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1.

Postup při pořízení územního plánu

Návrh zadání Územního plánu Klášterce nad Ohří byl zpracován v roce 2011 a předložen
k projednání v srpnu 2011.
Dne 14. 9. 2011 v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a
zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen „stavební zákon“) bylo zahájeno projednání návrhu zadání
územního plánu Klášterec nad Ohří rozesláním návrhu zadání Územního plánu Klášterec nad Ohří
dotčeným orgánům, sousedním obcím a ostatním organizacím a bylo zveřejněno na úřední desce
Městského úřadu Klášterec nad Ohří.
Zadání bylo na podkladě získaných stanovisek a podnětů doplněno a předloženo v 11/2011
zastupitelstvu města Klášterec nad Ohří ke schválení. Zastupitelstvo města Klášterec nad Ohří
upravené zadání schválilo dne 15. 12. 2011 usnesením č.317/09/2011.
Společné jednání podle § 51 SZ se uskutečnilo dne 16. 1. 2014 v 10:30 v zasedací místnosti
Městského úřadu Klášterec nad Ohří. Součástí projednání bylo vyhodnocení vlivů ÚP na životní
prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj. Lhůta pro doručení stanovisek a
vyjádření byla do 17. 2. 2014. Zároveň byla na úřední desce Městského úřadu Klášterec nad Ohří
zveřejněna veřejná vyhláška pro uplatnění připomínek veřejnosti. Lhůta pro doručení připomínek byla
do 17. 2. 2014.
Pořizovatel obdržel ve stanovené lhůtě stanoviska dotčených orgánů, vyhodnotil stanoviska a
na podkladě záporných stanovisek dokumentaci upravil a požádal o změnu stanoviska tyto dotčené
orgány:
ŘSD + ministerstva dopravy ČR
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí
Pořizovatel dále požádal dotčený orgán z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí o stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. KÚÚK jako
DO vydal souhlasné dne 7. 4. 2014 pod čj. 2512/ZPZ/2011/SEA a jeho závěry byly zapracovány do
návrhu ÚP. Vyhodnocení je uvedeno v kapitole 3.d.
Pořizovatel požádal dne 25. 4. 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu dle s ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona o posouzení návrhu Územního plánu
Klášterec nad Ohří. KÚÚK si opakovanými negativními stanovisky vyžádal dílčí úpravu územního
plánu. Potvrzení o odstranění nedostatků vydal KÚÚK, odbor územního plánování a stavebního řádu
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dne 9. 3. 2015 pod čj.50/UPS/2014 – viz v\hodnocení níže.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, čj. 50/UPS/2014 ze dne 23. 5. 2014
Citace: „Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy
upozorňujeme, že toto vyhodnocení není úplné. Proto připomínáme, že je kapitolu třeba doplnit i o
zdůvodnění navrženého řešení ve vztahu k zajištění koordinace rozvoje se sousedními obcemi,
případně s uvedením možného vlivu na tyto obce, popsání postavení obce v sídelní struktuře a z toho
vyplývající vlivy, dále pak z hlediska dopravní a technické infrastruktury, ÚSES apod. U návrhů
končících na hranicích obce považujeme za nezbytné deklarovat prokázání jejich návaznosti na
návrhy v sousedních platných či pořizovaných ÚPD, a naopak (tzv. prokázání návaznosti liniových
částí na hranicích obce), u ÚSES předložit hodnocení dodržení max. přípustné vzdálenosti biocenter
apod. Prohlášení o potřebě zajištění územní koordinace lokálního ÚSES s ÚP Domašín a Kadaň
považujeme za bezpředmětné, neboť řešení návrhu ÚP ho má již zajišťovat. U návrhů přiléhajících
k hranici sousední obce je nezbytné podat hodnocení slučitelnosti navazujícího funkčního využití na
území sousední obce.
Za nedopatření také považujeme zmínku o tom, že územím prochází stávající trasa VVTL plynovodu.
Z hlediska zajištění návaznosti poukazujeme na následující:
- nezbytné zajistit návaznost upřesněného NRBK K41 na upřesněné vedení ve vydaném ÚP
Vojenského újezdu Hradiště
- nezbytné zajistit návaznost upřesněné cyklostezky C204 na vedení trasy v pořizovaném ÚP Perštejn
- pokud dojde k přehodnocení upřesnění prvků NR- a R- ÚSES požadujeme zajistit návaznost na
řešení ÚSES ve vydaných a projednávaných ÚPD sousedních obcí (úpravy jsou myšleny ve smyslu
požadavků k vyhodnocení souladu s nadřazenou ÚPD – viz níže)
- upozorňujeme na absenci lokálního prvku ÚSES, který by navazoval na vymezený lokální biokoridor
LBK 21030 z předchozího ÚP Kadaň (pod železniční tratí č. 140); pozn. je nezbytné zajistit také
funkční provázání lokální sítě prvků ÚSES
- zajistit návaznost stávající naučné stezky (na hranici jižně pod silnicí č. II/568), stávající cyklotrasy a
naučné stezky (na hranici obce v prostoru silnice č. III/1985 a dále v JV části NRBC 15) vymezených
v platném ÚP Kadaň.
K výkresu širších vztahů poukazujeme na následující:
- je nezbytné doplnit upřesněný návrh optimalizace celostátní železnice č. 140
- upřesněné návrhy z nadřazené ÚPD je nezbytné do výkresu promítnout v takovém rozsahu, v jakém
byly v návrhu ÚP upřesněny (NR- a R- ÚSES, obchvat I/13, zkapacitnění I/13; cyklostezka C35)
- je nezbytné provázat grafické označení pro upřesněný návrh obchvatu města a zkapacitnění silnice
I/13 s legendou výkresu
- zkapacitnění silnice I/13 je ve výkrese částečně zakresleno jako stav, nutné provázat se skutečným
navrhovaným řešením.
- z legendy vypustit odkazy na ÚP Perštejn a ty prvky, které se nepromítají do obsahu samotného
výkresu
Dále uvádíme, že sousední obec Kadaň uplatnila připomínku – ve vztahu k zapracování podaných
připomínek nemáme námitek.
Kapitolu 4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje, požadujeme doplnit, neboť jsou zde nedostatečně uvedeny požadavky na koordinaci návrhů.
Pořizovatele, proto upozorňujeme, že obsah kapitoly je třeba naplnit:
- výčtem návrhů přesahujících území obce, vč. přesného popisu a územního dopadu na okolní obce,
které chce skutečně uplatňovat ve smyslu ust. 43 odst. 1 stavebního zákona.
- a řádným odůvodněním těchto návrhů, tak aby bylo možné posoudit je ve smyslu ust. § 43 odst. 1
SZ s vazbou na ust. § 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona.
Z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR 2008) schválenou dne 20.7.2009
usnesením vlády č. 929 KÚ ÚK UPS konstatuje, že z PÚR 2008 pro obec Klášterec nad Ohří vyplývá
uplatňovat republikové priority územního plánování (uvedené v bodě 2.2 „Návrh“ kapitoly 2
„Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území“). Odůvodnění
návrhu ÚP předkládá vyhodnocení republikových priorit, ale ne vždy odpovídající předloženému
návrhu, proto sdělujeme následující:
- prioritu č. 20 požaduje vyhodnotit k celému řešenému území/ke všem návrhům ÚP
- vyhodnocení priority č. 22 deklaruje stabilizaci pěších, turistických a cykloturistických tras, přestože
návrhem jsou upřesněny pouze cyklostezky z nadřazené ÚPD (C204 a C35); návrh ÚP neobsahuje
pěší a turistické stezky (pozn. to není patrno ani z textové a grafické části, vč. neprovázaností
cyklotras a naučných stezek na ÚPD okolních obcí). Dále poukazujeme, že hrad Šumná není v duchu
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této priority napojena např. na turistickou cestu – naplnění této priority požaduje promítnout do návrhu
řešení ÚP.
Dále vyhodnocení této priority (č.22) poukazuje na neutěšený stav urbanizace údolnice řeky Ohře
rekreačními chatami (nevyhovující s hlediska ochrany krajinného rázu, napojení na dopravní
infrastrukturu a technická vybavení…), ale bez jakéhokoliv řešení či závěru. V rámci tohoto zjištění
požadujeme promítnout nápravná opatření do návrhu ÚP ve smyslu cílů a úkolů územního plánování
podle ust. § 18 a 19 stavebního zákona. Tvrzení že PÚR ČR, ZÚR ÚK „při všech vzletných prioritách
nenachází odvahu řešit“ považujeme za bezpředmětnou.
- priorita č. 25 je vyhodnocena částečně (vyhodnocení je zaměřeno pouze na omezení výstavby
v záplavovém území Q100 a aktivní zóně), proto je nezbytné doplnit vyhodnocení
ve smyslu požadovaných opatření (např.: protierozní, protipovodňová … opatření) a případně
navrhnout opatření. Doporučujeme také vypustit obtížně srozumitelnou větu cit.: „V území nejsou
navržena opatření, představující riziko sesuvů či jiného poškození území“.
- ve vyhodnocení priority č.26 je přiznáno umístění zastavitelné plochy (K9 – PV jako parkoviště,
v textové části uvádíte chybně plochu K3) do záplavové zóny Q100. Přestože, byla tato plocha
převzata z předešlých změny ÚPnSÚ Klášterec nad Ohří, je nezbytné prokázat nezbytnost jejího
vymezení vč. prokázání nemožnosti vymezení této plochy mimo záplavové území Q100. Do
záplavového území částečně zasahuje také plocha K25. V této souvislosti poukazujeme na grafické
podání hranice Q100 v koordinačním výkrese, která v některých úsecích splývá s jinými prvky výkresu
a není proto vždy možné posoudit soulad návrhu ÚP s prioritou č.26.
Na území Klášterce nad Ohří se nacházejí i jiné toky, které nemají vyhlášené záplavové území a
v jejich blízkosti jsou navrhovány nové zastavitelné plochy. Doporučujeme prověřit rozliv těchto toků a
případně navrhnout takové řešení, aby v budoucnu nebyla ohrožena zástavba na těchto plochách
(např., R3-BM a R4- BM/ Rašovice, L3- BV/Lestkov, V6 – SK/Vernéřov).
Do odůvodnění vymezování zastavitelných ploch do záplavového území Q 100 je také nutné doplnit
odůvodnění upřesněných návrhů z nadřazené ÚPD (např. C208, C35 a územní obchvatu města PK2).
- přehodnotit vyhodnocení priority č. 27, neboť návrh ÚP obsahuje návrhy veřejné infrastruktury
- doplnit vyhodnocení priority č. 29 (tato priorita se řešeného území týká)
- vyhodnocení priority č. 30 je nutné doplnit i o vyhodnocení ve vztahu k zpracování odpadních vod a
zajistit nápravu v chatové oblasti údolnice řeky Ohře, která vykazuje nedostatečnou infrastrukturu
(kanalizaci/čištění odpadních vod)
Obec Klášterec nad Ohří je součástí rozvojové osy republikového významu OS7 Ústí nad Labem –
Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR/Německo (-Nürnberg), která stanovuje úkoly pro
územní plánování. Úkol je vyhodnocen a promítnut do návrhu ÚP.
Pro obec Klášterec nad Ohří dále z PÚR ČR vyplývají návrh koridoru dopravní infrastruktury ŽD3 a
plochy a koridory technické infrastruktury E2. V obou případech požadujeme doplnit vyhodnocení o
promítnutí těchto návrhů do návrhu ÚP.
Z hlediska souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou jsou Zásady územního
rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), které nabyly účinnosti 20. 10. 2011, uvádíme následující:
Návrh ÚP zpřesňuje nadregionální a regionální plochy a koridory prvků ÚSES, a to:
- NRBK K3 „Studenec – Jezeří / funkční (mezofilní bučinný a mezofilní hájový) a K41 „Svatošské
skály – (73) – Úhošť (15) / funkční (mezofilní bučinný a vodní); NRBC 15 „Úhošť“ / funkční; RBK č.
538 „Červené blato – Perštejn“ / funkční, RBK č. 539 „Perštejn – Vrch Šumná“ / funkční; RBC č. 1154
„Červený vrch, hrad Egrberg“ / funkční, RBC č. 1155 „Vrch Šumná“, RBC č. 1183 „Široký potok“, RBC
č. 1184 Prunéřovský potok“ / funkční a RBC č. 1911 „Perštejn“ / funkční.
Uvedené prvky jsou územně vymezeny v souladu s nadřazenou ÚPD, přesto v souvislosti s úkolem č.
1 a 5 stanovených pro územní plánování a využívání ploch pro biocentra a biokoridory NR- a Rúrovně požaduje zdůvodnit na základě jakých podrobnějších odborných podkladů (např. generel
ÚSES, plán ÚSES apod.) byly prvky ÚSES upřesněny, neboť část koridorů dosahuje stále maximální
šíře 400m stanovenou nadřazenou ÚPD. Není tak navazováno na upřesněné rozsahy/šířky již
vymezených koridorů v ÚPD sousedních obcích (tzn., že vznikají markantní rozdíly v upřesněných
šířkách) – upřesnění koridorů doporučujeme přehodnotit a dále požadujeme doplnit vyhodnocení
úkolů stanovených pro územní plánování a využívání ploch pro biocentra a biokoridory NR- a Rúrovně, vč. vyhodnocení o jaké rozloze či šířce jsou prvky ÚSES upřesněny (pozn. upřesnění prování
autorizovaná osoba).
K výčtu upřesněných prvků NR a R- ÚSES je potřeba také doplnit informaci, zda jsou funkční či
nefunkční, a u NRBK doplnit i druh společenstva (např. vodní či mezofilní hájový); totéž je nutné
promítnout ve vazbě na grafickou část.
V souvislosti s NRBK upozorňujeme na skutečnost, že současná nadřazená ÚPD již nestanovuje pro
tyto koridory ochranné pásmo, a proto je nezbytné tento limit vypustit; a dále opravit zřejmě tiskovou
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chybu, kdy byl NRBK K41 mezofilní bučinný zaměněn za K4. Pro grafické označení vodního NRBK
K41 doporučujeme používat jednotné označení, jak je uvedeno v legendě.
Výše uvedená pochybení je nutné opravit a uvést do souladu se ZÚR ÚK.
ZÚR ÚK na území obce Klášterec nad Ohří vymezují koridor dopravní a technické infrastruktury:
a) koridor silnice I/13, úsek Chomutov průtah III. stavba – Klášterec nad Ohří, zkapacitnění, sledovaný
jako VPS e9 o šířce 200 m. Návrh koridoru je ÚP zpřesněn (jako plocha dopravní infrastruktury silniční „DS“) v souladu s nadřazenou ÚPD, a zařazen do VPS. Upozorňujeme, že není předloženo
zdůvodnění, na základě jakých podkladů bylo zkapacitnění silnice provedeno – nutné doplnit. Dále
požadujeme plochu DS pod levým křížením silnice I/13 a II/568 neoznačovat jako požadavek
z nadřazené ÚPD.
b) koridor silnice I/13 v úseku Klášterec n. O., obchvat, sledovaný jako VPS – PK2 o šíři 100 – 900 m.
Návrh koridoru pro obchvat je ÚP upřesněn (jako plocha dopravní infrastruktury - silniční „DS“)
v souladu s nadřazenou ÚPD, a zařazen do VPS. Upozorňujeme, že napojení na průmyslovou zónu
Verne není požadavkem z nadřazené ÚPD – požadujeme toto napojení neoznačovat jako součást
upřesněného obchvatu, tzn. neoznačovat jako požadavek z nadřazené ÚPD. V této souvislosti
doporučujeme přehodnotit tvrzení na s.98 v odůvodnění, že tento obchvat byl řešen Zm.č.7 ÚPnSÚ
Klášterec n. O. (pozn. obchvat města byl řešen Zm.č.2 ÚPnSÚ Klášterce n. O., která nebyla
dokončena).
V případě obou upřesněných návrhů sdělujeme, že výroková část je zahlcena popisnými informacemi,
které náleží do odůvodnění a část tohoto výroku je to matoucí – nepřehledné. Pro definici návrhů a
určení jejich rozsahů doporučujeme využít přiřazení indexů k jednotlivým návrhům pro snazší
identifikaci. Z předloženého popisu např. u zkapacitnění silnice I/13 není zřejmé, jaká plocha je tím
myšlena. Pokud se jedná o plochu V7, doporučujeme tento index přiřadit ke všem dotčeným plochám,
neboť přesný rozsah plochy určené pro zkapacitnění silnice I/13 je patrný pouze z výkresu VPS, VPO
a asanací. V této souvislosti ještě doporučujeme zvážit grafické znázornění návrhové plochy dopravní
infrastruktury – silniční DS, neboť v hlavním a koordinačním výplň této plochy zcela zaniká.
c) koridor železniční tratě č. 140 a č.130 Klášterec n. O. – Ústí nad Labem, optimalizace, sledovaný
jako VPS – i o šířce 250 m. Optimalizace je do návrhu ÚP graficky promítnuta pouze jakousi osou (a
to pouze ve výkresu VPS, VPO a asanací); dále z výrokové části a části odůvodnění není patrné,
v jakém rozsahu je tento návrh vlastně upřesněn – je proto nezbytné doplnit skutečný rozsah
upřesněného koridoru včetně uvedení podkladů, na základě kterých bude zpřesnění provedeno.
d) koridor cyklostezky „Pooherská“ (trasa č. 204) hranice ÚK – Rokle – Žatec – Louny - Libochovice –
Litoměřice, sledovaný jako návrh C204 o šířce 20 m. Cyklostezka je ÚP upřesněna v souladu
s nadřazenou ÚPD, bez uvedení na základě jakých podkladů byl tento návrh upřesněn – je nutné
doplnit a zajistit územní návaznost na upřesněnou trasu cyklostezky s pořizovaným ÚP Perštejn (ve
smyslu viz.výše). V textové části je cyklotrasa uvedena jako VPS, ale graficky tento návrh již není
promítnut do výkresu VPS, VPO a asanací – nezbytné provázat obě části ÚP.
e) koridor cyklostezky „Doupovská“ (trasa č. 35) Měděnec – Kadaň – Rokle – Podbořanský Rohozec –
Chyše, sledovaný jako návrh C35 o šířce 20m. Cyklostezka je ÚP upřesněna v rozporu s nadřazenou
ÚPD (jedná se úsek od napojení cyklostezky C208 směrem na východ) a současně není uvedeno, na
základě jakých podkladů byl tento návrh upřesněn – proto je nezbytné vedení cyklostezky opravit a
zároveň doplnit návrh vč. zdůvodnění řešení do příslušných částí návrhu ÚP, neboť návrh byl doposud
obsažen
pouze
ve výkresu VPS,VPO a asanací.
f) koridor pro územní ochranu vedení 400 kV v úseku TR Vernéřov – TR Hradec – hranice ÚK – (TR
Vítkov,
TR
Přeštice),
sledovaný
jako
územní
rezerva
ER1;
koridor
zahrnuje
i plochu pro TR 400/110 kV Vernéřov. Návrh ÚP upřesňuje novou trafostanici (plocha technické
infrastruktury), bez napojení do elektrické soustavy vrchního vedení. Trafostanice je označena jako
rozvodna – nezbytné opravit a doplnit připojení. Vlastní koridor územní rezervy je upřesněn v plném
rozsahu, jako je dán nadřazenou ÚPD a jako územní rezerva (bez uvedení odůvodnění navrženého
řešení) – je nezbytné doplnit odůvodnění předloženého řešení, neboť takto podaný návrh působí
dojmem, že nedošlo k jeho zpřesnění a zajištění koordinace s již upřesněným návrhem ve vydané ÚP
Kadaň. V této souvislosti pořizovatele upozorňujeme, že hlavní výkres má kromě stavových a
návrhových ploch rozvoje obsahovat např. i koncepci veřejné technické infrastruktury, což se
například nestalo v případě elektrického vedení (pozn. je nutné prověřit další stavové a návrhové
prvky, které jsou součástí pouze koordinačního výkresu).
Návrh ÚP Klášterec nad Ohří nevymezuje plochy pro výrobu energie (větrné elektrárny); na území
obce se nenachází žádné stávající plochy větrných elektráren. Dle kapitoly 13.
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ZÚR ÚK jsou od 20.10.2013 účinné „úkoly“ pro územně
plánovací činnost a rozhodování v území týkající se ploch a koridorů pro lokalizaci velkých větrných
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elektráren (VVE), tj. zařízení, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 m a pro stavby související. Do
odůvodnění ÚP je třeba doplnit vyhodnocení těchto úkolů pro územně plánovací činnost uvedených
v kapitole 4.4.1. Elektroenergetika a plynárenství, pro plochy a koridory velkých větrných elektráren a
staveb souvisejících. V případě navrhovaných ploch výroby je nezbytné, aby byly stavby a zařízení
výroby elektrické energie prostřednictvím VVE uvedeny v nepřípustném využití, případně musí být
prokázáno, že všechny úkoly stanovené v kap. 4.4.1. ZÚR ÚK jsou u těchto ploch respektovány.
Obec Klášterec nad Ohří je součástí upřesněné rozvojové osy republikového významu OS7 – Ústí
nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – hranice ČR / Německo (Nürnberg), v rámci níž jsou
stanoveny úkoly pro územní plánování. K předloženému vyhodnocení sdělujeme následující:
- deklarace o akceptování požadavku daného úkolem č.2 na optimalizaci železnice není provázána se
zjištěními ve vztahu k řešení tohoto úkolu (viz výše).
- doplnit chybějící vyhodnocení úkolu č. 3, který se týká řešeného území
Obec Klášterec nad Ohří je součástí stanovené rozvojové oblasti nemístního významu NOB5 –
Chomutovsko - Kadaňsko, v rámci níž jsou stanoveny úkoly pro územní plánování. K předloženému
vyhodnocení sdělujeme následující:
- úkol č. 1 se týká řešeného území, prosíme doplnit jeho vyhodnocení.
Klášterec nad Ohří je součástí krajinných celků KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b),
KC Doupovské hory (8) a KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14); návrh
ÚP obsahuje vyhodnocení dílčích kroků pro naplňování cílových charakteristik krajiny.
K předloženému vyhodnocení sdělujeme následující:
a) KC 7b:
- předložené vyhodnocení je svých charakterem v podstatě konstatováním, co vyplývá z návrh ÚP pro
tuto oblast, ale není zde úvaha o respektování naplnění dílčího kroku.
b) KC (8):
- doplnit naplnění dílčího kroku a), který není v předloženém vyhodnocení KC zohledněn.
- zvážit tvrzení, že na území spadající do tohoto KC se nacházejí realizované stavby
vodohospodářské soustavy nadregionálního významu (žádné se na tomto území nenacházejí).
Výše uvedená pochybení je nutné opravit a uvést do souladu se ZÚR ÚK.
Návrh změny ÚP vyhodnocuje priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území, které se týkají řešeného území. K předloženému vyhodnocení sdělujeme následující:
- do vyhodnocení priority č. 38 je třeba doplnit sdělení, že návrh ÚP upřesňuje také cyklostezku C35.
Návrh změny ÚP vyhodnocuje upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje, které se týkají řešeného území. K předloženému
vyhodnocení sdělujeme následující, že je potřeba vyhodnotit ještě úkol č. 1 a 11.
Výše uvedená pochybení je nutné opravit a uvést do souladu se ZÚR ÚK.
Podkladem pro předložené Vyhodnocení vlivu ÚP na URÚ byla 1.aktualizace ÚAP ORP Kadaň 2010,
jak je v dokumentaci uvedeno. Vzhledem k tomu, že k 31.12.2012 byla pořízena 2. Aktualizace ÚAP
ORP Kadaň 2012, požadujeme vyhodnocení vlivu ÚP na URÚ upravit dle aktuálních ÚAP ORP. Dále
bychom chtěli pořizovatele upozornit, že Vyhodnocení vlivu ÚP na URÚ je samostatnou dokumentací
(není tedy součástí odůvodnění ÚP). Odůvodnění ÚP podle ust. § 53 odst. 5 písm. b) stavebního
zákona obsahuje pouze „Zprávu“ o jeho vyhodnocení, která obsahuje základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí. Předložené
Vyhodnocení vlivu ÚP na URÚ je strukturováno a obsahově naplněno podle přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006, Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění platném do 31.12.2012. V závěrečném vyhodnocení
doporučujeme doplnit zřetelnější deklaraci o tom, že návrh ÚP má pozitivní vliv na jednotlivé složky
(pilíře) udržitelného rozvoje území.
Dále bylo zjištěno, že v částech týkající se zjištění z ÚAP ORP vyplívají nedostatky např.: absence
kanalizace a čistíren odpadních vod téměř ve všech sídlech (s. 76) a ve vyhodnocení k této část
hospodářského pilíře (veřejně dopravní a technická infrastruktura) je deklarováno, že tato slabá
stránka a hrozba je návrhem ÚP řešena. Dále na s.59-60 je deklarován návrh ČOV pro místní část
Kadaňská Jeseň a Rašovice, ale přitom tento návrh není do výrokové část návrhu ÚP (do textové a
grafické části) promítnut. Obdobným případem je i deklarace návrhu vodovodu, kdy je pro Suchý důl
potřeba vybudovat nový vodovod (s.58 odůvodnění) a v obci Rašovice je potřeba prodloužení
stávajícího vodovodního řadu (s.58 odůvodnění). Uvedené návrhy se do řešení návrhu ÚP
nepromítají.
Berte prosím uvedené případy jako neúplný výčet. Pořizovateli doporučujeme zjištění vyplývající
z ÚAP ORP prověřit a v případě nutnosti je nechat promítnout do návrhu ÚP (výrokové části).
Neprovázání návrhů, která mají reagovat na zjištění upozorňující na nedostatky v území, může
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způsobit formálnost vyhodnocení o prokázání vyváženosti URÚ a souladu se stanovenými úkoly
z PUR 2008 a ZÚR ÚK.
Ve výše uvedeném smyslu požadujeme dokumentace upravit/přepracovat.
Dále bylo zjištěno, že v případě zastavitelné plochy K19 (pro golf – plocha občanského vybavení – TV
a sportovní zařízení) je ze závěrů SEA potřeba promítnout do návrhu ÚP stanovené podmínky pro
tuto plochu, tzn., že určité činnosti a stavby budou promítnuty do ÚP jako podmíněně přípustné (což
se nestalo).
V této souvislosti pořizovatele upozorňujeme, že pokud nedojde k promítnutí navržených opatření ze
SEA do návrhu ÚP, budou tak některé části vyhodnocení ÚP na ÚRÚ a vyhodnocení PÚR a ZUR ÚK
pouze formální, což může způsobit věcný nesoulad se stavebním zákonem. Pořizovateli
doporučujeme prověřit i další případy zapracování nápravných opatření do návrhu ÚP, které stanovuje
SEA.
Při doplnění chybějících částí návrhu ÚP či při přehodnocení/doplnění částí odůvodnění ÚP
apelujeme na věcnou argumentaci a provázanost s vyhodnocením vlivů ÚP na URÚ (jehož součástí je
SEA).
V souladu s ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona lze zahájit řízení o vydání územního plánu až na
základě potvrzení krajského úřadu, že nedostatky vyplývající z posouzení podle ust. § 50 odst. 7
stavebního zákona byly odstraněny.
V rámci metodické pomoci podle ust. § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, KÚ ÚK UPS upozorňuje na následující:
Vzhledem k tomu, že se ÚPD vydává dle ust. § 54 stavebního zákona formou opatření obecné povahy
(OOP), musí být členěna (strukturována) na vlastní „výrok“ obsahující pouze návrhy definované
formou požadavků či regulativů a na „odůvodnění“ obsahující další informace (náležitosti dle přílohy
č.7 cit. vyhlášky). V této souvislosti upozorňujeme, že v odůvodnění je nutno uvést důvody výroku,
podklady a úvahy, kterými se projektant ÚP řídil při navrhování koncepce ÚP či jakéhokoliv
konkrétního návrhu. Nedostatek rozhodovacích důvodů může způsobit jeho budoucí
nepřezkoumatelnost. Dále je z výroku nezbytné vypustit všechny popisné informace vážící se
k nadřazeným dokumentům, odkazům na platnou legislativu apod.
Předložené vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných
ploch neobsahuje rozvahu, která je podepřena o transparentní výpočet potřeby vymezení
zastavitelných ploch. Je nezbytné uvést z jakých zdrojů je čerpáno, zejména nárůst potřeby ploch pro
bydlení, kterou bude nutné opřít o demografický vývoji sídla, apod. Citace ze str. 121 (odůvodnění): „Z
tohoto hlediska se jeví potřeba ploch pro cca 3000 obyvatel nadbytečná“ potvrzuje nadbytečnost
rozsahu navrhovaných ploch pro bydlení; a dále pak ve vztahu tvrzení, že rozhodující podíl obyvatel
bydlí v panelových domech, zatímco vyhledávanou formou bydlení je individuální bydlení v rodinných
domech.
Zdůvodnění rozsahu navržených zastavitelných ploch tím, že byly vymezeny již v platném ÚPnSÚ
nemůže být také argumentem pro jejich vymezení v novém ÚP. V případě nutné
(nevyhnutelné/nezbytné) redukce zastavitelného území je možné se opřít ust. § 102 odst. 3 SZ, kdy
vlastníkovi pozemku náhrada nenáleží v případě nesplnění podmínek uvedených písm. a) a b) ust. §
102 odst. 3 SZ uplynutím lhůty 5 let.
Je proto nezbytné zohlednit výše uvedené skutečnosti s tím, že k vyhodnocení potřeby vymezení
nových zastavitelných ploch doporučujeme využít metodické příručky MMR.
Považujeme rovněž za vhodné přehodnotit zařazení rozvojové plochy K 19 – určenou pro golf (o
rozloze 67,15 ha) do zastavitelného území jako plochu občanského vybavení. Převážná část záměru,
vybudování golfového hřiště, spočívá v provedení terénních úprav, jejich výsledkem není vždy
stavební dílo. Proto je potřebné od sebe odlišit část území, která se v území vymezuje k zastavění
(zázemí golfového areálu – šatny, restaurace a pod) a dále část území navrhovanou pro hrací plochu
golfového hřiště, která bude vyžadovat pouze terénní úpravy.
V kapitole 11) Vymezení ploch koridorů, ve kterých je rozhodování v území podmíněno zpracováním
územní studie … je nezbytné nahradit tvrzení, že pořízením se rozumím vložení návrhu do evidence
územně plánovací činnosti (nejde o pořízení, ale o lhůtu pořízení, kdy je stanovená lhůta směřována
k lhůtě vázané na zapsání schválené územní studie podle § 30 odst. 4 stavebního zákona do
evidence územně plánovací činnosti (dle přílohy č.7, části I., oddílu (2) písm. c) vyhlášky č. 500/2006
Sb.).
Dále k této problematice sdělujeme:
- za nepřípustné považujeme uvedení alternativní možnosti, aby lokalita K36 (chybně uváděnou jako
K38) mohla být řešena více územními studiemi. Je nutné brát na zřetel, že územní studií je zamýšleno
řešit uspořádání plochy veřejného prostranství, které musí mít určitý rozsah v souladu s ust. § 7 odst.
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2 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a to k
celkovému rozsahu plochy K36.
- po zvážení problematiky vymezování navazující plochy veřejného prostranství k zastavitelné ploše
podle výše uvedeného ustanovení doporučujeme zvážit jiný způsob územního určení a jejího rozsahu
než právě prostřednictvím ÚS. Je třeba brát v potaz, že pokud nedojde ke zpracování ÚS do
stanovené lhůty, povinnost jejího pořízení pozbývá platnosti, a tudíž pak nemusí dojít k vymezení
plochy veřejného prostranství ve výše uvedeném smyslu. A stavební zákon nebude moci být v tomto
bodě naplněn. Pro naplnění uvedeného ustanovení proto doporučujeme vymezení navazujících ploch
veřejného prostranství přímo k dotčeným zastavitelným plochám (do hlavního výkresu).
V této souvislosti upozorňujeme, že naplnění ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č.501/2006 Sb. se týká např. i
k plochy K29 (plocha bydlení) i k diskutabilní plochy K 19 (plocha občanské vybavenosti – pro golf).
Do kapitoly 1i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv … případně doplnit územní rezervu, která
je popisována na s. 19 cit.: „…územní rezervu pro napojení I/13 a pravého břehu Ohře vč. přemostění
řeky a vyvedení silnice do prostoru obce Rašovic“ – popisovaná územní rezerva není promítnuta do
textové a grafické části návrhu ÚP.
Obecně doporučujeme k popsání či identifikaci jakéhokoliv návrhu využít indexy či kódy, které jsou
návrhům územním plánem přiřazeny nebo teprve budou přiřazeny. Užití názvů ulic, názvů lokalit a
podobně pro územní identifikaci či identifikaci samotného návrhu není vždy jednoznačný a způsobuje
sníženou orientaci.
Ke grafické části návrhu ÚP sdělujeme:
- do hlavního výkresu je potřeba zanést stávající a navrhované prvky veřejné infrastruktury
- prověřit zájmové území Armády ČR - koridor mikrovlnných spojů (200 – 250 m) a OP vojenského
újezdu Hradiště
- do legendy doplnit označení pro stávající plochu „VM“ a do příslušné textové části výroku a
odůvodnění doplnit její využití
- zvážit grafickou interpretaci záplavového území Q100, neboť takto prezentovaná plocha ve výkrese
zaniká
- pro návrhy je nezbytné používat jednotné označení uvedené v legendě a toto grafické označení
respektovat i v samotném výkrese (např. grafické označení lokálního biokoridoru vedený pod
Kadaňskou Jesení / hlavní výkres) a zároveň u tohoto lokálního biokoridoru upozorňujeme, že je
ukončen před obcí bez návaznosti na jakýkoliv prvek ÚSES
Upozorňujeme, že tento výčet připomínek není konečný.“
Na základě výše uvedeného stanoviska byla dokumentace upravena a bylo požádáno o
vydání odstranění nedostatků dne 14. 12. 2014. Krajský úřad Ústeckého kraje dokumentaci opětně
prověřil a zaslal své stanovisko:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, čj.50/UPS/2014 ze dne 5. 2. 2015
Citace: „Do návrhu ÚP byla dopracována kapitola Vyhodnocení zajištění koordinace využívání území
s ohledem na širší územní vztahy.
Byla zajištěna koordinace upřesněného NRBK K41 k upřesněnému vedení ve vydaném ÚP
Vojenského újezdu Hradiště; došlo k přehodnocení upřesnění prvků NR- a R- ÚSES
ve vztahu k vydaným a projednávaným ÚPD sousedních obcí; na úrovni lokálních prvků ÚSES byla
zajištěna provázanost k vydaným ÚPD sousedních obcí a návrh ÚP byl doplněn o lokální biokoridor
LBK 21030; předložený upravený návrh naplnil požadovanou návaznost upřesněné cyklostezky C204
na vedení trasy v pořizovaném ÚP Perštejn a požadovanou návaznost upřesněné cyklostezky C204 C35 a naučné stezky s platnou ÚPD Kadaň.
Výkres širších vztahů byl doplněn o upřesněný návrh optimalizace celostátní železnice
č. 140; rozsah upřesněných návrhů z nadřazené dokumentace (NR- a R- ÚSES, obchvat I/13,
zkapacitnění I/13; cyklostezka C35) byly promítnuty v takovém rozsahu, v jakém byly upřesněny.
V tomto bodě lze považovat odstranění nedostatků za splněné.
Kapitola 4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje, byla doplněna. Jako záležitosti nadmístního významu, které návrh ÚP předkládá, jsou tyto
návrhy:
- koridor územní rezervy pro místní komunikaci pro propojení silnice II/224 a III/1981 (s návazností na
obec Kadaň),
- koridor územní rezervy pro místní komunikace pro propojení silnice II/224 a III/568 (s návazností na
obec Kadaň),
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- návrh umístění lávky pro pěší, která propojí cyklostezku C204 na území obce Klášterec nad Ohří s
železniční zastávkou Kotvina na území obce Okounov (lávka přemosťuje řeku Ohři, která je zároveň
NRBK K41 a zasahuje do záplavového území Q100 řeky Ohře),
- návrh trasy vedení VVN, určené pro připojení nové rozvodny Vernéřov - TR 400/100 kV
(s návazností na obec Kadaň).
K uvedenému výčtu sdělujeme následující a kapitolu požadujeme upravit (viz. níže):
V případě návrhů koridorů pro místní komunikace, které pro splnění svého účelu vyžadují
provázanost s návrhy za hranicemi obce Klášterce nad Ohří, se vzhledem k jejich významu a
územnímu dopadu nedomníváme, že se nejedná o záležitosti nadmístního významu, které by měly
být řešeny v zásadách územního rozvoje. Bylo dále zjištěno, a taktéž deklarováno zpracovatelem
návrhu ÚP, že návaznost návrhů územních rezerv je zajištěna se stávajícími návrhy ve vydaném ÚP
Kadaň. Z výše uvedeného důvodu požadujeme návrhy „koridorů pro místní komunikace“ z výčtu
záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje vypustit.
K návrhu “lávky pro pěší“ se není možné v současné době vyjádřit z hlediska ust. § 43 odst. 1 SZ,
neboť tento návrh nebyl součástí projednávaného návrhu ÚP podle ust. § 50 odst. 1 SZ a tudíž se
k tomuto řešení nevyjádřily dotčené orgány.
Zmínku o potřebě koordinace prvků ÚSES v této kapitole považujeme pouze za informativní, neboť
koordinace návrhů nadmístního významu jsou vyžadovány samotnou nadřazenou ÚPD. Obdobně
přistupujeme i k návrhu trasy el. vedení VVN 400 kV (se zajištěnou návazností na vydaný ÚP Kadaň),
zajišťující připojení k navrhované TR 400/100 kV. I v tomto případě se jedná o zpřesnění úkolu pro
územní rezervu ER1 z nadřazené ÚPD. Informace o potřebě koordinace prvků ÚSES a návrhu
vedení VVN jsou ve vztahu k významu kapitoly bezpředmětné a požadujeme je z této kapitoly
vypustit.
Ve vztahu k Politice územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády č. 929 dne 20.7.2009
(PÚR 2008) sdělujeme, že vyhodnocení priorit bylo doplněno, přesto k uvedeným prioritám nadále
uplatňujeme níže uvedené požadavky.
Do vyhodnocení priority č.26 je nezbytné doplnit vyhodnocení umístění dopravní infrastruktury do
záplavového území – ze zdůvodnění uvedených případů (cyklostezky C35 a 204, obchvat I/13 a
plochy M1 pro umístění místní komunikace) není zřejmé, zda byly prověřovány i ostatní plochy
nezasahující do záplavového území Q100 a že se tedy jednalo o jediné možné řešení. V této
souvislosti doporučujeme do vyhodnocení priority č. 25 zřetelněji doplnit prohlášení, že není potřeba
navrhnout ochranu před potencionálními riziky a přírodními katastrofami ve smyslu územní ochrany
ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení
území určených k řízeným rozlivům povodní (pozn. vztah k sesuvům a erozím vyhodnocení
obsahuje).
Do vyhodnocení priority č. 30 bylo doplněno vyhodnocení ve vztahu k nedostatečnému řešení
odpadového hospodářství v chatové oblasti údolnice řeky Ohře tak, že plochy rekreace jsou
stabilizovány a není navrhován další rozvoj, spolu s uvedením požadavku pro odkanalizování objektů
chatové zástavby (ploch rekreace) žumpami s tím, že jakékoliv zkapacitnění stávajících objektů bude
podmíněno zřízením žumpy.
V případě priorit č. 20, 22, 27, 29 a 30 lze považovat odstranění nedostatků za splněné.
Pro obec Klášterec nad Ohří dále z PÚR ČR vyplývá návrh na upřesnění koridoru dopravní
infrastruktury ŽD3 a plochy a koridorů technické infrastruktury E2. V obou případech byly návrhy
upraveny – přesto k předloženým navrženým řešením máme připomínky, které požadujeme
zapracovat (požadované úpravy jsou uvedeny u vyhodnocení souladu s nadřazenou ÚPD - viz níže).
Ve vztahu k nadřazené územně plánovací dokumentaci, kterou jsou Zásady územního rozvoje
Ústeckého kraje (ZÚR ÚK), které nabyly účinnosti 20. 10. 2011, uvádíme následující:
a) nadregionální a regionální plochy a koridory prvků ÚSES.
Do návrhu ÚP byla doplněna informace, zda jsou upřesněné prvky NR a R- ÚSES „funkční“ či
„nefunkční“ (totéž bylo promítnuto do grafické části) vč. uvedení druhu jejich společenstva.
Do odůvodnění návrhu ÚP bylo doplněno vyhodnocení úkolů stanovených pro územní plánování a
využívání ploch pro biocentra a biokoridory NR- a R- úrovně. Dále bylo zjištěno, že pouze u některých
prvků ÚSES byla doplněna informace, na základě jakých podrobnějších podkladů byly upřesněny, vč.
vyhodnocení o jaké rozloze či šířce jsou prvky ÚSES upřesněny - informaci požadujeme doplnit.
Z návrhu ÚP bylo vypuštěno ochranné pásmo NRBK, neboť ZÚR ÚK je nestanovují.
K RBC č. 1184 Prunéřovský potok“ / funkční sdělujeme, že je nezbytné jej vypustit z výčtu
upřesněných prvků ÚSES, neboť do řešeného území nezasahuje (bylo upřesněno pouze na území
sousední obce Výsluní).
b) koridor silnice I/13, úsek Chomutov průtah III. stavba – Klášterec nad Ohří, zkapacitnění.
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Návrh ÚP jej zpřesňuje jako plochu dopravní infrastruktury - silniční „DS“, s ozn. jako V7. Do
odůvodnění byla doplněna informace, na základě jakých informací bylo zkapacitnění silnice I/13
upřesněno. Podle této informace bylo do plochy V7 zahrnuto i území pro realizaci mimoúrovňové
křižovatky se silnicí č. II/568.
V souvislosti s tímto úsekem návrhu pro zkapacitnění silnice I/13 požadujeme přehodnotit informaci,
že tento úsek komunikace umožní dostavbu II/224, neboť s ní územně nesouvisí (výrok, str. 15 kap.1c urbanistická koncepce, …).
c) koridor silnice I/13 v úseku Klášterec n. O., obchvat.
V upraveném návrhu ÚP byl koridor upřesněn s odlišným územním rozsahem, jako koridor, s ozn.
PK2. V odůvodnění návrhu ÚP je uvedeno, že předložené řešení bylo upraveno na základě
konzultace a se souhlasem dotčeného orgánu (Ministerstvo dopravy). Z předloženého řešení je
patrné, že do koridoru zasahují zastavitelné plochy, pro které je v kap. 1f. Stanovení podmínek pro
využití ploch … stanovena obecná podmínka, že, cit.: Využití těchto ploch je možné výhradně po
stabilizaci stavby silničního obchvatu vydaným správním (územním) rozhodnutím s tím, že takto
podaná podmínka pro využití koridoru (stanovení časové posloupnosti) zaručuje záměru na výstavbu
přeložky silnice I/13 dostatečnou ochranu. Tato podmínka je vložena i do kap. 1l) Stanovení pořadí
změn v území (etapizace). Přes výše uvedené podmínky KÚÚK ÚPS požaduje, aby dotčené
zastavitelné plochy zasahující do upřesněného obchvatu silnice I/13 byly zařazeny do podmíněně
přípustného využití konkrétních ploch s rozdílným způsobem využití. V této souvislosti upozorňujeme,
že do koridoru pro obchvat silnice I/13 zasahují i návrhy pro založení prvků lokálního ÚSES.
V upraveném návrhu ÚP bylo dále zjištěno, že rozsah koridoru pro obchvat v hlavním výkresu
nekoresponduje s rozsahem ve výkresu VPS, VPO a asanací. Požadujeme tuto neprovázanost
v grafických částí uvést do souladu.
Dopravní napojení na průmyslovou zónu Verne již není označováno jako součást obchvatu silnice
I/13, neboť se nejedná o požadavek z nadřazené ÚPD.
Upozorňujeme taktéž na nejednotné označení návrhu pro obchvat silnice I/13, který je ve výkrese a
v jeho legendě uváděn odlišně („koridor PK2“ nebo „koridor pro umístění obchvatu – silnice I/13 –
Klášterec n. O.“) – nutno sjednotit. V této souvislosti uvádíme, že tato nejednotnost se vyskytuje i
v textové části návrhu ÚP; koridor pro obchvat silnice I/13 je zaměňován s plochou K31 (výrok s. 13 –
1c. urbanistická koncepce, … plocha K31 – plocha pro realizaci silničního obchvatu I/13) – nutno
opravit.
c) koridor železniční tratě č. 140 a č.130 Klášterec n. O. – Ústí nad Labem, optimalizace.
Optimalizace byla do návrhu upřesněna jako koridor o šíři 250 m s odůvodněním, že pořizovatel
nezískal relevantní podklady opravňující k úpravě (zpřesnění) tohoto koridoru. Z grafické části návrhu
ÚP bylo zjištěno, že koridor zasahuje i do zastavitelných ploch - V8, M14, M25, M26, M27 a K46.
Upozorňujeme, že v případě plochy V8 se jedná o upřesněný návrh pro novou trafostanici TR 400/100
kV z nadřazené ÚPD a PÚR 2008. Uvedené střety je třeba odstranit a zajistit jejich budoucí
bezkonfliktní realizaci.
Dále bylo zjištěno, že v jednotlivých grafických částech návrhu ÚP je rozsah optimalizace železnice
uváděn odlišně – požadujeme zajistit soulad.
d) koridor cyklostezky „Pooherská“ (trasa č. 204) hranice ÚK – Rokle – Žatec – Louny - Libochovice –
Litoměřice a koridor cyklostezky „Doupovská“ (trasa č. 35) Měděnec – Kadaň – Rokle – Podbořanský
Rohozec – Chyše. Upravené vedení cyklostezek C204 a C35 bylo dáno do souladu s nadřazenou
ÚPD s doplněním o informaci, na základě jakých podkladů byly upřesněny; upřesněné návrhy byly
doplněny do výkresu VPO, VPS a asanací.
f) koridor pro územní ochranu vedení 400 kV v úseku TR Vernéřov – TR Hradec – hranice ÚK – (TR
Vítkov, TR Přeštice), sledovaný jako územní rezerva ER1.
V upraveném návrhu ÚP je koridor územní rezervy ponechán jako územní rezerva v plném rozsahu
250 m s odůvodněním, že pro jeho zpřesnění „nebyly získány požadavky od dotčeného orgánu“.
Zároveň ale návrh ÚP obsahuje návrhovou plochu technické infrastruktury (V8) určenou pro
trafostanici TR 400/110 kV s nově doplněným vrchním el. vedením VVN 400 kV. Návrh el. vedení je
koordinován s navazujícím návrhem VVN 400 kV ve vydaném ÚP sousední obce Kadaň. Dále je
v návrhu ÚP uvedeno, že nová plocha pro TR a VVN byly zapracovány na základě požadavku
správce přenosové soustavy k aktualizaci ÚAP ORP Kadaň. Pořizovateli ukládáme, aby prověřil, zda
upřesněné návrhy plochy TR a trasy pro VVN 400 kV jsou dostatečným naplněním úkolu z PÚR 2008
a ZÚR ÚK; a aby na základě výsledku prověření ponechal v návrhu ÚP pouze jedno řešení.
Ponechání „územní rezervy“ a zároveň „návrhu“ konkrétní trasy pro VVN 400 kV a plochy pro TR
400/110 kV v návrhu řešení ÚP je duplicitním řešením, přitom řešení návrhu ÚP má být jednoznačné
a řádně zdůvodněné.
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g) Do upraveného návrhu ÚP bylo ve vztahu ke kapitole 4.4.1. Elektroenergetika a plynárenství, pro
plochy a koridory velkých větrných elektráren a staveb souvisejících doplněno vyhodnocení souladu
se stanoveným úkolem (1) a jako nepřípustné využití ploch pro výrobu a skladování (VL, VZ a VD)
bylo vloženo „umístění staveb a zařízení výroby elektrické energie prostřednictví VVE“.
h) Rozvojová osa republikového významu OS7 – Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb
– hranice ČR/Německo (Nürnberg). Do upraveného návrhu ÚP bylo doplněno vyhodnocení
stanoveného úkolu č. 2 a 3 v požadovaném rozsahu.
ch) Rozvojová oblast nadmístního významu NOB5 – Chomutovsko – Kadaňsko. Do upraveného
návrhu ÚP bylo doplněno vyhodnocení úkolu č. 1 v požadovaném rozsahu.
i) KC Krušné hory – svahy, vrcholy a hluboká údolí (7b), KC Doupovské hory (8) a KC Severočeská
devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14). Do upraveného návrhu ÚP bylo doplněno
vyhodnocení dílčích kroků pro naplňování cílových charakteristik krajiny v požadovaném rozsahu.
k) Priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Do
upraveného návrhu ÚP bylo doplněno požadované vyhodnocení ve vztahu k upřesněným
cyklostezkám C208 a C35.
l) územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
kraje. Do upraveného návrhu ÚP bylo doplněno vyhodnocení stanovených úkolů č. 1 a 11
v požadovaném rozsahu.
Předložené vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území bylo upraveno a je strukturováno a
obsahově naplněno podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění;
vyhodnocení bylo vztaženo k výsledkům 2. Aktualizace ÚAP ORP Kadaň 2012. Zjištěné nedostatky
v území byly eliminovány návrhem ÚP, kromě nedostatečných komunikací v chatové osadě podél
Ohře - je třeba odůvodnit nevykompenzování tohoto nedostatku a případně vyhodnotit únosnost
ponechání tohoto stavu. Vyhodnocení ve smyslu, že návrh ÚP eliminuje hrozby pouze v lokalitách,
které jsou na to územně připraveny, je nedostatečné, neboť právě návrh ÚP má navrhnout udržitelnou
koncepci řešení a zajistit „územní připravenost“. Dále považujeme za účelné do kap. C. doplnit
vyhodnocení, na které se odkazujete do odůvodnění ÚP, kap. 3e – 4.
V souladu s ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona lze zahájit řízení o vydání územního plánu až na
základě potvrzení krajského úřadu, že nedostatky vyplývající z posouzení podle ust. § 50 odst. 7
stavebního zákona byly odstraněny.
V rámci metodické pomoci podle ust. § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, KÚ ÚK UPS upozorňuje na následující:
Vzhledem k tomu, že se ÚPD vydává dle ust. § 54 stavebního zákona formou opatření obecné povahy
(OOP), musí být členěna (strukturována) na vlastní „výrok“ obsahující pouze návrhy definované
formou požadavků či regulativů a na „odůvodnění“ obsahující zdůvodnění koncepce a další informace
(náležitosti dle přílohy č.7 cit. vyhlášky).
V této souvislosti upozorňujeme, že v odůvodnění je nutno uvést důvody výroku, podklady a úvahy,
kterými se projektant ÚP řídil při navrhování koncepce ÚP či jakéhokoliv konkrétního návrhu.
Nedostatek rozhodovacích důvodů může způsobit jeho budoucí nepřezkoumatelnost. Dále je z výroku
nezbytné vypustit všechny popisné informace vážící se k nadřazeným dokumentům, odkazům na
platnou legislativu, část označenou jako „Odložené texty“(str. 51-53) apod., tzn. vše, o čem
zastupitelstvo obce nerozhoduje.
V upraveném návrhu ÚP, i přes uvedené deklarace o vypuštění rozvojové plochy OV (K 19 – určenou
pro golf) ve vyhodnocení o odstranění nedostatků a v samotném návrhu ÚP (výroková část, str. 11 a
13) bylo zjištěno, že plocha vypuštěna nebyla a je stále součástí předloženého návrhu řešení. Tuto
vnitřní neprovázanost je nutné odstranit.
Ke kapitole 11) Vymezení ploch koridorů, ve kterých je rozhodování v území podmíněno zpracováním
územní studie … sdělujeme, že pro vymezování navazující plochy veřejného prostranství k
zastavitelné ploše podle ust. § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, doporučujeme
zvážit jiný způsob územního určení a jejího rozsahu, než pouze prostřednictvím ÚS. Je třeba brát
v potaz, že pokud nedojde ke zpracování ÚS do stanovené lhůty, povinnost jejího pořízení dle § 43
odst. 2 SZ pozbývá platnosti, a tudíž pak nemusí dojít k vymezení plochy veřejného prostranství
v souladu s požadavky právních předpisů.
V kap. 1d) Koncepce veřejné infrastruktury… (str. 19) je sice uvedena podmínka, že plochy bydlení a
občanské vybavenosti budou vybaveny veřejným prostranstvím; přesto z této podmínky není možné
zjistit, kterých ploch se týká a nejsou stanoveny další podmínky či prostorové parametry, které by po
případném marném uplynutí lhůty pro pořízení ÚS zajistily naplnění ust. § 7 ust. 2 cit. vyhlášky.
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Pro naplnění uvedeného ustanovení proto doporučujeme vymezit plochy veřejného prostranství přímo
k dotčeným zastavitelným plochám (do hlavního výkresu).
Ve spojitosti se stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití upozorňujeme,
že pro hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, je třeba vymezit pouze jedno – převažující využití.
V případě zastavitelných ploch či koridorů, u kterých jsou stanoveny podmínky (např. ze závěrů SEA,
apod.) považujeme za vhodné stanovit pro tyto plochy jako podmíněně přípustné, tzn. vložit podmínky
do podmíněně přípustného využití navrhované plochy či koridoru.
Do výkresu širších vztahů je třeba doplnit upřesněné el. vedení 400 kV a návrh „lávky pro pěší“ přes
řeku Ohři.“
Po doručení výše uvedeného stanoviska bylo vyvoláno osobní jednání na KÚ Ústeckého
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, aby byly dohodnuty podmínky úpravy
dokumentace. Zpracovatel potom upravil dokumentaci dle požadavků a byla doplněna žádost o
potvrzení o odstranění nedostatků dne 23. 2. 2015. Po předložení upravené dokumentace vydal
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu potvrzení o odstranění
nedostatků: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, čj.50/UPS/2014 ze dne 9. 3. 2015, v kterém konstatoval,
že shledané nedostatky byly odstraněny a v souladu s § 50 odst. 8 stavebního zákona lze zahájit
řízení o vydání územního plánu.
Pořizovatel dále vyhodnotil získané připomínky fyzických a právnických osob a vydal 13. 4.
2015 pokyny pro zapracování stanovisek a připomínek doručených po společném jednání. Předložená
verze územního plánu je vyhotovena v souladu s těmito pokyny.
Po doručení potvrzení o odstranění nedostatků bylo zahájeno řízení o Územním plánu
Klášterce nad Ohří. Řízení o Územním plánu Klášterce nad Ohří dle § 52 stavebního zákona proběhlo
v období od 30. 8. 2015 do 8. 9. 2015, a to zveřejněním a odesláním veřejné vyhlášky, která
oznamovala konání veřejného projednání včetně možnosti uplatnění stanovisek, námitek a
připomínek. Veřejné projednání návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří podle se konalo dne 2. 9.
2015 od 16:00 hod. v kulturním domě v Klášterci nad Ohří. Oznámení o veřejném projednání společně
s výzvou o možnosti uplatnění připomínek a námitek bylo doručeno veřejnou vyhláškou. Do
stanoveného data byly doručeny námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem a
oprávněného investora, které jsou vyhodnoceny v příslušných kapitolách 5 a 6. Pořizovatel po
doručení stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách včetně jejich vyhodnocení zpracoval pokyny pro
zpracování návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří, včetně vyhodnocení doručených stanovisek a
vyjádření k veřejnému projednání. Zpracovatel návrh Územního plánu Klášterec nad Ohří upravil
podle pokynů a na základě upravené dokumentace bylo svoláno opakované veřejné projednání.
Opakované veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 20. 1. 2017 a
uskutečnilo se 22. 2. 2017 od 16:00 hod. v kině Egerie v Klášterci nad Ohří. Lhůta pro podání námitek,
připomínek, stanovisek a vyjádření byla nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj.
do 1. 3. 2017. Doručené námitky byly vyhodnoceny a návrh na rozhodnutí o nich včetně odůvodnění a
návrh vyhodnocení připomínek byly zaslány dotčeným orgánům k vydání jejich stanovisek k návrhu
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. Námitky včetně rozhodnutí o nich a jejich
odůvodnění a připomínky včetně jejich vyhodnocení jsou součástí kapitol 5 a 6 textové části
odůvodnění. Po doručení stanovisek byly zpracovány pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
Klášterec nad Ohří pro další opakované veřejné projednání.
Druhé opakované veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 12. 9. 2017 a
uskutečnilo se 16. 10. 2017 od 15:00 hod. v salonku Městského úřadu Klášterec nad Ohří. Lhůta pro
podání námitek, připomínek, stanovisek a vyjádření byla nejpozději do 7 dnů ode dne konání
veřejného projednání, tj. do 23. 10. 2017. Doručené námitky byly vyhodnoceny a návrh na rozhodnutí
o nich včetně odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek byly zaslány dotčeným orgánům k vydání
jejich stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. Námitky včetně
rozhodnutí o nich a jejich odůvodnění a připomínky včetně jejich vyhodnocení jsou součástí kapitol 5 a
6 textové části odůvodnění. Po doručení stanovisek byla dokumentace upravena do podoby pro
vydání.
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2.

Výsledek přezkoumání územního plánu

2.a

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

2.a1 Politika územního rozvoje ČR – aktualizace 2015 ( dále PÚR):
Ad:
2.2

Republikové priority

Ad)

Republikové priority

Při řešení návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří jsou rozhodující zvýrazněné kapitoly
republikových priorit:
Ad:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana
míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky.
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Komentář:
Návrh územního plánu vychází ze zásady zachování přírodních a kulturních hodnot s cílem
vymezit město Klášterec nad Ohří jako stabilní sídelní útvar s vyváženým rozvojem. K tomuto cíli má
město jednoznačné předpoklady, je si jich vědomo a cílevědomě je od r. 1989 rozvíjí.
Základním předpokladem jsou přírodní hodnoty, které jsou v kontrastu se společenským
atakem na bezohledné vytěžení hnědého uhlí v návazné pánevní krajině. Tyto přírodní hodnoty jsou
územním plánem beze zbytku chráněny.
Na této platformě jsou kultivovány rovněž specifické historické a architektonické hodnoty a
sídelní struktura posledních století. Výstupem je nezaměnitelná symbióza přírodních a urbánních
hodnot.
Součástí řešeného území jsou další venkovská sídla. Koncepce rozvoje území spočívá v jejich
stabilizaci z hlediska urbánní struktury a soudržnosti obyvatel. Zaniklá sídla – Kunov, Vernéřov,
Mikulovice, Pavlov a Potočná k obnově navržena nejsou: vnímán je jejich pietní význam včetně
prostorové ochrany jejich prostoru před znehodnocením jinými aktivitami.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Komentář:
Venkovská území – tj. místní části mimo město Klášterec nad Ohří – nejsou s odkazem na
chybějící vazbu mezi osídlením a primární hospodářskou činností = zemědělství, lesnictví, správa
krajiny – rozvíjeny nad rámec vybraných podnětů vlastníků pozemků s vědomím, že zmíněnou vazbu
zajisté stávající rozsah venkovských sídel. Bydlení jako současný tlak na rozvoj území – je přenesen
do rozvoje města Klášterce nad Ohří.
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Ad:
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.
Komentář:
Jedinečným rysem městské struktury Klášterec nad Ohří je absence znehodnocených ploch s
periferním výrazem. Náznaky znehodnocení území byly zjištěny v prostoru a okolí areálu bývalého
ZKL Klášterec nad Ohří: upravený územní plán po veřejném projednání vychází vstříc novým
majitelům (částí) areálu ZKL a umožňuje nadále výrobní funkci v rámci jejich (od ZKL) odlišné činnosti.
Ad:
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území.
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
Komentář:
Navržený rozvoj řešeného území navazuje na funkční územní plán sídelního útvaru Klášterec
nad Ohří a na urbanistické studie, vyhotovené pro venkovská sídla v řešeném území.
Územní plán je komplexním řešením s jednoznačným zaměřením na naplňování pilíře sociální
soudržnosti, pilířů hospodářského a environmentálního.
Kvalita života obyvatel je sledována ve specifických podmínkách dominantní sídlištní
zástavby, kde je např. forma denní rekreace na zahrádkových osadách standardní zvyklostí obyvatel
města.
Rozvoj území je řešen v souladu se záměry rozhodujících uživatelů pozemků či nositeli aktivit
z hlediska lokalizace plošného rozvoje bydlení i záměrů rozvoje průmyslové zóny Verne. Součástí
Odůvodnění je rovněž přehled o zohlednění podnětů dalších zejména fyzických osob na rozvoj sídelní
struktury. V přiměřené míře – tj. pokud záměry neatakují přírodní hodnoty území a základní pravidla
urbanistického rozvoje dle obecných zákonů a souvisejících závazných předpisů – je těmto záměrům
vyhověno.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.
Komentář:
Územní plán ve shodě s touto prioritou preferuje rozvoj městské sídelní struktury jako prostor
s vyváženým demografickým, ekonomickým a environmentálním kritérii resp. možnostmi uspořádání.
Důležitá je skutečnost, že tuto rovnováhu lze naplňováním rozvojových záměrů dlouhodobě udržet.
Důvodem je skutečnost, že zmíněná kritéria vycházejí z vnitřního potenciálu území a nejsou závislá
na vnějších – skokových – vstupech.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v hospodářsky
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Komentář:
Náhlou hospodářskou změnou v regionu po r. 1989 (i v řešeném území) je změna vlastnické
struktury palivoenergetického komplexu a tím i tlak na racionální obsazení pracovních míst a
sledování jejich efektivity. Významnou ztrátu pracovních míst představuje privatizace resp.
znehodnocení areálu ZKL Klášterec s důsledkem zastavení výroby.
Na tyto změny reagovalo město již v 90. létech a iniciovalo vznik průmyslové zóny VERNE,
která je alternativou pracovních míst včetně alternativních profesí.
Z tohoto hlediska jsou důsledky náhlých hospodářských změn eliminovány současným
územním plánem a návrh nového ÚP je přebírá a dále rozvíjí.
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(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
Komentář:
Sídelní struktura území je specifická a vytváří protiváhu devastované pánevní krajině. Další
rozvoj sídelní struktury mimo město je omezen: ostatní sídla v řešeném území nemají potenciál
vnitřního rozvoje při absenci dopravního a technického vybavení. Partnerství v řešeném území je
orientováno na logické vazby Kadaň – Klášterec nad Ohří z hlediska veřejné vybavenosti, spojitosti
resp. návaznosti ploch individuální rekreace (zahrádkové a chatové osady) a vedení rekreačních tras.
Ad:
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na
veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Využití zastavěného území je prioritou návrhu územního plánu. V řešeném území se klasické
formy BROWNFIELDS nevyskytuji, ohrožené prostory, které ztratily svůj původní význam - bývalý ZKL
Klášterec - mají novou vlastnickou strukturu a tím i nové (výrobní) využití. Specifická lokalita.
Šumburské tvrzi a statku je navrženy k asanaci včetně vymezení vhodné funkce pro jejich regeneraci.

Ad:
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na
to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné
ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem
vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické
stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití
přírodních zdrojů.
Komentář:
Řešené území vykazuje vysoký stupeň ekologické stability a obsahuje výčet hodnotných a
chráněných přírodních prostorů a lokalit. Návrh územního plánu respektuje přírodní hodnoty v plném
rozsahu.
Územní plán deklaruje v komplexním vyhodnocení území skutečnost, že rozvojové záměry
neovlivňují významně charakter krajiny. Vyhodnocení na krajinný ráz dle SEA sleduje tyto navržené
změny v území:
K31 DS – plocha určená k umístění silničního obchvatu I/13 Klášterce nad Ohří: plocha je
nahrazena koridorem, při zpřesnění koridoru bude kritériem EIA vyhodnocení konkrétního
návrhu na krajinný ráz,
K1, K2 BM – rozsáhlé lokality rozvíjející zastavěné území západním směrem, v pohledové
expozici s MPZ, lokality jsou již zastavitelné podle předchozího 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 SEA dodržení podmínek
prostorového uspořádání území daných v regulativech návrhu a zpracování územní
studie,

16

-

-

-

K36 BM - vymezená mezi zastavitelná území, bez možností významných vlivů, bude se
uplatňovat spolu s obchvatem a zástavbou v Útočiště na severním okraji města. Rozvoj plochy
je podmíněn dohodou o parcelaci,
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, 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; zasahuje do plochy registrovaného VKP (bez názvu a popisu), z hlediska
krajinného rázu je nutné přijmout opatření:
nezasahovat do remízů na pahorcích,
respektovat vyhlášený VKP (viz ÚAP Kadaň),
plochu je nutné podmínit dohodou o parcelaci.

Tato opatření jsou do návrhu územního plánu zapracována, namísto územní studie je
požadována dohoda o parcelaci, akceptující podmínky SEA.
-

-

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 SEA: Přírodní prvky - morfologický
pohorek s remízem a s úzkolistým stepním trávníkem je nutné vynechat ze zastavitelné plochy
je řešeno podmínkou pro využití této plochy.
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.
Podmínky SEA:
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
Tato opatření jsou zapracována do návrhu územního plánu

Vyhodnocení návrhu ÚP na další priority:
-

ochrana biologické rozmanitosti:

Závěry SEA jsou promítnuty do podmínek využití požadovaných lokalit z hlediska
omezení zástavby či provedení biologického hodnocení, přičemž nález – potvrzení výskytu
zvláště chráněných druhů může být důvodem omezení či vyloučení zástavby popř. předmětem
dalších opatření stanovených dotčeným orgánem v rámci územních a stavebních řízení
konkrétních záměrů.
-

důsledná ochrana zvláště chráněných území:

Územní plán nezakládá změny v území, které by byly v kontaktu s plochami zvláště
chráněných území.
-

zachování a ochrana mokřadů:

Územní plán akceptuje lokální mokřady jako významné krajinné prvky ze zákona a
neomezuje je žádnými změnami v území. V případě liniových staveb – koridoru obchvatu
silnice I/13 Klášterce nad Ohří i dalších územní plán obsahuje požadavek na projektové řešení,
které střet (křížení) s mokřadem eliminuje ve prospěch přírodního prvku.
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-

ochranná pásma vodních zdrojů:

Územní plán akceptuje ochranná pásma vodních zdrojů včetně zřídelní struktury lázní
Eugenie. Zastavitelné plochy nepředstavují riziko změny hydrologických poměrů, t.r. jsou
umístěny vždy gravitačně níže než zdroj vody. Ochran zřídelní struktury Eugenie je důvodem
pro lokální čištění odpadních vod m.č. Klášterecká Jeseň.
-

CHOPAV:

Severní část řešeného území – městská sídelní struktura včetně průmyslové zóny
VERNE – jsou umístěny v CHOPAV. Veškeré rozvojové plochy této části řešeného území budou
čištěny ve stávajících resp. navržených ČOV. Plochy výroby a skladování současně obsahují
omezení vylučující výrobní proces s manipulaci látkami, které jsou rizikem pro znečištění
odpadních a povrchových vod.
-

nerostné bohatství:
Územní plán akceptuje vymezenou ložiskovou ochranu.

-

ochrana ZPF:

Územní plán odůvodňuje zábory půdy v kontextu multikriteriálního výběru optimálního
řešení. Územní plán důsledně využitá zastavěné území.
-

ochrana lesa:

Územní plán nevymezuje zábory lesního půdního fondu a stanovuje ochranu lesa ve
vzdálenosti 50 m od jeho okraje.
-

implementace a respektování prvků ÚSES:

Územní plán zpřesňuje územní systém ekologické stability jako funkční soustavu.
Chybějící úsek mezofilního lokálního biokoridoru v kontaktu s městskou zástavbou řeší plochu
změny zastavěného území v kombinaci s liniovou stavbou silničního obchvatu I/13 Klášterce
nad Ohří.
-

ochrana krajinných prvků přírodního charakteru, udržování rozmanitosti venkovské krajiny:

Územní plán akceptuje specifický prostor mezi zastavěným územím města (část
Miřetice) a východním okrajem řešeného území resp. jeho pokračováním na sousední územní
jednotce Kadaň – jedná se o rozsáhlé, původně zemědělské plochy, které kombinací vlivů –
umístění objektů nadmístní technické vybavenosti, poškození kvality půdy, absenci
zemědělské činnosti a změnou vodohospodářského systému – představují krajinu s rozvojem
spontánní zeleně na úkor ploch zemědělských. Územní plán hodnotí tento trend jako nevratný
a vnímá dotčený prostor jako mentální a hygienický filtr mezi městem a pánevním
palivoenergetickým využitím navazujícího území.
Spontánní přeměna krajiny je v návrhu územního plánu podchycena, zobrazena
definována z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití.
Zastavitelné plochy 53/6 a 53/1 VL jsou zpřesněny tak, aby nedošlo k zásahu do
mokřadních vrbin, které jsou již součástí nivy toku Hradišťského potoka, niva je zákonným
VKP.
Ad:
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V
rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
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Řešené území je kolmým výřezem charakteristického uspořádání krajiny - pro její uspořádání
jsou určující údolnice Ohře a podélný masiv Krušných hor. Tomuto uspořádání krajiny odpovídá i
vymezení a trasování nadregionálních biokoridorů.
Posice města a dalších místních částí není s těmito principy uspořádání krajiny v rozporu a
umožňuje prostupnost krajiny v tomto smyslu.
Lokální migrační trasy sledují přirozené údolnice vodních toků, které jsou v průmětu
s městskou zástavbou a jejich propustnost je v důsledku antropologických vlivů omezena. Přirozenou
bariérou lokálních migračních tras je rovněž trasa silnice I/13 resp. silniční obchvat města. Jeho
realizace bude vyžadovat v tomto smyslu zřízení vzájemně propustných uzlů.
Ad:
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
Komentář:
Struktura krajiny, morfologie terénu i jeho míra urbanizace v rozhodujícím rozsahu nevyžaduje
plošné zásady do krajiny.
Výjimku pak tvoří východní část řešeného území: Městkou sídelní strukturu uzavírají 2
realizované zelené pásy:
a)
zalesněný pás podél Miřetic a Ciboušova je realizován v 90. létech a vykazuje v současnosti
stabilizovaný biotop plnící vymezený záměr,
b)
zalesněný pás údolnice Vernéřovského potoka je nepřímým efektem původního záměru
likvidace obce Vernéřov a Mikulovice ve prospěch výstavby odkaliště Vernéřov. V současnosti
představuje významný biotop z hlediska této priority.
Celý prostor východní části území – viz komentář k prioritě č. 20 – představuje postupnou
transformaci původně zemědělské krajiny do lesostepní struktury s potenciálem ochrany území
Klášterce nad Ohří před prachovými imisemi, vznikajícími v pánevní krajině.
Ad:
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská,
hipo).
Komentář:
Územní plán Klášterec nad Ohří nabízí v tomto smyslu soustavu vzájemně propojených území
– areálu zámku Klášterec nad Ohří, městské památkové zóny, areálu lázní Eugenie – s novými
náměty – regenerovaným prostorem Šumburské tvrze (statku) , hradu Šumná do výsledné městské
struktury nadmístní hodnoty z hlediska jeho užití obyvateli města a regionu.
Stabilizován je systém pěších, turistických a cykloturistických tras včetně regionální
cyklostezky C35 a C204 (dle ZÚR), spojující v konkrétním prostředí Kadaň, Klášterec nad Ohří a
Perštejn resp. Měděnec
Ad:
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských
oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i
prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v
území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a
železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní
stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné
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zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci
těchto účinků).
Komentář:
Řešené území je z tohoto hlediska stabilizovaným prostorem s vyhovující prostupností. Tato
priorita PÚR ČR je uplatněna v případě zpřesnění trasy silničního obchvatu I/13, kdy je sledována
propustnost prostoru Klášterec – Útočiště včetně mimoúrovňového křížení s tradičními směry pěšího
pohybu obyvatel.
Územní plán pod tlakem krajského úřadu chrání koridor silničního obchvatu v plné šíři:
původně vymezené zastavitelné plochy, zasahující do tohoto koridoru, jsou nástrojem etapizace
určeny k využití až po realizaci silničního obchvatu - a umožňuje tak prověřit kontaktní prostor ve
skutečném režimu zatížení a teprve následně umožnit rozvoj sídelní struktury ve formách, slučitelných
s tímto zatížením.
Ad:
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat
vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.
Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
Komentář:
Výsledným dopravním řešením města Klášterec nad Ohří je separace dopravní trasy od
městské struktury stávající i od rozvojových ploch města. Trasa silničního obchvatu současně není
rizikem ohrožení stávající zástavby hlukem a imisemi za podmínky racionálního umístění silničního
tělesa do daného terénu.
Územní plán vymezuje trasu a ochranu dopravního koridoru, kterým lze propojit silnici I/13
s pravobřežní zástavbou Ohře.
Železniční doprava – celostátní železniční trať č. 140 prochází městskou strukturou ve
stabilizovaném koridoru, přičemž protihluková opatření již byla v rozhodujícím prostoru realizována.
Železniční trať je důležitá pro denní i rekreační pohyb obyvatel v koridoru Klášterec nad Ohří – Karlovy
Vary a respektován je ve shodě se ZÚR potřebný koridor pro její další optimalizaci v šířce koridoru
250 m
Ad
(24.a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu
významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky
pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
Územní plán akceptuje a cíleně podporuje transformaci území mezi městem a
palivoenergetickým komplexem tepelných elektráren a hnědouhelných dolů s cílem vytvoření
razantního 4 – 5 km prostoru s uplatněním přírodní a náletové zeleně, která dokáže z hlediska
prachových částic ochránit město. Současně je sledován trend přechodu tradičních výrobních činností
města (ZKL Klášterec) na formy drobného podnikání ve smyslu dopravně a provozně nerušící výroby.
V případě nových zastavitelných ploch výroby v městském prostoru – viz plochy 53/7 a 53/11 – pak
územní plán resp. jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA – stanovuje zásadní podmínky ve
smyslu ochrany navazujících residenčních ploch města z hlediska hluku, vibrací a znečištění
prostředí.
Plochy výroby pak územní plán dislokuje do prostoru průmyslové zóny VERNE.

Ad:
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
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staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných
územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Komentář:
Území městské struktury je exponováno vyhlášeným záplavovým územím řeky Ohře,
Širokého a Podmileského potoka. Do záplavového území nejsou umístěny žádné rozvojové plochy.
V rámci doplňujících průzkumů a rozborů nevyplynuly okolnosti resp. lokality, které by
představovaly potenciální riziko ohrožení obyvatelstva před povodněmi a pro vymezení území
určených k řízným rozlivům povodní. Tato rizika resp. požadavky na jejich eliminaci nejsou
registrována ani v ÚAP ORP Kadaň.
Na Hradišťském, Prunéřovském a Trnitém potoku byly realizovány vodohospodářské stavby,
které jímají rozhodující část průtoku těchto vodotečí do Podkrušnohorského přivaděče. Tyto stavby
sledují dvojí účel – zásobují Podkrušnohorský přivaděč vodou a současně ochraňují níže položené
pánevní území (hnědouhelné doly) a tím i řešené území Klášterce nad Ohří před balastními vodami.
Do urbanizovaného prostoru je přepouštěn pouze minimální průtok potřebný pro zachování vodoteče
jako biotopu.. Údolní nivy a spontánní deprese jsou však zachovány ve stávajícím stavu a plní tak
přirozenou retenci v území.
Horní část povodí vodních toků, přitékajících do řešeného území tvoří lesní plochy Krušných a
Doupovských hor. K datu zpracování ÚP nejsou známy činnosti, které by stabilitu těchto prostorů
narušily ve smyslu rizik pro obyvatelstvo.
V rámci doplňujících průzkumů a rozborů nevyplynuly okolnosti resp. lokality, které by
představovaly potenciální riziko ohrožení obyvatelstva v důsledku sesuvů půdy a erozí. Tato
nebezpečí nejsou registrována ani v ÚAP ORP Kadaň.
V rámci doplňujících průzkumů a rozborů, v ÚAP ORP Kadaň ani ze stanovisek dotčených
orgánů k Zadání ÚPKLNO ani ke společnému jednání nevyplynuly další požadavky na preventivní
ochranu území a obyvatelstva před jinými potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území.
Ad:
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Komentář:
Územní plán obsahuje vymezené záplavové území Q 100, rozvoj sídla je řešen mimo
záplavová území.
Záplavové území je v řešeném území vymezeno pro vodní toky Ohře, Široký, Klášterecký a
Podmileský potok. Vůči dalším vodním tokům od Krušných hor záplavové území vymezeno není:
V případě Prunéřovského (Trnitého) a Hradišťského potoka byla na těchto vodních tocích realizována
vodní díla, převádějící vody do Podkrušnohorského přivaděče s cílem zajistit dostatečný průtok a
současné ochránit pánevní palivoenergetický prostor (elektrárny, odkaliště). Součástí takto
regulovaného prostoru je zastavěné území v údolnici Hradišťského potoka a navazující rozvojové
plochy V6 – SK/Vernéřov, V9 – RI/Vernéřov.
Lokality pravobřežní – Lestkov, Rašovice - a jejich rozvojové plochy jsou v kontaktu s údolnicí
Rašovického potoka. Lokalizace ploch R3 – BM, R4 – BM a 53/3 v Rašovicích a L3- BV v Lestkově
v tomto případě odpovídá zkušenosti obyvatel s průběhem balastních vod, konkrétní stavby
zastavitelných ploch lze realizovat spolehlivě mimo známý průběh povodně.
V lokalitě Suchý Důl územím prochází pouze terénní deprese, průběh povodně zde nebyl
nikdy zaznamenán.
Do vymezeného záplavového území zasahují tyto návrhové prvky:
koridory cyklostezky C35 a C204 zasahují v případě vedení trasy v údolnici Ohře do
záplavového území. Jedná se však o liniovou stavbu, vedenou na stávajícím terénu. Záplava dílčí
trasy cyklostezky nepředstavuje následná rizika na průběhu povodně.
koridor dopravní infrastruktury určený pro silniční obchvat I/13 Klášterce nad Ohří. Křížení
koridoru se záplavovým územím bude řešeno přemostěním kritického úseku.
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Územní plán Klášterec nad Ohří do výše uvedeného záplavového vodních toků další návrhové
prvky neumísťuje.
Územní plán přezkoumal okolnosti umístění návrhových prvků do záplavového území s tímto
výsledkem:
a)
Cyklostezky C35 a C204 jsou komunikační trasy regionálního významu a jejich posice
v údolnici Ohře je základní hodnotou – atraktivitou. Úseky cyklostezky, umístěné v záplavovém území
jsou akceptovány s ohledem na dramatický terén, kdy na plochou údolnici ( tedy prostor záplavy )
navazují skalní masivy, vylučující odklon cyklostezky mimo záplavové území, má – li procházet údolím
Ohře. V případě jejich přesahu do záplavového území pod porcelánkou v Klášterci nad Ohří by vedla
alternativní trasa městskou částí Miřetice ve vzdálenosti 500 m od údolí Ohře v nebezpečném
koridoru silnice II/224.
V obou případech se tedy jedná o jediné možné řešení, odpovídající smyslu resp. významu
těchto komunikací v daném prostoru města.
V obou případech se jedná o komunikace = zpevněný povrch na úrovni terénu – vůči kterým
není potřeba navrhnout ochranu před potencionálními riziky a přírodními katastrofami ve smyslu
územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro
vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
b)
Koridor dopravní infrastruktury určený pro silniční obchvat I/13 Klášterce nad Ohří je liniovou
stavbou silnice I. třídy v předpokládané návrhové rychlosti 90 km/hod. Koridor obchvatu vychází ze
ZÚR Ústeckého kraje, přičemž ÚP KLNO tento koridor ve shodě s přípravnými pracemi ŘSD
zpřesňuje. Zpřesněná trasa je jedinou alternativou silničního obchvatu s ohledem na konfiguraci
terénu, souběh dalších energetických tras nadmístního významu (VTL plynovod, VVN elektro).
Koridor silničního obchvatu obchází severním směrem město Klášterec nad Ohří a to
souběžně se svahem Krušných hor, dochází tak ke křížení s údolnicemi vodních toků. V případě
tohoto křížení budou údolnice překonány vždy mostním objektem. Mostní objekty budou navrženy tak,
aby stavební konstrukce silnice nezasahovaly do záplavového území Širokého a Podmileského
potoka a současně překročily údolnice ostatních vodních toků tak, aby nedošlo v důsledku realizace
těchto staveb k ovlivnění přirozeného průtoku ani v případě max. průtoku.
Ad:
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj
okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami
Komentář:
Územní plán Klášterec nad Ohří v tomto smyslu zpřesňuje záměry ZÚR na úpravu silnice I/13
(zkapacitnění úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov – na čtyřpruh, obchvat města Klášterec nad
Ohří).
Územní plán dále vymezuje koridory územní rezervy pro následnou propustnost resp.
dostupnost navazujících území: propojením silnic II/224 a III/1981, II/224 a II/568.
Územní plán vymezuje koridor územní rezervy pro umístění spojovací komunikace mezi silnicí
I/13 a pravobřežní zástavbou údolnice Ohře. Vymezuje tak možnost komfortního připojení území –
obcí a jejich místních částí - od Okounova po Kadaň.
Koordinace navazujících území je prokázána v kapitole 4.a) Odůvodnění.
Ad
(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné
řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Komentář:
Této prioritě odpovídá návrh na uspořádání města v cílovém výrazu dle návrhu územního
plánu. Současně lze v nastavených proporcích strukturu města dále korigovat.
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Ad:
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy
nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky
na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Komentář:
Územní plán preferuje maximální propustnost územím pro všechny druhy dopravy. Vedle
dopravy silniční (viz vyhodnocení priority č. 27) územní plán zajišťuje plochy veřejných prostranství
provedení veřejné dopravy mezi Kláštercem nad Ohří a průmyslovou zónou VERNE (plocha M1),
prostor pro uspořádání veřejné dopravy u autobusového nádraží (plocha M11) a vyžaduje v rámci
územních studií zajištění podmínek pro umístění autobusové dopravy pro zastavitelné plochy K1, K2,
K36 a M8.
Územní plán stabilizuje tradiční pěší, turistické trasy a cyklotrasy. Vymezuje nová propojení
v krajině: spojení lázní Eugenie a vrchu Šumná, vymezuje koridor pro lávku mezi Ohřeleckou loukou a
žel. zastávkou Kotvina. Územní plán akceptuje ve shodě se ZÚR trasy cyklostezek regionálního
významu C35 a C204.
Potřeba vymezení doprovodné zeleně územním plánem nebyla uplatněna, cyklostezky
procházejí stabilizovaným přírodním prostorem.

Ad:
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.
Komentář:
Město je připojeno na regionální vodohospodářskou soustavu, poskytující kvalitní zásobení
území pitnou vodou. Čištění odpadních vod je funkční v městské struktuře ( s možností připojení
Rašovic ) a v průmyslové zóně VERNE.
Nová ČOV je navržena je pro m.č. Klášterecká Jeseň a to s ohledem na rozsah vymezených
zastavitelných ploch a s cílem eliminace rizik vůči zřídelní struktuře lázní Eugenie.
Skupinová ČOV je vyžadována pro novou zástavbu místních částí Suchý Důl (plocha S1),
Lestkova (plocha L1), Mikulovic (plocha V9) .
Ostatní záměry v území budou řešeny individuálním čištěním ve smyslu platné legislativy.
Územní plán stávající plochy individuální rekreace v údolnici Ohře ponechává v současném
stavu včetně stávající technické infrastruktury.
Ad:
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
Komentář:
Řešené území není vhodné pro instalaci dalších zdrojů energií. Vyloučena je instalace
větrných elektráren z hlediska krajinného rázu, vyloučen je zásah do údolnic vodních toků pro využití
vodní síly z hlediska ochrany přírody a krajiny (ÚSES). Pro instalaci fotovoltaických elektráren bude
preferována separovaná instalace na střechy stávajících objektů. Plošná aplikace fotovoltaických
elektráren na stávající i navrhované plochy výroby je nevhodná s ohledem na hodnotu takto
vymezených ploch i společenskou potřebu využití těchto ploch pro vznik dalších pracovních míst
v tomto regionu.
Ad:
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve
znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
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Komentář:
Bytový fond v řešeném území je stabilizován. Neobsahuje lokality, kde by bydlení
neodpovídalo současných standardům s rizikem vzniku vyloučených lokalit. Významný podíl
představuje bydlení v panelových domech na sídlištích. Tyto prostory prošly důslednou regenerací
veřejného prostoru, domy pak odpovídající modernizací. Bydlení v panelových domech tak
představuje důstojnou formu bydlení. Rozsahu této formy bydlení pak odpovídá rozsah zahrádkových
osad jako součást životního stylu obyvatel města.
Návrh územního plánu pak obsahuje rozvojové plochy bydlení v rodinných domech jako
alternativu budoucím generací obyvatel města. Reaguje tak na zkušenost, společenskou poptávku i
zjevný nepoměr bytových jednotek v bytových domech a rodinných domech, výjimečný ve srovnání
s ostatními kraji, výjimečný i v měřítku Ústeckého kraje.
Rozvoj venkovského bydlení je minimalizován. Důvodem je skutečnost, že venkovská sídla
nevykazují kauzalitu vůči jejímu poslání = využívat hospodářský potenciál vůči navazující krajině. Pro
naplnění potřeb bydlení tak územní plán jednoznačně vymezuje podmínky pouze pro město Klášterec
nad Ohří.
Rozvoj venkovského bydlení v místních částech mimo město je tak omezen na vyplnění vybraných
podnětů vlastníků nemovitostí.

Ad:
3.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy:

Řešené území je součástí rozvojové osy OS7: Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb –
hranice ČR/Německo (- Nürnberg).
Úkol pro územní plánování:
Vytvořit podmínky pro řešení přestavby vybraných úseků silnice I/13 mezi Ústím nad Labem
Chomutovem.
Komentář:
Návrh územního plánu obsahuje plochy pro řešení přestavby stanovených úseků silnice I/13 a
to včetně řešení veškerých souvislostí, potřebných k celkovému spořádání sídla.

Ad:
5.

Koridory a plochy dopravní infrastruktury:

PÚR pro řešené území vymezují koridor konvenční železniční dopravy ŽD 3: Koridor Cheb–Karlovy
Vary–Chomutov–Most–Ústí nad Labem.
Územní plán akceptuje tento úkol PÚR v rozsahu, jak je zpřesněn v ZÚR Ústeckého kraje a vymezuje
pro realizaci záměrů PÚR koridor o šířce 250 m.

Ad:
6.

Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů:

PÚR pro řešené území vymezují koridor technické infrastruktury E2 pro umístění elektrické stanice
400/110 kV Vítkov a Vernéřov a jejich zapojení do přenosové soustavy vedením 400 kV z elektrické
stanice Hradec do elektrické stanice Vernéřov
Územní plán akceptuje tento úkol PÚR v rozsahu, jak je stanoven v aktualizaci č. 1 ZÚR Ústeckého
kraje.
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2.a2 Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
ÚAP Ústeckého kraje
Název dokumentace:
Pořizovatel:
Zpracovatel:
Datum zpracování:
Datum pořízení:

Územně analytické podklady Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a
stavebního řádu
Atelier T-plan, s.r.o.
duben 2009
24.6.2009

V návrhu územního plánu jsou zapracovány tyto výstupy problémového výkresu:
–
D1 – koridor silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří – hranice ÚK. Úkol prověřen a řešen
v rámci PUR 2015 – S 10.

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ( ZUR )
Název dokumentace:
Pořizovatel:

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, (dále ZÚR),
1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále 1.A
ZÚR ÚK)
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor územního plánování a
stavebního řádu

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje byly vydány usnesením zastupitelstva Ústeckého
kraje dne 20.10.2011, 1. aktualizace
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje usnesením
zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24.4.2017
Ad:
1.

Stanovení priorit územního plánování ústeckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění
Základní priority
Ad:
(1) Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah mezi třemi
pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň životního prostředí
srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametru sociální soudržnosti obyvatel
kraje.
Komentář:
Řešené území představuje stabilní sídelní strukturu, která již v současné době splňuje tuto
prioritu: území vykazuje hospodářský víceoborový potenciál a tvoří jej navzájem nezávislá struktura
podnikatelských záměrů. Úroveň životního prostředí je výsledkem skokového zlepšení sledovaných
hodnot kvality ovzduší, vody a stability přírodních útvarů. Sociální soudržnost obyvatel pak vychází
z výše uvedených předpokladů. Návrh územního plánu dále prohlubuje tyto positivní trendy z hlediska
všech pilířů udržitelného rozvoje. Město regenerovalo prostor lázní, panelová sídliště, zřídilo
gymnázium a zavedlo periodické kulturní slavnosti.
Ad:
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(2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly přesahovat meze
únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), způsobovat jeho poškození anebo bránit rozvoji
jiných žádoucích forem využití území.
Komentář:
Územní plán stanovuje limity rozvoje území, obsahuje vstupní údaje z ÚAP a stanoviska
dotčených orgánů zejména na úseku životního prostředí. V plné míře respektuje přírodní podmínky
v území tím, že zde zachovává původní krajinný ráz, krajinu nezatěžuje cizorodou činností.
Životní prostředí
Ad:
(3) Dosáhnout zásadního ozdravení a markantně viditelného zlepšení životního prostředí, a to jak ve
volné krajině, tak uvnitř sídel; jako nutné podmínky pro dosažení všech ostatních cílů zajištění
udržitelného rozvoje území (zejména transformace ekonomické struktury, stabilita osídlení,
rehabilitace tradičního lázeňství, rozvoj cestovního ruchu a další).
Komentář:
Územní plán v plné míře respektuje přírodní podmínky v území tím, že zde zachovává
původní krajinný ráz, krajinu nezatěžuje nežádoucí cizorodou činností. Město Klášterec obsahuje
významné lokality nutné pro zajištění udržitelného rozvoje: Průmyslovou zónu VERNE jako výsledek
transformace ekonomické struktury, regenerovaný městský prostor pro stabilitu sídelní struktury,
jedinečný prostor lázní Eugenie s deklarovaným rozvojem a významné prvky potřebné pro rozvoj
cestovního ruchu: městskou památkovou zónu, zámek Klášterec nad Ohří včetně unikátního parku a
navazující komplex lázní Eugenie včetně parkové zeleně a plochy asanace Šumburského statku, vše
v prostorově provázaném celku. Územní plán stabilizuje v návrhové části koridory regionálních
cyklostezek C35 a C204.
Ad:
(4) Pokračovat v trendu nápravy v minulosti poškozených a narušených složek životního prostředí
(voda, půda, ovzduší, ekosystémy) a odstraňování starých ekologických zátěží Ústeckého kraje
zejména v Severočeské hnědouhelné pánvi, v Krušných horách a v narušených partiích ostatních
částí Ústeckého kraje. Zlepšení stavu složek životního prostředí v uvedených částech území
považovat za prvořadý veřejný zájem.
Komentář:
Řešené území vykazuje vysoký stupeň ekologické stability při skokovém zlepšení
sledovaných jevů kvality životního prostředí. Tento trend je podpořen hodnocením přechodového
území ve směru k palivoenergetickému komplexu těžby a využití hnědého uhlí. Toto přechodové
území je hodnoceno jako mentální a faktický filtr přírodních prvků, chránících residenční útvar
řešeného území.
Ad:
(5) Nástroji územního plánování chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území
(NP, CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000 (EVL a PO), obecně chráněných
území (PPk, VKP, ÚSES).
Komentář:
Územní plán v plné míře respektuje veškeré prvky systému ochrany přírody a krajiny. Rozvoj
venkovských sídel je v řešeném území omezen. Zpřesněný systém nadregionálního a regionálního
ÚSES není rozvojem území dotčen. V území nejsou navrženy aktivity, ohrožující hodnoty území
z hlediska NATURA 2000 a maloplošně chráněných území.
Ad:
(6) Revitalizovat úseky vodních toku, které byly v minulosti v souvislosti s těžbou uhlí, rozvojem
výroby, nebo urbanizačním procesem necitlivě upravené, přeložené nebo zatrubněné. Dosáhnout
výrazného zlepšení kvality vody v tocích nepříznivě ovlivněných těžebními činnostmi a zejména
chemickou a ostatní průmyslovou výrobou.
Komentář:
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Do řešeného území nezasahovala a nezasahuje těžba uhlí, nebyla a není zde prováděná
chemická výroba. Návrh územního plánu akceptuje provedenou úpravu vodních toků a jejich
vodohospodářský význam včetně specifického jímání povrchových vod pro Podkrušnohorský přivaděč
(podchycení horských toků, čerpání vody z Ohře). Tato akceptovaná opatření nemají přímý vliv na
hydrologii území.
Ad:
(7) Územně plánovacími nástroji přispět k řešení problému vyhlášených oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší z důvodu překračování limitu některých znečišťujících látek (zejm. vlivem těžby surovin,
energetické a průmyslové výroby) a v území zasažených zejména hlukem zejména z dopravy
(dálniční a silniční, částečně i železniční doprava).
Komentář:
V řešeném území nejsou instalovány nadmístní zdroje znečištění ovzduší. Plochy průmyslové
výroby jsou omezeny: použití tepelných procesů při průmyslové výrobě je vyloučeno.
Hospodářský rozvoj
Ad:
(8) Vytvářet územně plánovací podmínky pro transformaci ekonomické struktury, charakterizované
vetší odvětvovou rozmanitostí a zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb odpovídající
současným ekonomickým a technologickým trendům.
Komentář:
Transformace ekonomické struktury, charakterizovaná vetší odvětvovou rozmanitostí a
zvýšeným podílem progresivních výrob a služeb odpovídající současným ekonomickým a
technologickým trendům je v území realizována. Nový územní plán akceptuje průmyslovou zónu
VERNE v realizované struktuře a dále ji rozvíjí. Akceptuje transformaci průmyslového areálu ZKL
Klášterec na soustavu objektů s rozdílnou výrobních činností slučitelnou s městskou sídelní
strukturou.
Ad:
(9) Nepřipustit na území kraje extenzivní jednostranný rozvoj palivoenergetického komplexu a těžkého
průmyslu, respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí (ÚEL) stanovené usnesením
vlády ČR č.331/1991 a č.444/1991 – převzaté z 2. změn a doplňků Územního plánu velkého
územního celku Severočeské hnědouhelné pánve, včetně usnesení vlády ČR č.1176/2008.
Komentář:
Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí jsou stanoveny mimo řešené území.
Ad:
(10) Těžbu nerostných surovin v Ústeckém kraji, na jehož území se vyskytují z celostátního hlediska
významné palivoenergetické a další surovinové zdroje, podřídit dosahování přijatelné meze únosnosti
zatížení krajiny, snižovat celkovou zátěž území a nepřipustit zahájení otvírky více ložisek současně v
území s jejich koncentrovaným výskytem. Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR Ústeckého kraje
a v navazujících územně plánovacích dokumentacích obcí a jejich částí není taxativním důvodem pro
případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné
míře respektována funkce ÚSES ve stanoveném rozsahu.
V případě omezení funkce ÚSES v důsledku těžby budou v dokumentacích Povolení k hornické
činnosti a Plán dobývání navržena rekultivační opatření dle pokynu příslušného orgánu ochrany
přírody.
Komentář:
V řešeném území není výskyt z celostátního hlediska významných palivoenergetických a
dalších surovinových zdrojů.
Ad:
(11) Podporovat revitalizaci velkého množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a
ploch průmyslového, zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet
funkční a urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu.
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Komentář:
Územní plán akceptuje stav faktického ukončení výroby v ZKL Klášterec a umožňuje přeměnu
tohoto území na více subjektů s výrobní činností slučitelnou s městskou sídelní strukturou.
Ad:
(12) Využít pro rozvojové záměry územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách a kriticky
posuzovat a usměrňovat další rozvojové záměry ekonomických aktivit na volných plochách mimo již
zastavená území.
Komentář:
Nové lokality průmyslových ploch nejsou vymezeny. Navržen je přiměřený rozvoj průmyslové
výroby v m.č. Miřetice a další rozvoj průmyslové zóny VERNE ve smyslu optimálního využití
dotčeného prostoru.
Ad:
(13) V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního
rozvoje kraje vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových území
(CHLÚ).
Komentář:
V řešeném území je výskyt DP a souvisejících CHLÚ pro těžbu kmene. Tyto lokality jsou již
vytěženy. Administrativní posice DP a CHLÚ je v latentním stavu a může takto zůstat – předmětné
lokality nejsou součástí rozvoje území dle tohoto územního plánu.
Ad:
(14) Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území, minimalizovat zábory zejména
nejkvalitnějších zemědělských půd, podporovat ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům
vody, větru, přípravu a realizaci ÚSES, zamezit zbytečné fragmentaci zemědělských území, obnovit
péči o dlouhodobě nevyužívaná území, vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle
rostoucích dřevin pro energetické účely aj.
Komentář:
Územní plán prokazuje nezbytnost záborů ZPF, nedochází zde k fragmentaci území. Území
zemědělsky využívané, není návrhem územního plánu omezeno. Odůvodněny jsou zábory půdy v I. a
II. stupni přednosti ochrany. V území je výskyt dlouhodobě nevyužívaných území, což odpovídá
obecné devastaci pánevní krajiny. Obnova zemědělské produkce je možná, z hlediska územního
plánu nejsou v tomto smyslu kladeny žádné překážky.
Rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti
Ad:
(15) Ve vymezených rozvojových oblastech využívat předpoklady pro progresivní vývoj území,
zajišťovat územně plánovací přípravu pro odpovídající technickou, dopravní infrastrukturu (s důrazem
na rozšiřování sítě hromadné dopravy) a občanskou vybavenost. Územní rozvoj hospodářských a
sociálních funkcí provázat s ochranou krajinných, přírodních a kulturních hodnot. Využívat rozvojových
vlastností těchto území ve prospěch okolních navazujících území.
Komentář:
Řešené území je součástí rozvojové osy nadmístního významu NOB5 – Chomutovsko,
Kadaňsko a rozvojové osy OS 7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary.
Řešené území je významnou součástí rozvojové osy. Jeho uspořádání odpovídá sledované prioritě:
Z hlediska dopravní a technické infrastruktury i z hlediska veřejné vybavenosti odpovídá současný
stav potřebám území i navazujícího regionu, chybějící zkapacitnění silnice I/13 resp. silniční obchvat
Klášterce nad Ohří jsou řešeny tímto územním plánem.
Z hlediska širších vztahů vytvářejí města Kadaň a Klášterec nad Ohří sídelní strukturu, který je
rozhodujícím hospodářským i stabilizujícím prvkem kraje.
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Ad:
(16) Ve vymezených rozvojových osách kraje využívat předpokladu pro územní rozvoj těchto
koridorů, založených zejména na jejich výhodné dopravní dostupnosti. Rozvojových vlastnosti těchto
území využít pro šíření progresivního vývoje na území celého kraje. Současně koncentrací aktivit do
těchto koridorů šetřit nezastavěné území ve volné krajině.
Komentář:
Rozvoj města Klášterec nad Ohří a zejména nadmístní výstupy – průmyslová zóna VERNE
využívají ideální posici na křížení dopravních os tvořených silnicí I/13 a II/422. Na tuto komunikační síť
je bezprostředně připojena i průmyslová část města Kadaně – Královský vrch. Spolu s Elektrárnou
Prunéřov tak představují v daném prostoru na daní silniční síti významný hospodářský prostor.
Výrobní funkce jsou akceptovány v současném rozsahu, jich vnitřní rezervy jsou dostatečné,
plošný rozvoj průmyslové zóny VERNE pak sleduje a dále rozvíjí záměry, vymezené předchozí
územně plánovací dokumentací.
Ad:
(17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat řešení jejich územních problémů,
prosazovat formy územního, hospodářského a sociální rozvoje vyhovující potřebám těchto území,
zvláštní pozornost při tom věnovat ochraně a revitalizaci přírodních, krajinářských a kulturních hodnot.
Komentář:
Řešené území není umístěno ve stanovených specifických oblastech ZÚR.
Ad:
(18) Trvale vyhodnocovat míru rovnováhy socioekonomického a demografického vývoje v dílčích
územích kraje, předcházet prohlubování nežádoucích regionálních rozdílů a eventuálnímu vzniku
dalších problémových částí kraje, vyhledávat a uplatňovat územně plánovací nástroje na podporu
rozvoje těchto území, předcházet vzniku prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální
soudržnost.
Komentář:
V řešeném území nejsou zjištěny trendy směřující ke znehodnocení území, vedoucí ke ztrátě
jeho základních hodnot a využitelné tak pro situování problematických sociálních skupin. Obecné
riziko, vyplývající z cíleného umísťování problematického obyvatelstva jako výsledku diskutabilní
podnikatelské činnosti, však existuje. Návrh územního plánu proto prostřednictvím funkční regulace
území nepřipouští možnosti výstavby nových či rekonstrukci resp. změnu využití současných objektů
pro tento systém sociálního bydlení.
Dopravní a technická infrastruktura
Ad:
(19)
Zajistit na úseku dopravní infrastruktury podmínky pro zlepšení vnitřní provázanosti a
funkčnosti soustavy osídlení Ústeckého kraje (zejména dostavbou dálnice D8, úseku silnice I/13,
zkapacitněním silnice I/7, přestavbou silnice I/27, modernizací a optimalizací hlavních železničních
tratí, vymezením koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu aj.).
Komentář:
Územím prochází trasa silnice I/13, návrh územního plánu vymezuje koridor resp. plochu
dopravy, potřebnou pro její zkapacitnění či přeložku města a to včetně potřebných ploch při připojení
nové trasy na současnou sídelní strukturu. Současně jsou učiněna opatření sledující bezkonfliktní
užívání této trasy vůči obytné zástavby z hlediska hluku, vibrací, znečištění ovzduší a bezpečnosti.
Územím prochází celostátní železniční trať č. 140, územní plán vymezuje a chrání koridor
vymezený v ZÚR pro její optimalizaci.
Ad:
(20)
Zlepšovat dostupnost krajského města Ústí nad Labem ze všech částí kraje při zdůraznění
významu veřejné dopravy.
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Komentář:
Navržená úprava silniční sítě – zejména zapracování záměrů ZÚR na zkapacitnění
silnice I/13 a její přeložky mimo město Klášterec nad Ohří a akceptování železničního koridoru
celostátní tratě č. 140 představuje maximum pro splnění této priority.

Ad:
(21) Zajistit modernizaci a dostavbu dopravní infrastruktury pro kvalitní napojení okrajových částí kraje
(zejména oblasti Krušných hor, Šluknovska a podhůří Doupovských hor).
Komentář:
Návrh územního plánu akceptuje dopravní připojení horských resp. příhraničních obcí regionu.
Rozhodující je silnice II/422 v plně kapacitní a bezkonfliktní trase včetně připojení na rozhodující
dopravní uzel, kterým je budoucí MÚK I/13 – II/568.
Ad:
(22) Zkvalitnit vazby Ústeckého kraje k okolním krajům na úseku dopravy a technické infrastruktury
(zejména ve vztazích oblastí Děčínsko - Liberecko, Šluknovsko - Liberecko, Chomutovsko Karlovarsko, Podbořansko - severní Plzeňsko).
Komentář:
Návrh územního plánu akceptuje zkapacitnění silnice I/13 vymezením ploch dopravní
infrastruktury včetně ploch pro mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/568. Tyto komunikace jsou
rovněž nadmístními regionálními koridory pro zajištění vzájemné vazby řešeného území na
Podbořansko, Chomutovsko, příhraniční oblasti a (mimo Ústecko) i Karlovarský kraj.
Ad:
(23) Zlepšit přeshraniční vazby Ústeckého kraje se SRN na úseku dopravy, technické infrastruktury (v
příhraničních oblastech Krušných hor, Labských pískovců, Šluknovského výběžku a v aglomeračních
vztazích Teplice, Ústí nad Labem - Dresden a Chomutov,Most - Chemnitz, Zwickau).
Komentář:
Řešeným územím prochází přístupové komunikace II. a III. třídy, prostřednictvím kterých jsou
zpřístupněny hraniční obce ČR/SRN.
Ad:
(24) Podporovat záměr na vybudování zařízení typu - Veřejné logistické centrum (VLC) sledovaný
nebo připravovaný v rámci ÚP Lovosic a přilehlých obcí, který zahrnuje rozvoj dopravního terminálu a
veřejného přístavu s propojením dálniční, silniční, železniční a vodní dopravy.
Komentář:
Řešené území a území obcí k němu přilehlých nejsou dopravním uzlem, ve kterém se stýkají
dopravní prostředky různých druhů dopravy.
Ad:
(25) Respektovat rozvojové záměry na modernizaci a dostavbu tepelných elektráren na území kraje,
bez překročení jejich souhrnné stávající výkonové kapacity.
Komentář:
V kontaktním prostoru s řešeným územím probíhá modernizace tepelné elektrárny Prunéřov.
Na územní plán Klášterce nad Ohří nejsou v tomto smyslu kladeny požadavky a naopak: územním
plánem Klášterec nad Ohří nejsou vymezeny překážky vůči této modernizaci.
Ad:
(26) Podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve stávajících a nových zdrojích, stabilizovat
provozované systémy centrálního zásobování teplem a podpořit jejich účelné rozšiřování.
Komentář:
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Město Klášterec nad Ohří je vybaveno systémem centrálního zásobování teplem, jeho
zdrojem jsou elektrárny Prunéřov. Systém je plně provozuschopný a modernizovaný na současné
technologické požadavky včetně systému výměníkových stanic ve městě.
Aplikací systému měření a regulace a snížení energetické náročnosti území (zateplení
panelových domů) je vytvořena výkonová rezerva pro případné připojení nových lokalit. Úpravy
primárních i sekundárních rozvodů jsou možné díky respektovaným ochranným pásmům horkovodu.
Ad:
(27) Zajistit cestou modernizace a v nezbytném rozsahu i dostavbou přenosové energetické soustavy
a produktovodu spolehlivost a dostatečnou kapacitnost energetických dodávek v rámci kraje,
zprostředkované i v rámci ČR.
Komentář:
Územní plán Klášterce nad Ohří akceptuje koncepční záměry, vyplývající z PÚR i ZÚR:
Umísťuje v řešeném území koridor přenosové trasy nového vedení VVN 400 kV.
Ad:
(28) Vytvořit územně plánovací předpoklady pro zajištění bezpečné a dostatečné dodávky
elektrického výkonu do prostoru Šluknovského výběžku.
Komentář:
Výše uvedený požadavek nemá vazbu k řešenému území.
Ad:
(29) Podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických zdrojů, územně regulovat
záměry na výstavbu velkých větrných elektráren s ohledem na eliminaci rizik poškození krajinného
rázu a ohrožení rozvoje jiných žádoucích forem využití území (zejména oblast Krušných hor).
Komentář:
Územní plán nenavrhuje plochy pro výstavbu vysokých větrných elektráren, které by byly
v rozporu s projednanými zásadami k jejich výstavbě v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje.
Ad:
(30) V dílčích zejména některých venkovských částech kraje bez dostatečných místních zdrojů vody
(Lounsko, Šluknovsko, horské části kraje), řešit problémy zásobování vodou napojením na
vodárenskou soustavu zásobování pitnou vodou.
Komentář:
Řešené území navazuje na významné vodní zdroje regionu (vodárenská nádrž Přísečnice) a
navazující technologicko-vodohospodářský systém zpracování vody (úpravna vody Hradiště) a
následné páteřní vodovodní řady regionální vodohospodářské soustavy. Z tohoto hlediska nejsou
kladeny na řešené území další požadavky.
Lokální vodohospodářská soustava obsahuje i objekty, které jsou v aktuálním čase vyřazeny
z provozní soustavy. Územní plán jim přesto vymezuje územní ochranu.
Ad:
(31)
Územně plánovacími nástroji vytvářet předpoklady pro modernizaci stávajících systému
odvádění a čištění odpadních vod a pro dořešení této problematiky v menších sídlech (do 2000 EO)
ve venkovském prostoru.
Komentář:
Návrh územního plánu stabilizuje posici centrální ČOV města včetně prostorové kapacity pro
případnou změnu technologie či jiná technologická řešení v budoucnosti. K ČOV je připojena městská
struktura a m.č. Rašovice. Samostatné čištění odpadních vod je funkční v průmyslové zóně VERNE a
to samostatně pro 2 části v gravitačně odlišných polohách. Nová ČOV je navržena pro m.č.
Klášterecká Jeseň = sídlo s přepokládaným rozvojem.
Další místní části nejsou rozvíjeny zásadním způsobem, charakter zástavby a počet EO (do
50 ) osob nevytváří ekonomické podmínky pro výstavbu ČOV. Rozvoj v m.č. Suchý Důl je založeny na
realizaci obytné skupiny s autonomním energetickým a vodohospodářským systémem. Návrh ÚP je
v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje.
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Ad:
(32)
Vytvářet podmínky pro dostupnost služeb spojů a telekomunikací podle potřeb jednotlivých
částí kraje.
Komentář:
Územím prochází dálkový optický kabel podél silnice I/13. Území je plně pokryto
telekomunikačním systémem uložených metalických kabelů. Pro silniční obchvat I/13 je vymezen
koridor, do kterého lze souběžně ukládat další liniové stavby telekomunikačního systému, včetně
případného odbočení do oblasti Krušných hor.
Ad:
(33)
Ve všech výše uvedených bodech (19 až 32) musí být územně technické řešení návrhu na
rozvoj dopravní a technické infrastruktury provázáno s citlivostí řešení vůči přírodě, snahou
zachovávat přírodní biodiversitu a s ochranou hodnotné zemědělské pudy. Řešením jednotlivých
záměrů a jejich územní koordinací je třeba zamezovat zbytečné fragmentaci krajiny. V případě
existence variant nebo alternativ řešení a změn pokládat za kritéria vhodného výběru: dopravní a
technickou účinnost záměru, míru citlivosti řešení vůči ochraně životního prostředí, přírodních,
kulturních a civilizačních územních hodnot a respektování cílových charakteristik vymezených
krajinných celků.
Komentář:
V řešeném území je jediným záměrem v tomto smyslu zkapacitnění silnice I/13 resp. silniční
obchvat silnice I/13 Klášterce nad Ohří. Tyto trasy jsou vymezeny ZÚR a návrh ÚP je zpřesňuje do
koridoru, umožňující optimální výběr výsledné trasy a současně koncepční rozvoj města.
Rozvoj území přebírá v rozhodující míře záměry dle předchozího územního plánu, charakter
jednotlivých lokalit je vůči krajině citlivý – zachována je celistvost sídel bez zbytečné fragmentace
krajiny a zbytečného vzniku enkláv nevyužitelné orné půdy.
Sídelní soustava a rekreace
Ad:
(34)
Podporovat polycentrický rozvoj sídelní soustavy, pro kraj typické kooperativní vztahy mezi
jednotlivými sídly a racionální střediskové uspořádání sídelní soustavy, současně respektovat a
kultivovat specifickou tvárnost každého sídla včetně zřetele k zachování prostorové oddělenosti sídel.
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi urbánními a venkovskými oblastmi.
Komentář:
Návrh územního plánu nevytváří nová sídla a stabilizuje posici současného osídlení. Zásadní
příčinou je současný charakter venkovských sídel v řešeném území: tato nemají hospodářský ani
rekreační potenciál v rozsahu, vyžadujícím jejich zásadní rozvoj = urbanizaci. Dílčí rozvoj sídel je tak
založen výhradně na zapracování přiměřených vlastníků nemovitostí.
Základním cílem rozvoje ostatních sídel je stabilizace sídelní struktury a zachování resp.
kultivace sídla. Tento záměr je návrhem územního plánu naplněn.
Ad:
(35)
V příhraničních prostorech ČR/SRN podporovat vzájemně výhodnou kooperaci a provázanost
sídelních soustav a rekreačních areálů.
Komentář:
Město Klášterec je regionálním centrem a zázemím veřejné i komerční vybavenosti ostatních
sídel, zdrojem pracovních příležitostí i kulturního života a je na tuto posici připraveno. Provázanost
řešeného území s navazujícími sídly je vytvořena, spontánní a funkční.
Ad:
(36)
Podporovat rychlý a efektivní postup rekultivace a revitalizace území s ukončenou těžbou
hnědého uhlí, se zaměřením na vznik plnohodnotné polyfunkční příměstské krajiny se zdůrazněním
složky rekreace, odpovídající specifickým vlastnostem a předpokladům konkrétních území.
Komentář:
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Na území obce nebyla prováděná těžba hnědého uhlí, řešené území je přechodem mezi
pánevní krajinou a zachovaným přírodním prostorem. Míra zachovaných hodnot území resp. míra
exposice krajiny palivoenergetickým průmyslem vyžaduje především ochranu, stabilizaci a regeneraci
přírodních hodnot. Rekreační cíle nejsou rozvíjeny. Současná urbanizace údolnice Ohře je z pohledu
(mimo jiné) těchto deklarovaných cílů ZÚR nevhodná. Nicméně metodikou územního plánování ani
závaznými rozvojovými dokumenty (PÚR, ZÚR) nelze tuto exposici krajiny odstranit.

Ad:
(37)
Podporovat významné projekty cestovního ruchu, rekreace a lázeňství v souladu s možnostmi
a limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných vhodných lokalitách.
Komentář:
Město Klášterec se profiluje jako charismatické sídlo s potenciálem cestovního ruchu
(památky, lázně Eugenie, akvapark). Tato specifika jsou dále rozvíjena a zejména řešena komplexně
jako provázaná sídelní struktura se zapojením turistických a cyklo tras do navazující krajiny.
Stav okolních sídel – jejich zdánlivá odlehlost – je preferovanou hodnotou krajiny. Další
urbanizace těchto venkovských sídel proto není úmyslně navržena.
Ad:
(38)
Podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a turistických cest na
území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou sít těchto zařízení.
Komentář:
Územním plánem prochází navrhovaná regionální cyklostezka „Pooherská“ (trasa č. 204)
hranice ÚK - Rokle - Žatec - Louny - Libochovice - Litoměřice, sledovaná jako návrh C204 a
cyklostezka „Doupovská“ Měděnec – Kadaň – Rokle – Podbořanský Rohozec – Chyše, sledovaná
jako návrh C35 o šířce 20m. Pro obě trasy cyklostezky ÚP KLNO vymezuje osu koridoru a
požadovanou šířku koridoru 20 m. Trasy jsou vedeny shodně se ZÚR. ÚP KLNO současně deklaruje
návaznost těchto cyklotras na územní plány sousedních územních jednotek Kadaň, Perštejn a
Měděnec.
Sociální soudržnost obyvatel
Ad:
(39)
Územně plánovacími nástroji podpořit rozvoj a kultivaci lidských zdrojů, rozvoj vzdělanosti
obyvatel kraje, posilovat předpoklady k udržení a získávání kvalifikovaných pracovních sil s orientací
na perspektivní obory ekonomiky.
Komentář:
Město Klášterec nad Ohří vytvořilo unikátním projektem průmyslové zóny VERNE zdroj
pracovních příležitostí v profesní struktuře v 90. létech. Tento záměr je promyšleně naplňován – mimo
jiné tím, že byly stanoveny nadstandardní požadavky na charakter výroby a tím, že město – jako
vlastní pozemků a související technické infrastruktury – odlišilo krátkodobé záměry od perspektivních
výrobních činností.
Rozvoj průmyslové zóny rovněž nahradil výpadek pracovních příležitostí ze ZKL Klášterec,
který byl jako výrobní podnik uzavřen.
Průmyslová zóna VERNE vykazuje územní a kapacitní rezervy pro rozvoj perspektivních
výrobních činností.
Ad:
(40)
Přispět vytvářením územně plánovacích předpokladů k řešení problematiky zhoršených
sociálních podmínek kraje, zhoršených parametrů zdravotního stavu obyvatel, vysoké míry
nezaměstnanosti, problematiky skupin obyvatel sociálně slabých, ohrožených společenským
vyloučením.
Komentář:
Územní plán vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatelstva nabídkou rozvojových ploch
bydlení i výroby. Město vynaložilo významné prostředky na regeneraci svého vnitřního prostoru –
včetně významných ploch sídlištní zástavby – a vytváří z tohoto hlediska vyvážený prostor bez znaků
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periferní zástavby, která by byla zneužitelná pro cílenou lokalizaci obyvatel sociálně slabých,
ohrožených společenským vyloučením.

Ad:
(41)
Podporovat péči o typické či výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje,
které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují sociální
soudržnost obyvatel kraje a prestiž kraje.
Komentář:
Péče o typické či výjimečně přírodní, kulturní a civilizační hodnoty je prioritou územního plánu.
Městská sídlení struktura je kompaktní soustavou historických a specifických hodnot a jako celek
provázána s residenčními plochami.
Ochrana charakteru venkovských sídel v řešeném území je nadřazena jiným záměrům
(například rozvoj rekreace). Prioritou je stabilizace sídel z hlediska jejich obyvatel a tím nastavení
průběžné kultivace vnitřního prostoru sídla, zejména jeho jádrových ploch.
Nastavena je možnost společenské kontroly odlehlého komplexu kostela a hřbitova jako
pozůstatku obce Mikulovice.
Rozvoj sídla nezasahuje extenzivně krajinu. Městská struktura a silniční obchvat Klášterce
nad Ohří vymezují velikost sídla a svým uspořádáním umožňují jeho další rozvoj na desítky let. Krajina
tak zůstává v současném, unikátním výrazu záměry města nedotčena.
Ad:
(42)
Věnovat pozornost důsledkům změn věkové struktury obyvatel kraje, které se promítnou do
měnících se nároků na technickou a dopravní infrastrukturu, občanskou vybavenost nadmístního
významu.
Komentář:
Město Klášterec bylo extenzivně rozvíjeno zejména v 70. a 80. létech. Rozsáhlá panelová
zástavba byla tehdy záměrem společnosti na získání pracovních míst v palivoenergetickém průmyslu
prostřednictvím migrace obyvatel z jiných částí země.
Sídliště jako forma bydlení představuje generační strukturu obyvatel, která se v případě
Klášterce nad Ohří s odstupem 30 roků již neprojevuje.
Převažující bydlení v panelových domech je spojeno se vznikem a užíváním zahrádkových
osad, které jsou prostorovou protiváhou a představují denní způsob rekreace. Územní plán tuto
zvyklost plně respektuje.
Pro „únik“ z panelových domů má město připraveny plochy pro rozvoj nízkopodlažního
bydlení, které oslovují zejména mladé rodiny a jsou tak stabilizačním faktorem.
Z hlediska technické infrastruktury a občanské vybavenosti nadmístního významu má město
k disposici plochy a zařízení, zcela pokrývající tuto potřebu.
Ad:
(43)
Při stanovování územních rozvojových koncepcí dbát na dostatečnou míru spolupráce s
obyvateli a dalšími uživateli území, touto cestou dosahovat vyšší míry vyváženosti řešení mezi
hospodářským rozvojem, ochranou přírody a hledisky ovlivňujícími sociální soudržnost obyvatel.
Komentář:
Proces zpracování nového územního plánu je obyvateli sledován. Ve fázi Zadání byly získány,
uspořádány a komentovány veškeré záměry včetně jejich objektivizace na odborné i politické úrovni.
V principu je rozvoj založen na maximální vstřícnosti k (přiměřeným) požadavkům obyvatel a na
zapracování jejich požadavků. Územní plán tedy představuje stabilizační faktor sociální soudržnosti
obyvatel.
Ochrana území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami
Ad:
(44)

Respektovat na území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

Komentář:
Požadavky na obranu státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku jsou uvedeny
v odst. Ad.) „Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů“ Odůvodnění kap. 2b. Zde je
prokázán soulad územního plánu se specifickými požadavky této priority.
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Ad:
(45)
Územně plánovacími nástroji realizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných
materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil v území a havarijních situací
vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby.
Komentář:
Územní plán vytváří podmínky pro bezkonfliktní městskou strukturu z hlediska exposice území
povodněmi. Silniční obchvat města je dlouhodobě očekávanou stavbou, která významným způsobem
zvýší bezpečnost obyvatel, resp. odstraní kolizní místa dopravních nehod. Územní plán současně
vymezuje dílčí opatření na silnici I/13, ul. Osvobozená, s cílem eliminovat kritická místa střetu místní a
transitní dopravy.
V řešeném území není stanoveno riziko vyplývající z činnosti průmyslových areálů či jiných
technických zařízení s nebezpečím vzniku provozní havárie. Důvodem je skutečnost, že současné
průmyslové závody neobsahují výrobní procesy resp. technologie, které by byly v tomto smyslu
potenciálním zdrojem ohrožení obyvatel.
Ad:
(46)
Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umísťování protipovodňových
opatření. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a
zvlášť zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z
území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
Komentář:
V záplavovém území Q 100 nejsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy změny
zastavěného území. Půdorysný průmět koridoru silniční dopravy pro obchvat silnice I/13 Klášterce nad
Ohří. Problém bude řešen přemostění kritického úseku.
Záplavovým územím Q100 řeky Ohře je vedena část cyklostezky C C35 a C204. Její trasa je
zpřesněním koridoru dle ZÚR a to na podkladě dokumentace k územnímu řízení (územní rozhodnutí
je vydáno a je v právní moci). Cyklostezka využívá v rozhodujícím rozsahu stávající místní
komunikace.
Koridor dopravní infrastruktury pro umístění silničního obchvatu I/13 Klášterce nad Ohří
přechází přes údolnice vodních toků, odvodňující Krušnohorský masiv. Územní plán obsahuje
podmínku překročení těchto údolnic včetně vymezeného záplavového území mostním objektem, resp.
podmínku, aby stavební konstrukce a objekty silničního obchvatu do údolnic a stanoveného
záplavového území vodních toků nezasahovaly.

Ad:
2.
Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v ZÚR 2008 a
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují
území více obcí ( nadmístní rozvojové oblasti a osy )
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění
Řešené území je součástí rozvojové osy nadmístního významu NOB5 – Chomutovsko,
Kadaňsko.
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly pro územní
plánování:
(1)
Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů
a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.
(2)
Podporovat zkvalitnění silničních vazeb rozvojové oblasti k sousedícím centrům osídlení v
Ústeckém i Karlovarském kraji a k příhraničním oblastem SRN přestavbou silnice I/13 a
zkapacitněním a dostavbou silnice I/7.
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Využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu (zejména
Vernéřov a Královský vrch), podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo
zanedbaných areálů a ploch typu brownfield.
(4)
Podpořit opatření na ochranu životního prostředí v obcích, které jsou nebo budou v kontaktu s
lomem Libouš (Droužkovice, Březno u Chomutova, Spořice).
(5)
Chránit a kultivovat krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty rozvojové oblasti,
rozvíjet pozitivní znaky území.
(6)
V souladu s platnými legislativními postupy usilovat o redukci rozsáhlých omezení územního
rozvoje oblasti, vyplývající z vyhlášených dobývacích prostorů (DP) a chráněných ložiskových
území (CHLÚ).
Komentář:
Pro řešené území je relevantní úkol ad (1), (2), (3) a (5):
Ad:
(1)
Územní plán akceptuje regulační plán městské památkové zóny, v případě plochy K10 pak
stanovuje podmínky pro jeho následnou změnu.
Územní plán vymezuje požadavek na zpracování dohody o parcelaci pro rozhodující plochy bydlení
K1, K2 + 53/4, M8 + 53/5 a plochu rekreace V9 s cílem zajistit optimální využití vnitřního prostoru,
optimální lokalizaci ploch veřejných prostranství.
(2)
Územní plán akceptuje veškeré územní vazby na navazující území Karlovarského kraje
včetně silničního koridoru I/13 a vedení cyklostezek regionálního významu č. C35 a C204. Pro potřeby
přestavby silnice I/13 je vymezen potřebný koridor resp. plocha dopravní infrastruktury, záměrům
rozvoje silniční sítě odpovídá i posice a využití rozvojových ploch obce.
(3)
Územní plán vymezuje průmyslovou zónu VERNE jako hlavní a současně jedinou plochu
s možným rozvojem průmyslové výroby, přičemž navržený rozvoj je převzat ze současného územního
plánu. Plochy průmyslové výroby – vykazující charakteristické rysy BROWNFIELD nejsou v řešeném
území zjištěny. Postupnou regenerací prošly v tomto smyslu zejména objekty zemědělské výroby.
Územní plán akceptuje současný stav – tyto objekty jsou buď zachovány jako funkční, anebo jsou (viz
zemědělský areál Ciboušov) již stabilizovány pro jiné využití.
(5)
Krajinářské, urbanistické a architektonické hodnoty rozvojové oblasti jsou plně akceptovány a
stabilizovány. Návrh územního plánu nevymezuje rozvoj resp. aktivity, které by zmíněné hodnoty
ohrozily.
(3)

Řešené území je součástí rozvojové osy OS 7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy
Vary – Cheb– hranice ČR/Německo ( Nurnberg ).
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ZÚR ÚK zpřesňují úkoly pro územní
plánování stanovené v PÚR 2015, takto:
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

Podporovat pokrytí rozvojové oblasti územními plány, ověřovat a zpřesňovat řešení problémů
a využití rozvojových příležitostí územními studiemi a regulačními plány.
Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů
(zejména přestavba a dostavba silnice I/13 v úsecích - obchvat Klášterce nad Ohří, Klášterec
nad Ohří - Chomutov, Třebušice - Most, Bílina, Kladrubská spojka, modernizace a
optimalizace železničních tratí č. 130 a č.131).
Podporovat revitalizaci nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch typu
brownfield, využít územní rezervy ve stávajících průmyslových zónách nadmístního významu.
Řešit územní souvislosti těžby hnědého uhlí při respektování ÚEL stanovených usnesením
vlády ČR č.331/1991 a č.444/1991 - převzatých bez věcné změny z 2. ZaD ÚP VÚC SHP,
včetně usnesení vlády ČR č. 1176/2008 (tj. asanace, rekultivace, revitalizace území, obnova
historické dopravní sítě, lokálně i osídlení a pod).
Zlepšovat územní podmínky pro příznivé životní prostředí zejména v úsecích v kontaktu s
provozy těžby uhlí, energetiky a těžkého průmyslu, dosáhnout zřetelného zlepšení životního
prostředí a krajiny (rekultivace krajiny postižené těžbou lomů Libouš, ČSA, Vršany, Bílina,
revitalizace toku Bíliny, revitalizace opuštěných areálů typu brownfield).
Chránit a kultivovat typické či výjimečné přírodní a kulturní hodnoty na území rozvojové osy,
které vytvářejí charakteristické znaky území.
Vytvořit územní předpoklady pro obnovu lázeňských funkcí v Bílině.

Komentář:
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Pro řešené území se vztahují úkoly ad (1), (2) a (6):
Ad:
(1)
Návrh územního plánu vymezuje požadavky na zpřesnění zásadních rozvojových ploch
dohodou parcelaci, resp. akceptuje územní studie, pro tyto plochy již vypracované. Dohoda o
parcelaci a převzaté územní studie jsou rozhodující pro zajištění vnitřní koordinace zastavitelných
ploch z hlediska vnitřní urbanistické struktury, vedení místních komunikací – včetně veřejné dopravy a pěších tras, rozsah, posice a charakter veřejných prostranství.
Pro městskou památkovou zónu platí regulační plán, nový územní plán je s ním ve shodě,
resp. vymezuje případné požadavky na jeho úpravu.
(2)
Územní plán zcela akceptuje a zpřesňuje záměry na úpravu silnice I/13 z hlediska jejího
zkapacitnění resp. vedení silničního obchvatu města Klášterec nad Ohří a to včetně zajištění nového
dopravního připojení stávající sídelní struktury.
Železniční koridor celostátní železnice č. 140 je vymezen v šířce shodné se ZÚR, tj. šířce 250
m. Pořizovatel nemá relevantní podklady, opravňující k úpravě (zpřesnění) tohoto koridoru. Dotčený
orgán k Zadání ani ke společnému jednání neuplatnil zpřesňující požadavky (podklady).
Zastavitelné plochy, zasahující do tohoto koridoru jsou podmíněně přípustné – podmínkou je
předchozí realizace staveb, souvisejících s optimalizací železničního koridoru. Toto omezení realizace
rozvojových ploch je rovněž vyjádřeno etapizací – stanovením pořadí změn v území.
(3)
Územní plán sleduje optimální využití nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů.
Územní plán vytváří v tomto smyslu předpoklady pro transformaci území bývalého ZKL Klášterec na
jiné formy výroby v měřítku slučitelném se smíšeným městským územím. Další areály charakteru
BROWNFIELDS nejsou v území zjištěny. Součástí řešeného území je průmyslová zóna VERNE.
Územní plán lokalizuje návrhové plochy výroby a skladování výhradně do tohoto prostoru.
(6)
Ochrana a kultivace typických či výjimečných přírodních a kulturních hodnot na území
rozvojové osy, které vytvářejí charakteristické znaky území, je součástí základní urbanistické
koncepce území. V návrhové části je uplatněn požadavek na urbanizaci území s výsledným
kompaktním výrazem jeho urbanizované části.

Ad:
3.
Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR 2015 a vymezení dalších
specifických oblastí nadmístního významu
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění
Řešené území není součástí specifických oblastí vymezených v PÚR 2015 a ZÚR Ústeckého
kraje.
Z hlediska širších vztahů ZUR zpřesňují SOB6 – specifickou oblast Krušné hory – tak, že
hranice SOB6 sleduje severní hranici řešeného území.
SOB6 je tedy sledována pouze z hlediska širších vztahů.

Ad:
4.
Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR 2015 a vymezení ploch a
koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné
infrastruktury, ÚSES a územních rezerv
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly mění ve vyznačeném rozsahu:
4.1.1.

Silniční doprava:
ZÚR ÚK zpřesňují koridor kapacitní silnice S10, Karlovy Vary - Ostrov - Chomutov,
podchycený v PÚR 2015. 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).
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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.
Komentář:
Záměry ZÚR jsou v tomto smyslu zapracovány.
Koridor kapacitní silnice S10, Karlovy Vary - Ostrov – Chomutov je zpřesněn jako plocha
dopravní infrastruktury. Vymezená plocha je převzata z ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří, kde byla
zpřesněna ( a akceptována dotčeným orgánem ) dle přípravných studií ŘSD. Plocha umožňuje
umístění přímého úseku silnice I/13 a provedení MÚK se silnicí II/568. Plocha silnice sleduje stávající
trasu a rozšíření silnice jižním směrem je jediným možným řešením s ohledem na páteřní trasy
inženýrských sítí, které vedou podél severní hrany současné silnice I/13.

Obr.: přenos grafické části ZÚR
Trasa silničního obchvatu je zpřesněna a vyjádřena koridorem dopravní infrastruktury.
Podkladem pro zpřesnění je rozhodnutí zastupitelstva o volbě výsledné varianty a dopravní studie
ŘSD, která potřebnou plochu této varianty vymezuje. Zevrubné vyhodnocení úpravy silnice I/13 ve
smyslu požadavků ZÚR je uvedeno v kapitole 4a) Odůvodnění.
4.1.2

Železniční doprava
ZÚR ÚK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD3, Koridor Cheb – Karlovy Vary Chomutov - Most - Ústí nad Labem, podchycený v PÚR 2015. 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.

Komentář:
V řešeném území byly provedeny významné investice na žel. trati č. 140 ( nová napájecí
rozvodna, elektrifikace, protihlukové stěny ). Pořizovatel přesto nezískal v průběhu projednání Zadání
ÚP KLNO, ani v rámci společného jednání žádné podklady či požadavky, které by umožňovaly
zpřesnění koridoru do jiných parametrů. Významná část stávající železniční trati č. 140 – tedy i
vymezeného koridoru - prochází zastavěným územím a případné konkrétní stavby na tomto koridoru
nelze realizovat v režimu § 18., odst. 5 stavebního zákona. ÚP KLNO tedy ponechává šířku tohoto
koridoru v šířce, shodné s šířkou koridoru dle ZÚR, tedy 250 m. Zastavitelné plochy, zasahující do
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tohoto koridoru jsou podmíněně přípustné – podmínkou je předchozí realizace staveb, souvisejících
s optimalizací železničního koridoru. Toto omezení realizace rozvojových ploch je rovněž vyjádřeno
etapizací – stanovením pořadí změn v území.

4.2.3

Cyklistická doprava
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.
Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:
(1)
zajistit mezikrajskou koordinaci a návaznosti koridoru Pooherské cyklostezky na
sousední kraj,
(2)
územně zpřesnit a vymezit koridor Pooherské cyklostezky v ÚPD dotčených obcí se
zajištěním územní koordinace a s uplatňováním zásady společného využívání pouze
vybraných komunikací s nízkým provozem motorové dopravy a upřednostňování
samostatných cyklostezek. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD obcí respektovat
zájmy ochrany přírody a krajiny.
(3)
koridor Pooherské cyklostezky v lesích bude veden s využitím stávající lesní dopravní
sítě a nikoliv po pozemcích s lesními porosty.
ZÚR ÚK vymezují koridor cyklostezky „Doupovská“ (trasa č. 35) Měděnec - Kadaň - Rokle Podbořanský Rohozec - Chyše, sledovaný jako návrh C35. Šířka koridoru je stanovena 20 m.
Pro územní plánování a využívání území vymezeného koridoru ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:
(1)
územně zpřesnit a vymezit koridor Doupovské cyklostezky v ÚPD dotčených obcí se
zajištěním územní koordinace a s uplatňováním zásady společného využívání pouze
vybraných komunikací s nízkým provozem motorové dopravy a upřednostňování
samostatných cyklostezek. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD obcí respektovat
zájmy ochrany přírody a krajiny.
(2)
koridor Doupovské cyklostezky v lesích bude veden s využitím stávající lesní dopravní
sítě a nikoliv po pozemcích s lesními porosty.

Komentář:
V návrhu územního plánu jsou vymezeny cyklostezky v požadovaném rozsahu, jejich trasa je
v souladu s požadavky vedena po místních a účelových komunikacích s minimálním zatížením
motorizací. Územní plán vymezuje pro tyto cyklostezky osu koridoru a stanovuje jeho šíři na 20 m.
Koridor je vede ve shodě se ZÚR. Zajištěna je prostorová koordinace vůči sousedním územním
jednotkám Perštejn, Měděnec a Kadaň.
4.3.
4.3.1.

Plochy a koridory technické infrastruktury vymezené v PÚR 2015
Elektroenergetika:
Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále 1.A ZÚR ÚK) zpřesňuje E2
- Plochy pro elektrické stanice 400/110kV Vítkov a Vernéřov a koridory pro dvojité
vedení 400kV Hradec - Vernéřov, Vernéřov - Vítkov, Vítkov - Přeštice, které jsou podchyceny
v Aktualizaci č.1 PÚR ČR. 1. A ZÚR ÚK zpřesňuje daný koridor jako koridor E2 (1.A) pro
VPS.
Koridor E2 (1.A) je určen pro dvojité vedení 400kV v úseku elektrická stanice Vernéřov
- elektrická stanice Hradec - hranice ÚK - (elektrická stanice Vítkov, elektrická stanice
Přeštice). Tento koridor nezahrnuje plochu pro TR 400/110kV Vernéřov. Šířka koridoru
E2 (1.A) je minimálně 225 m, maximálně 400m. Zúžení koridoru je zobrazeno ve
schématech č.1 až 3, které jsou součástí grafické části:
administrativní území Kadaň – schéma č.1 zúžení koridoru na 300m.
administrativní území Rokle – schéma č.1 zúžení koridoru na 250m.
administrativní území Mašťov – schéma č.2 zúžení koridoru na 250m.
administrativní území Vroutek – schéma č.3 zúžení koridoru na 225m.
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Obr.: Zpřesnění koridoru E2 podle úkolů vyplývajících z 1.A ZÚR ÚK
Pro územní plánování a využívání území koridoru se stanovují úkoly:
(1)

Respektovat koridor E2(1.A) v ÚPD dotčených obcí a na základě podrobnějších
podkladů, se souhlasem dotčených orgánů, zpřesnit a vymezit koridor pro VPS v ÚPD
dotčených obcí a zajistit jeho územní koordinaci. Při zpřesnění vymezení koridoru v ÚPD
dotčených obcí zohledňovat zájmy ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
území.

(2)

Minimalizovat zásah do skladebných částí ÚSES tak, aby byla co možná nejméně
ovlivněna funkčnost ÚSES.
Minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v I. a II. třídě ochrany ZPF.
Minimalizovat rozsah zásahů do lesní (PUPFL) a mimolesní zeleně.
Minimalizovat rozsah zásahů do KPZ Valečsko a MPZ Mašťov.
Minimalizovat rozsah zásahů do CHLÚ a dobývacích prostorů s probíhající nebo
předpokládanou těžbou nerostných surovin ve výhradních ložiscích, minimalizovat rozsah
zásahů do prognózních zdrojů nerostných surovin.

(3)
(4)
(5)
(6)

Komentář:
V návrhu územního plánu je koridor E2 zpřesněn podle výše uvedených úkolů. Základní šířka
koridoru = 400 m je zúžena tak, aby koridor nezasahoval do CHLÚ, do vymezených prvků ÚSES a
minimalizoval zásah do lesní a mimolesní zeleně. V řešeném území je jeho šířky snížena:
v případě zásahu do CHLÚ a lesní zeleně na minimum = 225 m v místě, kde prochází mezi
dvěma zalesněnými přírodními útvary ( Holý vrch a Špičák ).
v případě zásahu do ÚSES na šířku 373 m

4.4.1.

Elektroenergetika a plynárenství, pro plochy a koridory velkých větrných elektráren a staveb
souvisejících
Ad:
Plochy a koridory pro lokalizaci velkých větrných elektráren, tj. zařízení, jejichž nosný
sloup je vyšší než 35 m:

Komentář:
Území plán KLNO ve výrokové části kapitoly 1f vymezuje umísťování větrných elektráren do
ploch výroby a skladování jako nepřípustné.
Tento požadavek je dále uplatněn v kapitole 1e) výrokové části.
Důvody jsou součástí kapitoly 3e tohoto odůvodnění. ÚP KLNO principiálně odmítá instalaci větrných
elektráren s odkazem na ochranu přírody a krajiny a krajinného rázu.
4.7

Plochy a koridory územního systému ekologické stability
V řešeném území se vyskytuje:
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. 1154 „Černý vrch, hrad Egrberg“
RBC č. 1155 „Vrch Šumná“,
RBC č. 1911 „Perštejn“

Pro územní plánování a využívání ploch a koridorů pro biocentra a pro biokoridory
nadregionálního a regionálního ÚSES krajiny, ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly:
(1)
V ÚPD obcí zpřesňovat vymezení skladebných částí (biocenter, biokoridorů)
nadregionálního a regionálního ÚSES. K tomu využívat zejména oborové podklady
ochrany přírody (Plány ÚSES, Projekty ÚSES, mapování biotopů aj.), lesní plány
(Oblastní plány rozvoje lesů, Lesní hospodářské plány, Lesní hospodářské osnovy),
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

plány pozemkových úprav (Komplexní pozemkové úpravy), vodohospodářské plány,
Katastr nemovitostí, ortofotomapy, vlastní terénní průzkum aj.
Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která by
znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů
oproti současnému stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR ÚK), popř. by znemožnila
založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti.
Zejména je nutno chránit plochy biokoridorů před zástavbou či změnami ve využití
území, které by v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridorem v šíři dle
metodik ÚSES, ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení
existují.
Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k
významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné
fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení
schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině.
Vymezení v grafické části ZÚR ÚK je v případě biokoridorů nadregionálních i
regionálních provedeno „osou“, která určuje směr propojení, a oboustranným pásem
podél této osy o šířce 200 m na každou stranu od „osy“. V rámci tohoto pásu je při
zpracování ÚPD obcí možno provádět zpřesnění vymezení biokoridoru, aniž by
docházelo k odchylce od ÚPD kraje. Zpracovatel ÚPD v úrovni obce na základě větší
podrobnosti znalostí a většího měřítka zpracování grafické části upřesní trasu
biokoridoru v souladu s právními předpisy platnými na úseku ochrany přírody a krajiny
(zejména vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a metodikami pro
vymezování ÚSES. Dodržení 40m minimální šířky, která je stejná pro biokoridor
regionální i nadregionální (v některých případech může být 50m – viz metodika),
stanovené trasy a principů projektování ÚSES jsou pro zpracovatele ÚPD obcí
závazné.
Biocentra jsou rovněž vymezena v rámci ZÚR ÚK způsobem, který umožňuje v
podrobnějším zpracování ÚP zpřesňovat jejich hranice podle místních
podmínek. Zásadou je dodržení lokalizace biocentra v daném prostoru, minimálního
parametru výměry a principů vymezování ÚSES dle metodik.
Při zpřesňování vymezení skladebných částí ÚSES regionální a nadregionální úrovně
významnosti a při vymezování skladebných částí lokální úrovně významnosti v
územních plánech a regulačních plánech preferovat řešení, které bude minimalizovat
střety se zájmy na ochraně ložisek nerostných surovin. Akceptovat charakter částí
ÚSES a podporovat jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak i při
ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES.
Skladebné části ÚSES prioritně stanovovat mimo plochy zjištěných a
předpokládaných ložisek nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti. Tam, kde to
nebude výjimečně možné, respektovat při vymezování částí ÚSES na ložiscích
stanovené DP, mimo DP pak např. dočasným stanovením části ÚSES a jeho finálním
vytvořením až po skončení těžby, stanovením podmínek rekultivace.
Pokrytí vymezených biocenter a biokoridorů do ložisek nerostných surovin se
vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou překážkou využívání
ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek
nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně
omezené funkce ÚSES. Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit
v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonitostí, a to jak pro ÚSES,
tak i pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace území po ukončení
těžby v rámci povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní. Plochy po těžbě
nerostných surovin v území určeném pro vybudování ÚSES rekultivovat prioritně v
souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.
Vymezení skladebných částí ÚSES v ZÚR ÚK a v navazujících ÚPD obcí a jejich částí
není taxativním důvodem pro případné neuskutečnění těžby v ložisku nerostných
surovin. Při těžbě musí být v maximálně možné míře respektována funkce ÚSES ve
stanoveném rozsahu. V případě omezení funkce ÚSES v důsledku

Komentář:
Požadavky na umístění NRBK, RBK a RBC jsou akceptovány v plném rozsahu.
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Veškeré zpřesnění je provedeno podle zásad (odstavec 5) ZUR, průběh hranice NRSES a
RSES je zcela koordinován s hranicí místního systému ekologické stability. Samostatnou grafickou
přílohou Odůvodnění územního plánu je deklarována koordinace všech úrovní ÚSES ÚP KLNO a
územních plánů navazujících územních jednotek a Vojenského újezdu Hradiště.
Všechny části zpřesněného ÚSES nadregionální a regionální úrovně jsou funkční.
Nadregionální biocentrum:
Nadregionální biocentrum NRBC 15 - „Úhošť“ je zpřesněno do hranice katastrální mapy při
zachování požadované velikosti dle ZÚR. Z hlediska širších vztahů je zajištěna návaznost na
sousední územní jednotky Kadaň a Vojenský újezd Hradiště. Velikost a posice NRBC 15 odpovídá
ZÚR.
Nadregionální biokoridory:
Mezofilní nadregionální biokoridor NRBK K3 „Studenec – Jezeří“, je zpřesněn v souladu s ÚP
navazujících územních jednotek Měděnec, Výsluní a Kadaň v proměnné šířce 80 – 150 m podle
charakteru terénu a krajiny.
Mezofilní nadregionální biokoridor K 3 „Studenec – Jezeří“ je v kontaktním prostoru s ÚP
Kadaň z hlediska šířky NRBK K3 upraven na 150 m tak, aby navazoval na takto vymezenou šířku dle
ÚP Kadaň. Osa NRBK je umístěna uvnitř zpřesněného NRBK.
Horská část nadregionální biokoridoru K 3 „Studenec – Jezeří“ navazuje na územní jednotku
Výsluní, přičemž šířka NRBK – 150 m – umožňuje plynulé napojení části NRBK na sousední k.ú.
Volyně u Výsluní.
V kontaktním prostoru s ÚP Perštejn je v ÚP Klášterec navržena šířka NRBK K3 v hodnotě
150 m, přechod do ˇUP Perštejn je prostřednictvím RBC 1911 „Perštejn“.
V kontaktním prostoru s územní jednotkou Domašín je NRBK K3 koordinován s ÚP Domašín
tak, že jeho šířka činí v součtu ploch vymezených ÚP KLNO a ÚP Domašín min. 50 m a současně je
zajištěna jeho spojitost v případě střídavého přechodu hranice obou územních jednotek. Do
nadregionálního biokoridoru NRBK 3 jsou vložena lokální biocentra s koordinovanou velikostí a
návazností na ÚP Domašín.
Mezofilní nadregionální biokoridor K41 „Svatošské skály (73) - Úhošť(15)“ je vymezen v šířce
40 m. Trasa NRBK se přizpůsobuje šířce NRBK, vymezené v ÚP Okounov – 40 m a není ji - s
ohledem na vzdálenost K41 mezi RBC 1154 Lestkov a NRVB 15 Úhošť v hodnotě 300 m – účelné
měnit. V kontaktním prostoru s ÚP Kadaň je mezofilní biokoridor K41 ukončen v NRBK 15 – Úhošť.
Hydrofilní nadregionální biokoridor K41 „Svatošské skály (73) - Úhošť(15)“ je umístěn pouze
na vodní ploše a logicky tak navazuje na vodní plochu Ohře, vymezenou územními plány Okounov,
Perštejn a. Kadaň dle mapy katastru nemovitostí.
Regionální biocentra:
Regionální biocentrum RBC 1911 „Perštejn“ je vymezeno společně s ÚP Perštejn, přičemž je
zajištěna návaznost obou částí RBC v kontaktním prostoru vzájemné hranice katastrů. Vymezení
RBC 1911 je přepisem polygonu dle ZÚR z hlediska posice i velikosti.
Regionální biocentrum RBC 1155 „Šumná“ je ve shodě se ZÚR vymezeno v rozhodující
výměře dle ÚP KLNO, v jihozápadní hranici pak navazuje na ÚP Perštejn, přičemž je zajištěna
návaznost obou částí na vzájemné hranici katastrů. RBC 1155 je vymezen ve shodě se ZÚR do
zalesněného prostoru Šumná, dílčí zpřesnění do hranice katastrální mapy ( hranice lesa ) nemění
smysl ani základní velikost RBC 1155 dle ZÚR.
Regionální biocentrum RBC 1183 „Široký potok“ je z hlediska velikosti a posice převzato ze
ZÚR. Minimální korekce hranice RBC 1183 je provedena v kontaktním prostoru se zastavěným
územím lesní školy a místní části Útočiště. V severní části RBC překračuje hranici řešeného území a
pokračuje do KÚ Petlery územní jednotky Domašín, přičemž je zajištěna vzájemná návaznosti obou
ÚP na kontaktní hranici katastrů. Velikost RBC 1183 dle ZÚR je akceptována.
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Regionální biocentrum RBC č. 1154 „Černý vrch, hrad Egrberg“ ( Lestkov ) je vymezeno ve
shodě se ZÚR včetně zpřesnění dle hranice lesního masivu Lestkov. V jihozápadní části pokračuje do
sousedních katastrů Velká Lesná a Kotvina sousední územní jednotky Okounov, přičemž ÚP KLNO
zajišťuje návaznost obou částí RBC 1154 na kontaktní hranici jednotlivých katastrů. Výsledná velikost
RBC 1154 odpovídá posici a velikosti RBC 1154 dle ZÚR.
Regionální biokoridory:
RBK 538 „Červené blato – Perštejn“ je koordinován s ÚP Perštejn a ÚP Měděnec tak, že
vychází ze společného RBC 1911, podél společné hranice katastrů Klášterec nad Ohří - Perštejn.
Část RBK, umístěná dle ÚP KLNO je identická s osou RBK 538 dle ZÚR, šířka RBK 538 je proměnná
dle hranice katastru, min. šířka RBK 538 činí 190 m.
RBK 539 je umístěn mezi RBC 1911 „Perštejn“ a RBC 1155 „Šumná". Část RBK 539, vedená
v řešeném území KLNO, je umístěna oboustranně podél společné hranice s ÚP Perštejn. ÚP KLNO
tak vymezuje jeho východní hranici s proměnnou šířkou RBK 539 v závislosti na tvaru hranice
katastru, min. šířka činí 250 m. Současně je zajištěna návaznost částí RBK 539 obou územních plánů
KLNO a Perštejn na vzájemné hranici katastrů.

Ad:
5.
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění
5.1. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot
území kraje
Z výčtu hodnot nadmístního významu se v řešeném území vyskytují:
-

vodohospodářsky významné oblasti – CHOPAV Krušné hory
nerostné bohatství – ložiska nevyhrazených nerostů

-

maloplošná zvláště chráněná území
č.20 - Doupňák, národní přírodní památka
č.21 - Ciboušov, národní přírodní památka
č.47 - Mravenčák, přírodní památka,

-

plochy NATURA:
ptačí oblast „Doupovské hory
evropsky významná lokalita „Podmilesy“
přírodní park Prunéřovské údolí ( část ).

-

Pro výše uvedené hodnoty se vztahují tyto úkoly pro územní plánování:
(1)

Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot přírodního a krajinného prostředí na území Ústeckého
kraje považovat za prvořadý veřejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny
aktivity, které by mohly způsobovat poškození těchto hodnot (zejména se týká těžby hnědého
uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetně obnovitelných zdrojů, dále těžké
průmyslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu).

Komentář:
Územní plán rozvíjí sídelní strukturu města Klášterce nad Ohří a navazující východní část
území zahrnující stávající průmyslovou zónu VERNE a soustavu staveb energetického komplexu
tepelné elektrárny Prunéřov v navazující územní jednotce Kadaň. V takto urbanizovaném prostoru je
zajištěna ochrana lokálních přírodních útvarů prostřednictvím funkčního využití a lokálního systému
ekologické stability. Za zcela rozhodující považujeme stabilizaci údolnice Ohře z hlediska současné
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urbanizace a zachování jedinečného kontrastu zámku Klášterec nad Ohří vůči nezastavěnému
meandru řeky Ohře a navazujícímu panoramatu Doupovských hor.
Rovnocennou ochranu věnuje ÚP KLNO panoramatu Śumná se zříceninou hradu a
charakteristickými plochami sadů Klášterec nad Ohří.
Rozvoj ostatních místních částí je významně omezen a sleduje pouze aplikaci vybraných
podnětů majitelů pozemků ve smyslu stabilizace venkovských sídel. Rozvojové plochy zachovávají
nedotčený krajinný horizont a splňují další urbanistické požadavky – kompaktní cílový vzhled
venkovské zástavby.
V území se s výjimkou lokalizace nové rozvodny Vernéřov záměry na rozvoj výroby,
energetiky, těžby nerostů nevymezují. Územní plán naopak podporuje postupnou spontánní
transformaci krajiny na soustavu trvalých travních porostů a spontánních přírodních ploch. Kompaktní
přírodní útvary Krušných hor a Doupovských hor tak nejsou rozvojem územní dle ÚP KLNO ohroženy.
(9)

Chránit, kultivovat a rozvíjet přírodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou
krajiny a přírody, v územích charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajina, dále v
exponovaných koridorech podél významných vodních toků a v oblastech při významných
vodních plochách.

Komentář:
Výše uvedený princip ochrany přírodních hodnot je řešen v územním plánu Klášterec nad Ohří
důslednou ochranou výše uvedených přírodních útvarů a vytváří celkovým uspořádáním území
podmínky pro jejich ochranu a funkci. Územní plán akceptuje spontánní přírodní prvky podle
současného stavu transformace krajiny a vymezuje jejich ochranu prostřednictvím ploch s rozdílným
způsobem využití jako plochy smíšené nezastavěného území. V údolnici Ohře nejsou vymezovány
nové zastavitelné plochy rekreace.
(10)

Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit před zásahy, které by
znamenaly snížení úrovně jejich ekologické stability, upřesňovat vymezení skladebných částí
ÚSES v ÚPD obcí, postupně přistupovat ke zpracování projektů ÚSES a k jejich realizaci,
zejména v místech, kde je provázanost systému narušena.

Komentář:
Územní plán akceptuje a zpřesňuje nadregionální a regionální prvky ÚSES jako funkční.
Místní systém ekologické stability doplňuje nadregionální a regionální ÚSES rovněž funkčními
biocentry. Místní systém v sídelní městské struktuře vyžaduje návrhové trasy lokálního biokoridoru.
Tento je veden souběžně s koridorem pro silniční obchvat města. Sloučením doprovodné zeleně
podél budoucí trasy silnice s funkcí lokálního biokoridoru je nastavena optimální možnost realizace
chybějícího úseku místního systému ekologické stability.

(11)

Zaměřit pozornost na podmínky využívání zemědělských území – zachování jedinečnosti
kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitnějších zemědělských půd; podporovat
ozdravná opatření - ochrana proti erozním účinkům vody, větru a příprava na realizaci ÚSES,
zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o
dlouhodobě nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro pěstování biomasy a rychle
rostoucích dřevin pro technické a energetické účely - nevymezovat však tento způsob využití
území ve zvláště chráněných velkoplošných územích (NP, CHKO).

Komentář:
Rozvoj města Klášterce nad Ohří je z hlediska ochrany půdního fondu kompromisním řešením
zohledňujícím priority ochrany přírody a krajiny, urbanistickou strukturu sídla a jedinečný charakter
území: historický rozvoj území – jeho lokalizaci od 13. století do rozšířeného prostoru údolnice Ohře
jinak sevřené Krušnými a Doupovskými horami. Preferována je jedinečnost kulturní krajiny s cílem
uspokojit potřeby rozvoje města prostřednictvím kompaktních sídel, které jsou – mimoměstskou
sídelní strukturu rozvíjeny ve velmi omezené míře. Řešené území je stabilním prostorem bez
zjištěných poškození či následných rizik eroze a sesuvů. Charakter území umožňuje zpřesnění
územního systému ekologické stability všech úrovní na bázi funkčních prvků, v případě nefunkční
části lokálního biokoridoru pak územní plán nastavuje optimální možnosti jeho realizace.
Územní plán preferuje stabilizaci zemědělské činnosti na bázi využití trvalých travních porostů
s minimálním podílem zornění, která v kombinaci s přijatou transformací přírodních útvarů vytváří vůči
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dominantním přírodním útvarům – zalesněným částem Krušných a Doupovských hor – protiváhu
kulturní zemědělské krajiny. Územní plán považuje současnou míru civilizačních zásahů do krajiny
jako mezní a další formy využití krajiny pro obnovitelné energetické zdroje ( včetně biomasy )
nepodporuje specifickými opatřeními.
5.2. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot
území kraje
Řešené území je z hlediska hierarchické uspořádání sídelní
mikroregionálního centra Kadaň, subregionálního centra Klášterec nad Ohří.
Civilizační hodnotou nadmístního významu je silnice I/13.

struktury

součástí

Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje se
stanovují tyto relevantní úkoly pro územní plánování:
(12)

Respektovat rozsah rozvojových oblastí, os a specifických oblastí kraje vymezených v ZÚR
ÚK. Ostatní části kraje pokládat za stabilizované s přirozenou mírou rozvoje.

Komentář:
Řešené území je součástí rozvojové osy nadmístního významu NOB5 – Chomutovsko,
Kadaňsko a součástí rozvojové osy OS 7 Ústí nad Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb –
hranice ČR/Německo ( Nurnberg ). Záměry resp. vymezené požadavky ZÚR jsou v plném rozsahu
akceptovány.
(13)

V rozhodování o využití území a lokalizaci zásadních investic vycházet z potřeby sladění
administrativně správní role center a jejich skutečného významu jako pracovních a obslužných
center.

Komentář:
Řešené území je koncipováno jako funkční subregionální centrum s funkčními plochami resp.
zařízeními školství, kultury a dalším komerčním občanským vybavením. Město je schopno na
připravených plochách průmyslové zóny VERNE nabídnout další výrobní kapacity jako zdroj
pracovních příležitostí.
Územní plán vymezuje jednoznačné prostorové, komunikační a urbánní vztahy k regionálnímu
centru, kterým je město Kadaň resp. jeho správní území. Posice města Kadaň je specifická v tom
smyslu, že hranice města bezprostředně navazuje na správní území Klášterce nad Ohří resp.,
řešeného území.
Chránit před nevhodným využitím a v potřebném rozsahu rozvíjet území intenzivní příměstské
rekreace a rekreace ve volné krajině.
Komentář:
Příměstská rekreace je v řešeném území akceptována jako „stav“ a není dále rozvíjena.
V omezeném rozsahu je řešeno napojení ploch rekreace na komunikační systém, rozvoj veřejných
prostranství a technická infrastruktura.
(18)

(19)

Respektovat program modernizace a dostavby tepelných elektráren, bez překročení jejich
souhrnné stávající výkonové kapacity.

Komentář:
V kontaktním prostoru řešeného území a sousední územní jednotky Kadaň se nachází areál
tepelných elektráren Prunéřov. Vůči řešenému území se z hlediska energetického vybavení území
umísťuje nová VVN/VN rozvodna včetně přenosových tras VVN 400 kV.
(20)

Kriticky posuzovat a zohledňovat záměry na doplnění energetických přenosových vedení pro
zajištění vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti dodávek na území kraje a zvýšení přenosové
kapacity soustavy ve vztahu k ČR i k sousedícím státům (VVN, VVTL).

Komentář:
Územní plán vymezuje koridor přenosové trasy vrchního vedení VVN 400 kV.
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(21)

Podporovat realizaci ochranných opatření zvyšující míru zabezpečení civilizačních hodnot
kraje proti záplavám a dalším hrozbám katastrofických situací.

Komentář:
Řešené území představuje stabilní vodohospodářskou soustavu. Záplavové území je jako
výslednice přirozených přírodních sil akceptováno a stávající resp. navrhovaná sídlení struktura se
tomuto faktu přizpůsobuje.
(22)

Podporovat dotvoření ucelených plně funkčních silničních a železničních dopravních systémů
(zejména dostavba silnice I/13, dostavba Dálnice D8, dostavba R6, zkapacitnění silnice R7,
modernizace železniční infrastruktury, záměr na výstavbu vysokorychlostní železniční tratě a
jiné).

Komentář:
Veškeré záměry ZÚR ve vztahu k úpravám silnice I/13 ( zkapacitnění, silniční obchvat ) resp.
celostátní železnice č. 140 jsou akceptovány.
Ad:
5.3. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot
území kraje
Pro upřesnění územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje se
stanovují tyto relevantní úkoly pro územní plánování:
(25)

Zohledňovat navrhovaná chráněná území: např. krajinné památkové zóny, městské
památkové zóny, vesnické památkové zóny a archeologické památkové rezervace.

Komentář:
Návrh územního plánu akceptuje městskou památkovou zónu včetně regulačního plánu
městské památkové zóny.
(26)

Mezi památkové hodnoty zahrnovat též doklady industriálního vývoje kraje, vyhledávat a
chránit vhodné objekty a areály tohoto typu hodnot, sledovat možnosti jejich využití v nových
podmínkách.

Komentář:
Charismatické objekty industriální architektury v řešeném území již zanikly ( areál staré
porcelánky ). Indicie na pietní ochranu tohoto prostoru nebyly zjištěny.
(27)
Chránit a rozvíjet hodnoty jedinečné kulturní krajiny kraje, pozornost zaměřovat na ochranu
obzorových linií horských masivů, krajinných dominant, význačných výhledových bodů a
pohledových os, typických a známých vedut sídel apod.
(28)
Prioritně zajišťovat ochranu a kultivaci kulturních hodnot krajiny v oblastech významných pro
rekreaci a cestovní ruch, v oblastech navázaných na velké koncentrace obyvatel - jádra
městských zón a příměstské oblasti, v koridorech při významných dopravních tazích, v
oblastech které jsou poznamenány vlivy těžby surovin a průmyslové výroby.
Komentář k (27) a (28):
Řešené území je charakteristické souborem jedinečných přírodních prvků, do kterých jsou
začleněny kulturní památky, hodnotné urbanistické a architektonické objekty území. Návrh územního
plánu tyto hodnoty vzájemně podporuje.
(30)
Při navrhování a posuzování vhodnosti formy rozvojových záměrů nadmístního významu
sledovat hledisko respektování krajinného rázu a krajinných hodnot, nepřipouštět zbytné
výrazové nebo funkčně konkurenční záměry.
Komentář:
Návrh územního plánu respektuje zásadní ochranu krajinného rázu resp. krajinných hodnot.
V řešeném území se jedná o nekompromisní ochranu přírodního panoramatu Doupovských hor resp.
pravobřežní údolnice Ohře v konfrontaci s levobřežní zástavbou v prostoru historického jádra města
Klášterec nad Ohří.
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(31)

Sledovat možnost obnovy historických fenoménů – obnovení průhledů, dominant, odstranění
negativních civilizačních prvků poškozujících krajinný ráz, majících nevhodné vazby vůči
krajinným nebo památkovým hodnotám.

Komentář:
Sídelní struktura řešeného území neobsahuje prvky, které by představovaly poškození
krajinného rázu. Výjimku tvoří opakovaně chatová zástavba v údolnici Ohře. V případě transformace
bydlení, jeho posunu ze sídlišť do nízkopodlažní zástavby, je vhodné redukovat výšku bodových
panelových domů ( sídliště Panorama ). Tento záměr však přesahuje časový horizont účinnosti
nového územního plánu a v současné metodice územního plánování se jedná o podrobnost, náležící
aplikacím územních řízení resp. stavebních povolení.

Ad:
6.
Vymezení cílových charakteristik krajiny
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění

Výřez z výkresu č. 3 – ZÚR – Výkres oblastí se shodným krajinným typem
ZUR zařazují řešené území do těchto krajinných celků ( KC ):
KC Krušné hory – svahy a hluboká údolí 7b,
KC Doupovské hory ( 8 ),
KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14)
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.
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Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:
a)
ve vybraných částech krajinného celku preferovat ekologicky zaměřené lesní hospodářství a
extenzivní zemědělství pro zachování krajinného rázu a posílení biologické diverzity
krajinného celku,
b)
využít potenciálu území přiměřeným rozvojem cestovního ruchu, turistiky, rekreace i sídelních
a vhodných výrobních funkcí,
c)
udržet a přiměřeně rozvíjet osídlení v horách, při respektování principů trvalé udržitelnosti a
preference ochrany přírody a krajiny, diferencovaně dle významu konkrétní lokality v rámci
krajinného celku,
d)
pokračovat v nápravě škod způsobených v minulosti ekologickou katastrofou lesních porostů,
likvidací tradičních forem hospodaření (též v souvislosti s vysídlením původního obyvatelstva),
e)
individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s
ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením
složek přírodních a kulturních,
f)
zamezit ohrožení naplnění cílových charakteristik krajinného celku v důsledku masivního tlaku
na umísťování vertikálních staveb (velkých větrných elektráren), jejich komplexů a
doprovodných staveb v nezastavěném území.
Komentář:
Návrh územního plánu chrání dotčené území, rozvoj venkovských částí území je
minimalizován. Součástí území jsou rozsáhlé lesní porosty ve stabilizovaném stavu. Zemědělská
činnost je stabilizována na trvalých travních porostech a v sadech.
Do KC zasahuje severní část území s dominantním podílem zalesněných ploch. Rekreační
funkce je akceptována jako stávající a obsahuje lokalizaci ploch zahrádkových osad a vedení
turistických tras. Návrhový koridor cyklostezky C35 je veden v ose stávajícího silničního tělesa.
Územní plán preferuje ochranu tohoto území před dalšími činnostmi a nad rámec rozvoje
místní části Klášterecký Jeseň jej dále nerozvíjí. Rozvojové plochy Klášterecké Jeseně nepředstavují
plošnou expansi do krajiny, naopak využívají proluku stávající zástavby.
Územní plán přitom vychází ze stabilního přírodního prostředí bez zjevného poškození
vegetačního krytu. Územní plán rovněž akceptuje postupné uplatnění spontánní zeleně jako kostru
ekologické stability.
Územní plán odmítnul individuální záměry na změnu území, které by krajinný ráz mohly
negativně ovlivnit.
Územní plán vymezuje umísťování větrných elektráren v území jako nepřípustné.
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.
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:
a)
stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech zejména podporou trvale udržitelných forem
zemědělství, drobné výroby, cestovního ruchu, turistiky a rekreace,
b)
individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s
ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením
složek přírodních a kulturních,
c)
zohlednit územní důsledky polohy krajinného celku při hranici vojenského újezdu Hradiště
(mimo území Ústeckého kraje) a v jeho ochranném pásmu (neprůchodnost vojenského
prostoru, kulisa téměř nedotčené krajiny, územní důsledky provozních nároků vojenského
újezdu a jiné).
Komentář:
Součástí KC 8 jsou místní části Lestkov, Rašovice a Suchý Důl. Územní plán pro tyto místní
části vymezuje dílčí rozvoj, založený na žádostech majitelů pozemků a orientovaný na rozvoj bydlení,
tedy významný stabilizující prvek. Současně jsou akceptovány stávající plochy zemědělské
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prvovýroby jako udržitelná forma obživy obyvatel resp. zajištění stability a využití zemědělské půdy.
Rekreační využití území je omezeno na vedení stávajících turistických a cyklo tras. Novým prvkem,
podporující záměr ZÚR je koridor pro umístění lávky z Ohřelecké louky do prostoru železniční
zastávky Kotvina. V údolnici Ohře je akceptován koridor cyklostezky nadregionálního významu C35 a
C204, posíleny jsou podmínky pro rozvoj vodáckého sportu využitím Ohřelecké louky.
Součástí KC je prostor pod vrchem Šumná. Zde je akceptován charakteristický způsob
hospodaření (sady) a současně podpořeno rekreační využití bývalého Šumburského statku a jeho
propojení s areálem lázní Eugenie.
Všechny záměry na změnu resp. rozvoj území jsou vyhodnoceny z hlediska umístění v krajině
a přijaty při splnění těchto předpokladů:
záměry jsou součástí zastavěného území nebo jej bezprostředně rozšiřují,
záměry se neprojevují na krajinném horizontu,
záměry nejsou v rozporu s plošnou ochranou území z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Tradiční trasy do prostoru vojenského újezdu jsou zachovány, řešené území není nástupním
prostorem do vojenského újezdu bez avizovaných nároků AČR na územní plán Klášterce nad Ohří.
Územní plán respektuje jedinečnou kulisu nedotčené krajiny. V procesu projednání Zadání či
v průběhu společného jednání ÚP KLNO nebyly vymezeny požadavky resp. problematika provozních
nároků vojenského újezdu.
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,
Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny:
a)
prioritně respektovat veškeré dílčí přírodní, krajinné či estetické hodnoty – jednotlivé lokality
vulkanických vrchů, lokality městských parků a zámeckých zahrad, rekultivované,
revitalizované i spontánně se obnovující části krajiny,
b)
respektovat územně ekologické limity těžby hnědého uhlí, stanovené v usneseních vlády ČR
č. 331/1991, č. 444/1991 a č. 1176/2008, jako nepřekročitelné hranice, za nimiž nesmí být
území narušeno povrchovou těžbou ani výsypkovým hospodářstvím,
c)
postupně realizovat rekultivační a revitalizační opatření v území s ukončenou těžbou hnědého
uhlí v časově co možná nejkratším časovém horizontu, cílové znaky a cílovou strukturu
krajinného celku odvozovat zejména od řešení rozsáhlých rekultivovaných a revitalizovaných
ploch po těžbě hnědého uhlí s výrazným uplatněním vodních ploch,
d)
realizovat nápravná opatření směřující k celkové obnově ekologické rovnováhy (ÚSES) a
vytvoření nové krajinné struktury, k obnově přirozeného vodního režimu provádět revitalizaci
vodních toků dočasně přeložených nebo jinak upravených v důsledku těžby surovin a
energetické a průmyslové výroby.
Komentář:
Východní část řešeného území podél silnice I/13, umístěná do tohoto KC, je územím
s ukončenou činností některých takových průmyslových aktivit (odkaliště elektrárny Vernéřov), která
by extenzivním způsobem atakovala krajinný ráz.
Přírodní útvary, tvořící lokální dominanty krajiny jsou zachovány. Hranice ekologických limitů
se v řešeném území nevyskytují.
Návrh územního plánu koncepčně vymezuje dotčené území jako soustavu spontánních
přírodních ploch s jednoznačným trendem stabilizace. Krajinný typ je podpořen vedením místního
systému ekologické stability, obnovou údolnic vodních toků a stabilizací vodních ploch.
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Ad:
7.
Vymezení VPS, VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
vymezení asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit

Obr.: přenos grafické části ZÚR
7.1.

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb

ZUR stanovuje pro řešené území požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí
s návrhy obsaženými v ZÚR ÚK pro tyto veřejně prospěšné stavby:
-

i – železniční trať č. 140 – optimalizace,
„e9“ – silnice I/13, úsek Chomutov Průtah II. stavba- Klášterec nad Ohří – zkapacitnění
„PK2“ – silnice I/13, úsek Klášterec nad Ohří - obchvat

Komentář:
Tyto VPS jsou v návrhu ÚP zapracovány v požadovaném rozsahu, včetně jejich přenesení
jako VPS dle ÚP Klášterce nad Ohří.
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly doplňují takto:
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Komentář:
ÚP KLNO vymezuje ve shodě s 1.A ZÚR ÚK tento koridor ve smyslu zpřesnění dle kapitoly
4.3. 1.A ZÚR ÚK jako VPS a je takto vymezen v textové i grafické části výrokové části ÚP KLNO.
7.2.

Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření

V řešeném území se dle ZÚR vyskytují:
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. 1154 „Černý vrch, hrad Egrberg“
RBC č. 1155 „Vrch Šumná“,
RBC č. 1911 „Perštejn“
ZÚR ÚK stanovují tyto úkoly územního plánování při zpřesňování vymezení VPO:
(1)

(2)

V ÚPD obcí zpřesňovat, při dodržení podmínek uvedených v kapitole 4.7. ZÚR ÚK, vymezení
skladebných částí (biocenter, biokoridorů) nadregionálního a regionálního ÚSES, které je
třeba založit (tj. VPO).
Pozemky v chybějících částech biokoridorů či biocenter chránit před zástavbou či změnami ve
využití území, které by v budoucnosti znemožnily doplnění biocentra na požadovanou
minimální výměru dle metodiky ÚSES či souvislé propojení biokoridorem v šíři dle metodiky
ÚSES, ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro doplnění výměry biocentra či souvislé
propojení biokoridorem existují.

Komentář:
ZÚR ÚK vymezují jako veřejně prospěšná opatření regionální biocentra a navrhované úseky
nadregionálních a regionálních biokoridorů ÚSES k založení. Výše uvedené prvky nadregionálního a
regionálního ÚSES jsou funkční, v návrhu územního plánu tedy nejsou hodnocena jako veřejně
prospěšná opatření.
7.3.
Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
V řešeném území se nevyskytují.
7.4.
Vymezení asanačních území nadmístního významu
V řešeném území se nevyskytují.

Ad:
8.
Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám
obnovy a rozvoje sídelní struktury
a) požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření (kromě ÚSES), návrhů, asanací a územních
rezerv
V návrhu územního plánu je zajištěna koordinace těchto koridorů VPS:
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-

i – železniční trať č. 140 – optimalizace,
„e9“ – silnice I/13, úsek Chomutov Průtah II. stavba- Klášterec nad Ohří – zkapacitnění
„PK2“ – silnice I/13, úsek Klášterec nad Ohří – obchvat
C35, C204 - cyklostezky

1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly doplňují takto:

ORP

Obec

Požadavek koordinace

Komentář:
Tyto záměry jsou zapracovány v návrhu územního plánu dle požadavků ZÚR a to včetně
koordinace – návaznosti tras na sousední územní jednotky, kterými jsou Perštejn a Kadaň. Návaznost
je deklarována přesahem koordinačního výkresu.
b) požadavky na koordinaci koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených nadregionálních a
regionálních skladebných částí ÚSES (funkční části; části k založení - veřejně prospěšná
opatření)
V návrhu územního plánu je zajištěna koordinace koridorů a ploch v ZÚR ÚK vymezených
nadregionálních a regionálních skladebných částí ÚSES:
-

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. 1154 „Černý vrch, hrad Egrberg“
RBC č. 1155 „Vrch Šumná“,
RBC č. 1911 „Perštejn“

Komentář:
Tyto záměry jsou zapracovány v návrhu územního plánu dle požadavků ZÚR a to včetně
koordinace – návaznosti tras na sousední územní jednotky. Návaznost je deklarována přesahem
koordinačního výkresu a samostatnou grafickou přílohou odůvodnění územního plánu.

Ad:
9.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení
pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění
Není v ZÚR vymezeno.

Ad:
10.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány
kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a dále stanovení lhůty pro pořízení
regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění
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Není v ZÚR vymezeno.

Ad:
11.
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich
využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění
Není v ZÚR vymezeno.

Ad:
12.
Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený
podle bodů 10. a 11.
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění.
Není v ZÚR vymezeno.
Ad:
13.
Stanovení pořadí změn v území ( etapizace )
1.A ZÚR ÚK rozsah této kapitoly nemění.
Komentář:
Větrné elektrárny nejsou v řešeném území navrženy, podmínky této kapitoly se vůči ÚP
Klášterec nad Ohří nevztahují.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKUK)
Obsahuje přehled obcí a jejich místních částí z hlediska současného stavu a výhledu
v zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod.
Dne 17. prosince 2008 byla schválena nová Pravidla pro změnu PRVKÚK: K jednotlivým
změnám PRVKÚK bude přistupováno individuálně podle konkrétních místních podmínek a aktuálního
stavu. Zrušením limitu není nijak dotčena povinnost předkladatelů žádosti o změnu PRVKÚK hledat
optimální řešení z hlediska ekonomického, technického a ekologického. Nadále zůstávají v platnosti
další dřívější hlavní zásady, a to zejména:
-

-

u obcí do 300 obyvatel musí být provedeno porovnání reálných variant zásobování pitnou
vodou zohledňující nebezpečí znehodnocování jakosti vody ve vodovodním přivaděči při
omezené spotřebě.
v obcích, kde bude podporována výstavba nebo dostavba vodovodu, bude zároveň řešeno
nakládání se splaškovými vodami.
u obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel bude provedeno porovnání reálných variant řešení
nakládání se splaškovými vodami.

Komentář:
Tento dokument vymezuje zásady vodohospodářského řešení pro jednotlivé místní části
řešeného území.
Návrh územního plánu je zcela v souladu s PRVKUK z hlediska zásobování území vodou,
z hlediska odkanalizování resp. likvidace splaškových vod je nad rámec PRVKUK navržena ČOV pro
místní část Klášterecká Jeseň.
Důvodem je předpokládaný rozvoj sídla, jeho posice v CHPOPAV Krušné hory a snaha o
preventivní ochranu zřídelní struktury lázní Eugenie.
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2.b

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území

Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
Základní hodnotou území je komplexní městská struktura Klášterec nad Ohří včetně
související dopravní a technické infrastruktury.
V detailu se jedná zejména o prostor historické části města v rozsahu městské památkové
zóny, tj. včetně:
areálu zámku Klášterec nad Ohří a navazujícího parku,
areálu gymnázia, barokní sýpky, bývalého pivovaru,
areálu Weberova domu,
navazující řadové (ulicové) zástavby v ul. Chomutovské a Pod Pivovarem,
areálu lázní Eugenie a navazujícího parku.
Výhled do zátočiny řeky Ohře a průhled do údolnic řeky v obou směrech a neporušené
panorama Doupovských vytváří neměnný obraz – tedy jistou formu trvalé identity obyvatel města
s krajinou.
Základní hodnotou jsou doplňující charakteristické znaky panoramatu: zřícenina hradu
Egerberg, zřícenina hradu Šumburk s Šumburský statek (tvrz).
Pro obyvatele města je urbanistickou hodnotou dále vnitřní prostor sídliště Panorama – vnitřní
podélná osa s ukončením v sídlištním objektu veřejné vybavenosti – a sídliště Petlerská – vnitřní
veřejný prostor se sportovními stavbami včetně návaznosti na přírodní plochy (Lesík, údolnice
Kláštereckého potoka).
Základní hodnotou venkovských obcí – místních částí – řešeného území jsou jejich jádrové
plochy – centrální prostory se spontánní zástavbou (Lestkov, Rašovice,. Suchý Důl, Klášterecká
Jeseň, Ciboušov, Hradiště a statek pod Špičákem) a fragment původní obce Vernéřov - areál kostela
a hřbitova sv. Mikuláše ve Vernéřově.
Nedílnou součástí architektonických a urbanistických hodnot jsou drobné stavby v krajině,
rozcestníky, kapličky, křížky, poutní a památná místa. Jejich zachování jako veřejný prostor je uveden
podmínkách využití ploch mimo zastavěné území a zastavitelné plochy.
Součástí historického dědictví, vyžadující pietní ochranu, jsou zaniklé obce Kunov, Vernéřov,
Potočná, Pavlov a Mikulovice.
Ochrana, resp. zachování architektonických a urbanistických hodnot ve výše uvedeném
rozsahu tak naplňuje základní pilíře územního plánování.
Principem ochrany zachování těchto hodnot je důsledná ochrana staveb (souborů staveb) a
jejich okolí z hlediska zachování stavebně technického stavu, posice v městské zástavby z hlediska
hierarchie hmot a průhledů a ochrana resp. kultivace souvisejících prostorů. Z měřítka stávajících
staveb, parametrů a uspořádání souvisejících veřejných prostranství, rytmu staveb v uličním prostoru
a charakteru stavebně technického řešení lze odvodit obecné požadavky na změny v dotčeném
území, které může stavební úřad či město Klášterec uplatnit v relevantních územních a stavebních
řízeních.
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Územní plán současně akceptuje ochranu území z hlediska respektováním zvláštních
předpisů z hlediska památkové péče. Vazba na regulační plán městské památkové zóny (RP MPZ) se
novým územním plánem Klášterec nad Ohří nemění. Výroková část územního plánu stanovuje
požadavky na změnu RP MPZ v lokalitách, ve kterých je navržena změna využití území. Současně je
stanovena podmínka zpřesnění prostorových regulativů regulačním plánem před vydáním
relevantních územních rozhodnutí či stavebních povolení v těchto lokalitách.
Požadavky na ochranu nezastavěného území
Nezastavěné území obce tvoří soustava zemědělských ploch, ploch lesa, vodních ploch a
vodních toků a ostatní spontánní zeleň. Zachování současného výrazu nezastavěného území je
předurčeno pravidly užívání odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití.
Výraz nezastavěného území odpovídá vymezeným krajinným typům dle ZÚR a nevyžaduje
krajinářské zásahy.
Správa a údržba krajiny je dána současnou péčí o zemědělskou půdu. Intenzivní zemědělská
činnost je provozována v pravobřežní části prostřednictvím zemědělských areálů Rašovice a Lestkov,
v levobřežní části jsou zachovány v rozhodující míře (rozhodujících průhledech) sady pod Šumnou a
zemědělská prvovýroby v Klášterecké jesení = péče o horské pastviny.
Zachována a deklarována je ochrana územních systémů ekologické stability a dalších
přírodních prvků, evidovaných jako národní přírodní památka, přírodní památka a památný strom,
včetně části přírodního parku Prunéřovské údolí v SV konci řešeného území.
Akceptována je přeměna devastované pánevní krajiny v lesostepní společenství a to včetně
stabilizace spontánních ploch přírodní zeleně. Celistvost lesních masivů Doupovských a Krušných hor
nebude narušena technickými či energetickými stavbami.
Návrh územního plánu tak představuje čitelné a jednoznačné vymezení zastavěného území a
souvisejících aktivit od nezastavěného území, tedy jeho ochranu.
Průběh vodních toků včetně doprovodných přírodních společenství břehových porostů je
zachován, uspořádání města není konfliktní s vymezeným záplavovým územím Širokého,
Kláštereckého a Podmileského potoka a zůstává chráněno v celém průběhu vodního toku.
Územní plán akceptuje invazní zástavbu údolnice Ohře chatovou zástavbou jako dědictví
společenského vývoje 20. Století. V principu se jedná o nevhodnou a konfliktní urbanizaci prostoru.
Základní a nepřekročitelnou hodnotou je kontaktní prostor historické části města s řekou Ohře,
včetně kontrastu mezi urbanizovanou levobřežní částí a přírodním, protilehlým prostorem navazujícím
na pravý břeh. Protilehlá krajina vůči zámku Klášterec nad Ohří je tedy nezastavitelná.
Ochranu nezastavěného území vyžaduje panorama Doupovských hor ve všech pohledech
z levobřežní části území. Z tohoto důvodu je rozvoj místních částí Suchý Důl, Rašovice a Lestkov
přípustný pouze při zástavbě proluk resp. využití území, současně navazující na zastavěné území, tj.
zachování kompaktního a celistvého výrazu těchto sídel.
V případě rozvoje místní části Suchý Důl novou obytnou skupinou je dohoda o parcelaci – jejíž
akceptování je podmínkou pro další rozhodování v dotčeném území - zapracován požadavek na
přechod do krajiny sídelní zelení.

2.c

Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Územní plán je v vyhotoven v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami.
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Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu –
Cíle územního plánování
Územní plán Klášterec nad Ohří vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj.
Z hlediska řešení územního plánu se jedná o snadný úkol – jeho základem je stabilizace a ochrana
stávajících hodnot, které samy o sobě obsahují potřebné atributy udržitelného rozvoje. Základem
vyváženého vztahu je dále důsledná ochrana přírodního prostředí a respektování vývoje a uspořádání
města i jednotlivých venkovských sídel. Zachovány jsou přírodní zdroje - přiměřená schopnost využití
zemědělského půdního fondu a lesa, vodoteče a vodní plochy. Navržené změny využití nezakládají
rizika znehodnocení území pro budoucí generace.
Veřejný zájem je naplněn respektováním historických a přírodních hodnot území, zájmů
dotčených orgánů, vymezením veřejného prostoru a podmínek pro stabilizaci a rozvoj dopravní a
technické infrastruktury. Užívání nemovitostí a pozemků soukromých osob je zachováno, zásah do
soukromých zájmů je minimalizován zmíněnou stabilizací přírodních prvků, dopravní a technické
infrastruktury.
V návrhu územního plánu jsou uplatněny veškeré zjištěné veřejné zájmy a záměry vyplývající
ze zvláštních předpisů. Zjištěné soukromé záměry jsou uplatněny tak, aby vůči veřejným zájmům a
záměrům nebyly konfliktní.
Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a architektonického
dědictví byly převzaty z územně analytických podkladů a doplňujících průzkumů a rozborů. Návrh
územního plánu akceptuje památkovou ochranu: městskou památkovou zónu, nemovité kulturní
památky. Respektování všech zjištěných jevů je obsahem urbanistické koncepce.
Vymezené zastavěné území je doplněno plochami změny (přestavby) a následně je rozvoj
území řešen dalšími zastavitelnými plochami.
Potenciál rozvoje území z hlediska bydlení vyplývá z posice sídla v krajině, na dopravní síti
a z hlediska posice v regionu – ideální posici na silniční síti (silnice I/13, II/422, II/568 ) a související
časové dostupnosti území navázaných na těchto silnicích – osa Karlovy Vary – Ostrov – Chomutov,
resp. osa Vejprty – Kadaň – Žatec (Podbořany).
V řešeném území je dominantní rozvoj orientován do města Klášterce nad Ohří jako
regionálního centra vybaveného veřejnou i komerční občasnou vybaveností a poskytujícího pracovní
příležitost regionu.
Rozvoj ostatních místních částí je limitován současnou velikostí sídla resp. schopností
generace lokálních zdrojů pracovních příležitostí. Rozvoj území tedy sleduje zejména stabilizaci
obyvatel a následně přiměřený rozvoj, jehož zdrojem je vyhodnocení podnětů majitelů pozemků a
nemovitostí resp. přijetí vybraných odůvodněných podnětů
Areály zemědělské prvovýroby jsou zachovány v rozsahu, zajišťujícím správu a údržbu
krajiny. Součástí území je rozsáhlá průmyslová zóna VERNE, založená a iniciovaná městem
v prostoru předpokládaného (nerealizovaného) odkaliště Vernéřov.
Do nezastavěného území jsou umístěny výhradně nezbytné trasy dopravní infrastruktury
související se správou a údržbou zemědělského půdního fondu a krajiny. Umístění staveb, zařízení a
jiných opatření v nezastavěném území není konkrétně navrženo, případné umístění staveb dle odst. 5
§ 18 stavebního zákona je uvedeno ve výčtu podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití.
Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu –
Úkoly územního plánování
Úkoly územního plánování jsou do územního plánu Klášterec nad Ohří přeneseny schváleným
Zadáním územního plánu i strukturou a požadovaným obsahem Návrhu územního plánu.
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Úkoly ad § 19, odst. 1a), 1b)
a)
zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
b)
stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území
jsou vyjádřeny základní urbanistickou koncepcí obce. Obdobně úkol ad 1c):
Úkol ad § 19, odst. 1c)
c)
prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání:
Splnění požadavku vyplývá z obsahu územního plánu dle prováděcí vyhlášky, jednotlivé úkoly
jsou naplněny, přičemž v průběhu Zadání ani zpracování Návrhu územního plánu nebyla zjištěna
zásadní rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území.
Dílčí rizika vyplývající z rekultivace území a následné stability nových biotopů odkaliště A3
jsou překonána současným výrazem území a časovým odstupem 15 – 20 roků od realizovaných
rekultivací. Územní plán současně akceptuje prostor bývalých obcí Vernéřov a Mikulovice jako
zalesněné přírodní plochy.
Aktivní těžba nerostů a stavebního kamene byla v území ukončena, zahájení resp. obnova
jakékoliv nové těžby není navržena.
Další rozvoj území, resp. rizika související zejména s ochranou veřejného zdraví jsou
zevrubně řešena v závěrech posouzení vlivů na životní prostředí. Z hlediska ochrany obyvatelstva
jsou přijata koncepční řešení zajišťující průběžnou kontrolu exposice území před hlukem, vibracemi,
prašností a znehodnocením vodohospodářské soustavy. Relevantní požadavky jsou zapracovány do
návrhu územního plánu, ostatní pak přeneseny do podmínek pro další územní přípravu konkrétních
lokalit či staveb.
Úkol ad § 19, odst. 1d)
d)
stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb
lze splnit přiměřeně v rozsahu příslušném metodice územního plánování. Na úrovni územního
plánu je stabilizovány posice sídle v krajině, hierarchie a uspořádání vnitřního prostoru zastavěného
území z hlediska druhu zástavby, vymezeného veřejného prostoru. Uspořádání a řešení staveb je
metodikou územního plánování omezeno v odůvodněných případech na stanovení koeficient míry
využití území a výškovou hladinu zástavby, jak je uvedeno ve vymezení ploch s rozdílným způsobem
využitím území.
Územní plán Klášterec nad Ohří současně umožňuje stavebnímu úřadu či městu Klášterec
nad Ohří uplatnit v odůvodněných případech specifické požadavky na ochranu jmenovaných hodnot
v území, které mohou být vyžadovány v následných územních a stavebních řízeních.
Další úkoly, vyplývající zejména z vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA jsou pak
přeneseny jako úkoly pro uzemní a stavební řízení jednotlivých staveb či jejich souborů
Úkol ad § 19, odst. 1e)
e)
stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na charakter a hodnoty území
je řešen naplněním příslušné stati textové části Návrhu územního plánu a jeho grafického
znázornění. Konkrétní rozsah a posice zastavitelných ploch a jejich určení respektuje zjištěné hodnoty
v území – především celistvost urbanizovaného území jednotlivých místních částí.
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Úkol ad § 19, odst. 1f)
f)
stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci)
je v návrhu územního plán uplatněn v případě zpřesnění podmínek realizace zastavitelných
ploch bydlení – v odůvodněných případech je vymezena časová vazba na realizaci podmiňujících
staveb dopravní infrastruktury.
Úkoly ad § 19, odst. 1g a 1hf)
g)
vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečných ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to v přírodě blízkým způsobem
h)
vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
není v návrhu územního plánu řešen. Území obce transformací v tomto smyslu již prošlo a
proces lze ukončením staveb palivoenergetického komplexu, rekultivací odkališť a výstavbou
průmyslové zóny VERNE prohlásit za uzavřený.
Úkol ad § 19, odst. 1i)
i)
stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitu bydlení
je naplněn v koncepční i konkrétní úrovni, přičemž požadavek na obnovu sídelní struktury
nebyl Zadáním územního plánu stanoven. Kvalitní bydlení v řešeném území je součtem vlivu
přírodního prostředí, umístění města v regionu – jeho polohou vůči městům Kadaň, Chomutov resp.
přístupností dalších regionů (např. Karlovarsko).
Zastavitelné plochy jsou umístěny tak, aby byl eliminován negativní vliv dopravy na zdraví
obyvatelstva, posílen je veřejný prostor s vymezením ploch pro denní rekreaci obyvatel, navrženo je
odvedení transitní dopravy silnice I/13 na nový obchvat města a zdůrazněna je mentální a hygienická
úloha přírodních ploch, oddělujících město od pánevní krajiny, Severočeských dolů Chomutov resp.
elektrárny Prunéřov.
Úkol ad § 19, odst. 1j)
j)
prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků
z veřejných rozpočtů na změny v území
je naplněn akceptováním dopravních staveb nadmístního významu – zkapacitnění silnice I/13,
obchvat silnice I/13 v Klášterci nad Ohří, vymezením regionálních cyklostezek, akceptováním
požadavku na prostorovou ochranu železničního koridoru celostátní trati č. 140 a respektováním
rozvoje energetiky v rozsahu vymezených tras přenosové soustavy celostátního významu VVN 400
kV. Návrh územního plánu nezakládá okolnosti, které by tyto investice do území znehodnotily.
Úkol ad § 19, odst. k)
k)
vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany
úkol je řešen v požadovaném rozsahu.
Úkol ad § 19, odst. l)
l)
určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území
Potřebný rozsah asanačních byl již v území realizován ve vztahu k ukončení činnosti odkališť
elektrárenského popílku z elektrárny Prunéřov. Další zásahy do území v tomto smyslu nejsou
požadovány – sídelní struktura nevykazuje znaky znehodnoceného území.
Úkol ad § 19, odst. m)
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m)
vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak
je naplněn zapracováním jevů, podmínek a požadavků dotčených orgánů a naplněním
požadavků na kompenzační opatření z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí – viz
samostatná kapitola Odůvodnění

Úkol ad § 19, odst. n)
n)
regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů
není v územním plánu Klášterec nad Ohří řešen. Ochrana horninového prostředí – ložiska
nerostných surovin, dobývací prostory a jejich ochrana jsou převzaty z ÚAP ORP Kadaň. Jedná se
však o prostory s ukončenou těžbou, posice těžebních prostorů se nachází mimo stávající sídle a
jejich předpokládaný rozvoj.
Součástí řešeného území jsou lázně Eugenie, založen na využití pramenů s prokázaným
léčebným účinkem. V tomto případě se jedná o jednoznačnou hodnotu území, která je z hlediska
urbánního i vodohospodářského chráněna dále podporována.
Úkol ad § 19, odst. o)
o)
uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče
je naplněn relativním názorem zpracovatele a kompromisním řešením vůči postoji obce.
Pochopení vnitřního prostoru sídel je profesní povinností zpracovatele. Návrh územního plánu pak
obsahuje současné standardy ekologického chování v území. Památková péče je uplatněna
převzetím hranic a požadavků městské památkové zóny Klášterec nad Ohří (včetně RP MPZ),
vyznačením nemovitých kulturních památek a ochranou jádrových ploch v území – tedy jejich okolí –
prostřednictvím vymezených podmínek využití území.
Úkoly ad odst. 2 § 19 SZ:
(2)
Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje,
zásad územního rozvoje nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jeho součástí
je posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast:
Úkoly jsou splněny v rozsahu požadavků a stanovisek dotčených orgánů k návrhu Zadání při
převzetí resp. zapracování opatření vyplývajících z PČR 2008, ZÚR Ústeckého kraje, SEA a
vyhodnocení udržitelného rozvoje Klášterce nad Ohří.
Posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo dotčeným orgánem
požadováno.
Vyhodnocení z hlediska požadavků vyhlášky 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti
Územní plán Klášterec nad Ohří byl upraven ve smyslu novely vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Obsah textové části územního plánu ve výrokové části i v odůvodnění byl vytvořen složením
původních požadavků a přílohy č. 7 novelizované vyhlášky.
Vyhodnocení z hlediska požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecně technických
požadavcích na využívání území
Názvosloví a význam ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo v souladu s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území. Podrobnější vymezení nad
rámec citované vyhlášky je uplatněno v případě:
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-

plochy pro bydlení - viz § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
BH
plochy pro bydlení - v bytových domech
BI
plochy pro bydlení - v rodinných domech městské a příměstské
BZ
plochy pro bydlení - zahrady
BV
plochy pro bydlení - v rodinných domech - venkovské

-

plochy rekreace - viz § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
RI
plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RZ
plochy rekreace - zahrádkové osady
plochy občanského vybavení - viz § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
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 veřejných prostranství - viz § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
PV
veřejná prostranství
ZV
zeleň na veřejných prostranstvích

-

plochy smíšené - viz § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
SC
plochy smíšené obytné - v centrech
SK
plochy smíšené komerční
SM
plochy smíšené obytné

-

plochy dopravní infrastruktury - viz § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
DS
plochy dopravní infrastruktury - silniční
DZ
plochy dopravní infrastruktury - drážní
DP
plochy dopravní infrastruktury - specifické

-

plochy výroby a skladování - viz § 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
VL
výroba a skladování – lehký průmysl
VM
výroba a skladování – zemědělská výroba
VS
výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

-

plochy zemědělské - viz § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
ZT
plochy zemědělské – trvalý travní porost
ZS
plochy zemědělské - sady
ZO
plochy zemědělské – orná půda

Důvodem zpřesnění je potřeba přesného vyjádření podmínek přípustného a nepřípustného
využití území a podmínek prostorového uspořádání území pro jednotlivé typy zástavby s ohledem na
charakter zastavěného území, charakter krajiny, urbanistickou koncepci a cílový stav území z hlediska
návrhu územního plánu.

2.d

Soulad s požadavky zvláštních
s výsledkem řešení rozporů

právních

předpisů,

popřípadě

Z hlediska zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, je součástí územního plánu vyhodnocení vlivů
na životní prostředí SEA. Závěry a zapracování podmínek dotčeného orgánu jsou v příslušné kapitole
Odůvodnění.
Vymezení zastavitelných ploch je přirozeným střetem se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, kdy je rozvoj obce navržen v odůvodněných případech do půd
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s nejvyšším – I. a II. stupněm ochrany. Vysvětlení postupu projektanta je v části 3f) a 4d) tohoto
odůvodnění.
Umístění zastavitelných ploch do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je střetem se zákonem č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Výroková část i Odůvodnění návrhu
územního plánu v tomto smyslu vymezuje podrobnější podmínky pro řešení těchto zastavitelných
ploch.
Návrh územního plánu zohledňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb.,
v platném znění a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví – vymezuje podmínky pro
vyvedení transitní dopravy z městského prostoru umístění staveb v prostoru včetně vymezení plochy
pro silniční obchvat umožňující realizovat případná protihluková (kompenzační) opatření.
Návrh územního plánu obsahuje zákres ochranných pásem technické infrastruktury,
vyplývající ze zvláštních předpisů.
Návrh územního plánu respektuje požadavky, vyplývající ze zákona č. 114/1994 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění: vymezuje v souladu s § 4 zákona plochy zeleně přírodního
charakteru jako nezastavitelné.
Návrh územního plánu obsahuje jevy vyplývající ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a
využití nerostného bohatství v platném znění – CHLÚ, dobývací prostor, potenciální sesuv,
poddolované území a chrání tato území v souladu s tímto zákonem.
Územní plán je rovněž vyhotoven v souladu s požadavky dalších nejmenovaných relevantních
zvláštních právních předpisů.
Návrhem Územního plánu Klášterec nad Ohří byly obeslány níže uvedené dotčené orgány,
sousední urbanistické celky a ostatní organizace. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na úřední desce
MěÚ Klášterec nad Ohří s výzvou k uplatnění připomínek.
Dotčené orgány:
1. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany horninového a půdního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
2. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01
Chomutov
3. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
4. Vojenská ubytovací a stavební správa, Hradební 772/12, 110 00 Praha 1
5. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
6. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor hornictví, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
7. Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
8. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P. O. BOX 9, 110 15 Praha 1
9. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
10. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
11. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
12. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem
13. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
14. Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Školní 3587, 430 01 Chomutov
15. ČR - státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Ústecký kraj, W. Churchilla 12, 400
01 Ústí nad Labem
16. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - územní pracoviště Chomutov, Kochova 1185,
430 12 Chomutov
17. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, Školní 1275, 430 01
Chomutov
18. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, pobočka Chomutov,
Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
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19. Obvodní báňský úřad Most, U města Chersonu 1429, 434 61 Most
20. Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Chomutovská 120, 431 51 Klášterec nad
Ohří
21. Česká republika - Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Lidické náměstí 9, 401 79
Ústí nad Labem
22. Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí,
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
23. Městský úřad Kadaň, odbor dopravy, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
24. Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče,
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
25. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí, 432 01 Kadaň
Sousední obce:
26. Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
27. Obec Perštejn, Hlavní 159, 431 63 Perštejn
28. Obec Okounov, čp. 64, 431 51 Klášterec nad Ohří 1
29. Obec Domašín, Louchov 20, 431 51 Klášterec nad Ohří 1
30. Obec Výsluní, čp. 14, 431 83 Výsluní
31. Obec Měděnec, Nádražní 212, 431 84 Měděnec
32. Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, ul. 1. máje č. 5/3, 360 06 Karlovy Vary
Ostatní organizace:
33. Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice
34. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Dělnická 14, 434 72 Most
35. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
36. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4
37. NET4GAS, s. r. o., Kavčí hory Office Park, Na Hřebenech II 8/1718, 140 21 Praha 4

Vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek doručených v průběhu
projednávání dle § 50 stavebního zákona.
Stanoviska, která jsou v souladu s návrhem:
5. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, čj. MZDR 131/2014-4/INV-38
ze dne 6. 1. 2014
10. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 4609/ZPZ/2013/UP-1007 ze dne 13. 2. 2014
 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k
návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky. Krajský
úřad Ústeckého kraje vydává stanovisko k územnímu plánu a k regulačnímu plánu v souladu
s § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon"). Krajský
úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí
dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a
zemědělské účely (rozvojové lokality).“


zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje není příslušným správním úřadem k uplatnění
stanoviska podle ustanovení § 48a odstavce 2 písmena a) a b) zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“



zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Citace: „Do působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje patří dle § 107 odst. písm. a) zák. č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), uplatňovat stanoviska k
zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k
tomu, že předmětem vyjádření je Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří, není Krajský
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úřad Ústeckého kraje příslušným vodoprávním úřadem k uplatnění stanoviska k návrhu
územního plánu.“


zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými
látkami a chemickými přípravky, v platném znění
Citace: „V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazený dle zákona č.
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Zvýše uvedeného
důvodu nejsme dotčeným správním úřadem.“

11. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 0270/DS/2014 ze dne 23. 1. 2014
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve
věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem Územního plánu Klášterec nad Ohří
bez připomínek.
Koncepce sítě silnic II. a III. třídy zůstává zachována.“
12. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem, čj. 4/KP/2014 ze dne 27. 1. 2014
Citace: „OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko
dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, jen pro území, na kterém se nachází památková zóna nebo nemovitá národní kulturní
památka.
Řešeným územím je správní území města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov v Ústeckém kraji,
tvořené katastrálními územími Hradiště u Vernéřova, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Kunov,
Lestkov u Klášterce nad Ohří, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pavlov u
Vernéřova, Potočná u Vernéřova, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří,
Velká Lesná a Vernéřov.
V řešeném území se nachází:
1. městská památková zóna, prohlášená vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., dne 10.
9. 1992 (dále jen „MPZ"). Pro centrální část města je pořízen regulační plán MPZ, platný od roku 1998
(dále jen „RP MPZ")..
2. Nemovité kulturní památky – viz seznam ve stanovisku, uloženo na MěÚ Klášterec nad Ohří
Funkční využití a prostorová regulace v památkově chráněných územích
V prostoru MPZ je v ÚP převážně respektováno současné zastavěné území a uspořádání
soukromého a veřejného prostoru.
Výjimkami jsou:
plocha K 9 - parkoviště pro návštěvníky města, funkční využití VP Plocha se nachází v MPZ, v části,
která již není součástí historického městského obvodu a těsně navazuje na silnici č. 13. V pohledu od
centra je odstíněna hmotou základní školy. ÚP v rámci pozemku zachovává izolační zeleň. Užití
plochy je převzato ze změny č. 6 ÚP, podrobnější podmínky stanovuje změna č. 2 RP MPZ.
plocha K 10 - výstavba objektů, využití SC Plocha je určena k výstavbě objektů s cílem obnovit
původní panorama města, vzniklé domy budou svým charakterem odpovídat sousední zástavbě
historického předměstí (ul. Tyršova). Výstavba objektů bude analogicky řešena v RP MPZ.
plocha K 11 - výstavba objektů, využití SC Přestavbou plochy se zástavbou nevhodných garáží se
nová smíšená městská zástavba harmonicky naváže typově spíše na domy v ulici Palackého a
nebude pokračovat v trendu solitérních rodinných domů nevhodného půdorysu, situovaných uprostřed
parcely, jaké se nacházejí v ulicích Cihlářská a Za Hřbitovem. Výstavba objektů bude analogicky
řešena v RP MPZ.
plocha K 17 - rozšíření lázeňského parku, pěší komunikace Eugenie-Šumná, využití ZV Plocha
navrhuje rozšíření plochy lázeňského parku bez další zástavby a řeší neukončenou pohledovou osu
lázní Eugenie, vše ku prospěchu pohledů na MPZ.
plocha K 46 - zástavba rodinnými domy, využití BM Plocha pro zástavbu bytovými domy v rozsahu
stanoveném RP MPZ. Bytové domy nahradí stávající plochu zahrádkových osad.
Přesná regulace těchto ploch bude specifikována v novém RP MPZ. Pro městské domy v rámci MPZ
je navrženo funkční využití SC.
Pro jednotlivé kulturní památky jsou navržena tato funkční využití:
Zámek v Klášterci nad Ohří - SC
zámecký park - ZV
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areál hřbitovního kostela - OV a OH
pivovar - OV
Areál lázní ve východní části - SC a v západní - ZV
Panský dvůr v k. ú. Šumná - asanační plocha A1 s využitím - OV
Areál kostela se hřbitovem v Mikulovicích - OH
fara v Mikulovicích - NL
Areál zříceniny zámku Felixburk v Rašovicích - BV, částečně - VP
Hrady Egerberk a Šumburk - OV
Porcelánka - SC
Pro jednotlivé kulturní památky jsou stanovena zpravidla funkční využití OV (veřejná vybavenost)
nebo SC plochy smíšené obytné v centrech), pokud se jedná o parky, tak ZV (plochy veřejných
prostranství a zeleň na veřejných prostranstvích), hřbitovy OH (plochy občanského vybavení). Tato
funkční využití jsou plně v souladu s jejich památkovou hodnotou.
Fara v Mikulovicích u Vernéřova se nachází v nezastavitelném území s využitím NL (plochy lesní), což
sice znemožňuje její stavební obnovu, avšak stav památky je již natolik torzální, že její stavební
obnova je prakticky nemožná a její hodnota spočívá spíše vtom, že slouží jako doklad násilného
zániku obce Vernéřova.
Zbytky zámku Felixburk v Rašovicích jsou navrženy jako BV (plochy pro bydlení v rodinných domechvenkovské), a odráží stávající stav, kdy trosky zámku byly rozebrány k zástavbě rodinnými domy.
S tímto využitím OKP souhlasí a k předloženému návrhu ÚP nemá další připomínky.“
14. Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj, Školní 3587, 430 01 Chomutov, čj. SVS/2013/084502U ze dne 7. 1. 2014
Citace: „Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj jako místně a věcně
příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 47 odst. (4) a dle ust. § 49 odst. (1) písm. j) zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon), v
platném znění, vydává následující stanovisko: Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro
Ústecký kraj nemá námitek k návrhu územního plánu Klášterce nad Ohří.“
16. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - územní pracoviště Chomutov, Kochova 1185, 430 12
Chomutov, čj. HHSUL 5562/2014 ze dne 13. 2. 2014
Citace: „Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická
stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu
ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),toto stanovisko: S návrhem
územního plánu Klášterec nad Ohří se souhlasí.“
19. Obvodní báňský úřad Most, U města Chersonu 1429, 434 61 Most, čj. SBS/37813/2013/OBÚ-04/1
ze dne 7. 1. 2014
Citace: „K Vašemu oznámení ze dne 18. 12. 2013 č.j. S EC 17278/2013, doručenému na zdejší úřad
dne 19.12.2013 a evidovanému pod č.j. SBS/37813/2013/OBÚ-04. ve věci společného jednání o
návrhu l'zemního plánu Klášterce nad Ohří (dále jen ..návrh ÚP"), ve smyslu ustanovení § 50 zákona
č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisu, sdělujeme, že Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále jen ..OBU") nemá k
obsahu výše uvedené věci z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České republiky
připomínek, neboť návrh UP respektuje chráněné ložiskové území (dále jen ..CTILU") evidované pod
ozn. CHLÚ 50221000 Hradiště (surovina: Fluorit - barytová surovina, správce: Diamo s.p.) a pod ozn.
CHLÚ 01980000 Mikulovice u Vernéřova (surovina: stavební kámen, správce: neuveden). Ochrana
výše uvedených CHLÚ. zasahujících do plošného rozsahu návrhu UP, je uvedena (respektována) v
textové části l.e) „Ochrana horninového prostředí1" (strana 26) předmětného návrhu UP. OBU i
nadále požaduje uvádět a vyznačovat evidovaná CHLÚ v textové a grafické části následně
zpracované projektové dokumentaci návrhu ÚP. v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisu. K
předložené územně plánovací dokumentaci návrhu ÚP Klášterce nad Ohří nemáme dalších
připomínek.“

Stanoviska a vyjádření, v kterých jsou uplatněny požadavky:
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3. Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy
majetku Praha, Hradební 12/772, P. O. BOX 45, 110 05 Praha 1, čj. MOCR 45354-2/71831-ÚP/20137103/44 ze dne 17. 1. 2014
Citace: „Česká republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná Ing. Aleš KUDRLIČKA, ředitel
Odboru územní správy majetku Praha, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, ročník
2011, částka 16, souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu" Klášterec nad Ohří za
předpokladu:
- respektování našich podmínek daných k zadání ÚP čj. 32004-1/53068-ÚP/2011-7103/44,
- zapracování vymezeného území AČR dle § 175, zákona č. 183/2006 Sb. (jev 82 a 103) do
dokumentace předmětného návrhu územního plánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového území byly
předány v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení § 175, zákona č. 183/2006
Sb., viz příloha "Vyjmenované druhy staveb".“
Vyhodnocení: Podmínky ze zadání ÚP jsou respektovány. Do grafické části je zapracováno vymezené
území AČR dle ÚAP.
5. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, čj. MZDR 47746/2013-2/OZDČIL-L ze dne 12. 2. 2014
Citace: „V návrhu zadání územního plánu byla mezi silnými stránkami řešeného území jmenována mj.
„lázeňská zóna - nově vznikající tradice" a v požadavcích na ochranu a rozvoj hodnot území bylo
uvedeno vymezení lázeňského území. V textové části odůvodnění návrhu územního plánu je v
kapitole 3.b.4 uvedeno jako silná stránka území „lázeňské místo v Klášterci nad Ohří". Klášterec nad
Ohří však není lázeňským místem ve smyslu § 28 lázeňského zákona a nemá statut lázeňského
místa, který by stanovil vnitřní a vnější území lázeňského místa, omezení související s jeho výstavbou
a rozvojem a omezení činností a zřizování zařízení v lázeňském místě. Město dosud nepodalo návrh
na stanovení lázeňského místa ve smyslu § 29 lázeňského zákona. Předložený návrh územního plánu
nevytváří ani výrazné předpoklady pro rozvoj a ochranu přírodních léčebných lázní v rámci vnitřního a
vnějšího území lázeňského místa. V místě lázeňských objektů a potencionálního vnitřního území
lázeňského místa je definována stabilizovaná víceúčelové plocha smíšená obytná - v centrech - SC,
jejíž hlavní a přípustná využití jsou zpravidla ve vnitřních územích lázeňských míst nepřípustná, a to
zejména bydlení a výroba. Změna užívání staveb v ploše smíšené obytné - v centrech bez
omezujících podmínek stanovených statutem lázeňského místa může znamenat zhoršení kvality
životního prostředí přírodních léčebných lázní požadované vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.
423/2001 Sb., o zdrojích a lázních. ČIL doporučuje Městu Klášterec nad Ohří podat návrh na
stanovení lázeňského místa a jeho statutu, a v územním plánu vytvořit podmínky pro naplňování jeho
ustanovení tak, aby po stanovení lázeňského místa nebylo nutno zásadně měnit způsob využití
některých ploch změnou územního plánu.
Za současného stavu požaduje ČIL zařadit plochy sloužící bezprostředně lázeňskému provozu a
pacientům léčených v lázních, tj. přírodní léčebné lázně ve smyslu § 2 lázeňského zákona včetně
parků, kolonád a dalších zařízení, do nově definovaných stabilizovaných specifických ploch
občanského vybavení pro lázeňství. Dle skutečného způsobu využití lze některé zařadit do ploch
veřejných prostranství nebo ploch zeleně na veřejných prostranstvích apod.“
Vyhodnocení: Doporučení ohledně zařazení ploch sloužících lázeňskému provozu bylo zpracovatelem
prověřeno a je vymezena funkce smíšeného lázeňského území pro předmětnou plochu.
Citace: „Stejně jako v návrhu zadání ČIL opět upozorňuje na nesprávné zakreslení ochranných pásem
zdrojů přírodních minerálních vod, a to zejména severní části hranice ochranného pásma II. stupně.
ČIL požaduje opravit zakreslení těchto hranic podle územně analytických podkladů obce s rozšířenou
působností Kadaň. V legendě koordinačního výkresu je pak nepřesně uveden název ochranného
pásma. ČIL požaduje upravit tento název ve smyslu lázeňského zákona na „ochranné pásmo I. (II.)
stupně zdrojů přírodních minerálních vod".“
Vyhodnocení: Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod jsou opraveny dle aktuálních ÚAP.
Citace: „Dále ČIL upozorňuje na některé nesoulady mezi textovou a výkresovou částí. Jedná se o
plochu K12, která je v textové části určena pro veřejnou či komerční občanskou vybavenost, ve
výkresech je však značena jako plocha pro bydlení v rodinných domech městské a příměstské - BM.
U ploch výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba je v textové části označení VD, ve výkresové
části označení VS.“
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Vyhodnocení: V dokumentaci zpracovatel upravil nesoulady v označení jednotlivých ploch tak, aby
nedošlo k různému výkladu.
8. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P. O. BOX 9, 110 15 Praha 1, čj.
108/2014-910-UPR/2 ze dne 17. 2. 2014
- silniční doprava
Citace: „Správním územím města Klášterec nad Ohří prochází stávající silnice I/13 a její plánovaná
přeložka. V současné době není dokončen proces EIA na stavbu přeložky silnice I/13 – obchvat
"Klášterec nad Ohří". Závěr zjišťovacího řízení přidává k dříve posuzovaným dvěma variantám 1
novou variantu zpracovanou na popud města Klášterec nad Ohří. Požadujeme poskytnout územní
ochranu všem variantám včetně červené a modré. Jiné zpřesnění koridoru vymezeného v Zásadách
územního rozvoje Ústeckého kraje do doby ukončení procesu EIA není možné.“
Vyhodnocení: Při předchozích jednání ohledně přeložky silnice I/13 byla vydána rozhodnutí, která
nebyla ve výše uvedeném stanovisku zohledněna. Na základě této skutečnosti bylo požádáno o
vydání nového stanoviska k přeložce silnice I/13 – viz níže.
Citace: Plochy K1, K4, K6, M8 ("plochy bydlení v RD - městské a příměstské"), K5, M9 ("plochy
smíšené obytné") a K10 ("plochy smíšené obytné - v centrech") jsou situovány u stávající silnice I/13.
V těchto plochách požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, do podmíněně přípustného využití. Podmínkou bude, že při územním, resp. stavebním řízení
bude prokázáno, že nedojde k překročení max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Veškerá protihluková ochrana
takto vzniklé zástavby bude uplatňována jako podmínka vůči investorům výše uvedené zástavby.“
Vyhodnocení: Podmínka ohledně prokázání, že nedojde k překročení max. přípustné hladiny hluku je
doplněna do textové části návrhu ÚP.
Citace: „Plochy K25, K29, K32, K34, K35, C4 ("plochy bydlení v RD - městské a příměstské") jsou
situovány u plánované přeložky silnice I/13, budou tedy po uvedení přeložky do provozu zasaženy
negativními vlivy z provozu na této komunikaci (hluk, imise, apod.). V těchto plochách požadujeme
zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do podmíněně
přípustného využití. Podmínkou bude, že při územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno, že
nedojde k překročení max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech
staveb a chráněných venkovních prostorech. Upozorňujeme, že veškerá protihluková ochrana takto
vzniklé zástavby bude uplatňován a jako podmínka vůči investorům výše uvedené zástavby a musí
být realizována mimo pozemky silnice 1/13.“
Vyhodnocení: Podmínka ohledně prokázání, že nedojde k překročení max. přípustné hladiny hluku je
doplněna do textové části návrhu ÚP.
Citace: „Dopravní připojení plochy K39 ("plocha občanské vybavenosti") na přeložku silnice I/13
požadujeme řešit prostřednictvím silnic nižších tříd a místních komunikací. Dopravní připojení plochy
V6 ("plochy smíšené komerční") na stávající silnici I/13, požadujeme řešit prostřednictvím stávajících
komunikací.“
Vyhodnocení: Dopravní napojení lokalit K39 a V6 bylo zpracovatelem prověřeno a je konstatováno, že
dopravní připojení již tímto způsobem bylo řešeno ve stávající platné územně plánovací
dokumentaci.případně projednáno s dotčeným orgánem.
- železniční doprava
Citace: „Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 140 Chomutov Karlovy Vary - Cheb, která je ve smyslu § 3 zákona Č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a v
souladu s usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 20 12.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní.
ZÚR Ústeckého kraje vymezují v souladu s Politikou územního rozvoje 2008 koridor ŽD3 pro
optimalizaci železniční tratě č. 140 a č. 130. Šířka koridoru je stanovena 250 m. V předloženém
návrhu Územního plánu Klášterce nad Ohří je záměr optimalizace tratě č. 140 zařazen mezi veřejně
prospěšné stavby, vlastní vymezení koridoru však chybí v grafické i textové části. Požadujeme proto
koridor ŽD3 do návrhu Územního plánu Klášterce nad Ohří doplnit.“
Vyhodnocení: Vymezení koridoru dle ZÚR bylo zpracovatelem do návrhu ÚP doplněno.
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Nové stanovisko: Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P. O. BOX 9, 110 15
Praha 1, čj. 108/2014-910-UPR/2 ze dne 17. 2. 2014
Citace: „Ministerstvo dopravy obdrželo podklad pro úpravu návrhu územního plánu Klášterce nad Ohří
zpracovaný v záři 2014 Ing. arch. Komrskou na základě pokynu pořizovatele – MÚ Klášterce nad Ohří
a posouzený Ředitelstvím silnic a dálnic a s vymezením a způsobem územní ochrany koridoru pro
přeložku silnice I/13 souhlasí.
K výběru varianty trasy přeložky se došlo postupně na základě územně technických studii
zpracovaných firmami Valbek (2003). Mott McDonald (2005) a Novák a partner (2000) Podmínky pro
využití území koridoru stanovením časové posloupnosti zaručují záměru na výstavbu přeložky silnice
113 dostatečnou ochranu.“
Vyhodnocení: Přeložka silnice I/13 byla do návrhu ÚP zakreslena dle údajů územně technických studií
výše uvedených projekčních firem, a to na základě rozhodnutí zastupitelstva města.


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, čj. 147-ŘSD-11110-2014 ze dne
4. 2. 2014
Citace: „V současné době není dokončen proces EIA na stavbu přeložky silnice I/13 – obchvat
„Klášterec nad Ohří". Závěr zjišťovacího řízení č. j. 3187/ZP/2007 z 4. 9. 2008 přidává k dříve
posuzovaným variantám (1 a 2) i novou variantu (3) zpracovanou na popud města Klášterec nad Ohří.
To však neznamená, že tím byly předcházející 2 varianty vyloučeny. Jejich územní ochrana je nutná
do doby ukončení procesu EIA a rozhodnutí o výběru optimální varianty. Koridory variant červené a
modré musí být tedy chráněny do uvedené doby alespoň jako územní rezerva.
Šířka chráněných koridorů je stanovena v extravilánu ZÚR UK a je pro tento typ komunikace
minimálně 300 m. Zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu musí být umístěny zcela mimo rozsah
možné akustické a imisní exposice, která nemá s šířkou koridorů nic společného. Toto lze provézt
pouze na základě podrobných modelů a ne je situovat do jejich těsné blízkosti a v textové části
deklarovat opak. Oproti uvedeným citacím upozorňujeme, že zeleň nemůže ochránit blízkou zástavbu
před hlukem, maximálně částečně před imisemi pevných částic.
Hlavním důvodem zamýšlené stavby obchvatu silnice I/13 je vymístění této dopravně zatížené trasy z
bezprostředního kontaktu s obytnou zástavbou a situovat ji do extravilánu s vyšší jízdní rychlostí a
minimem negativních dopadů. Navržený rozvoj obytné zástavby těsně na hranici ochranného pásma
tyto zamýšlené výhody zcela ruší. Pokud má město zájem na investiční přípravě zamýšleného
obchvatu, je zcela nepřijatelné navrhovat podél této komunikace novou obytnou zástavbu. V tomto
případě je asi vhodné ponechat vedení silnice raději v průtahu městem.
Jednotlivá technická řešení á umístění křižovatek ve vztahu k výše uvedené přeložce silnice I/13
požadujeme zásadně neřešit v návrhu územního plánu, ale nejdříve je projednat s ŘSD ČR.“
Vyhodnocení: Vyhodnocení: Při předchozích jednání ohledně přeložky silnice I/13 byla vydána
rozhodnutí, která nebyla ve výše uvedeném stanovisku zohledněna. Na základě této skutečnosti bylo
požádáno o vydání nového stanoviska k přeložce silnice I/13. Dokumentace byla zpracována
v souladu s novým stanoviskem MD ČR a v souladu s posudkem Ředitelství silnic a dálnic ČR – viz
vyhodnocení pod MD ČR.
Citace: „Plochy K1, K4, K6, M8 („plochy bydlení v RD - městské a příměstské"), K5, M9 („plochy
smíšené obytné") a K10 („plochy smíšené obytné - v centrech") jsou situovány v blízkosti stávající
silnice I/13. U těchto ploch je nutné stanovit vzhledem k možnému zasažení hlukem jejich zařazení
jako podmíněně přípustné do doby jejího vyřazení ze sítě silnic I. třídy. Veškerá protihluková ochrana
takto vzniklé zástavby nebude hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale musí být provedena na náklady
investorů výše uvedené zástavby. Veškerá protihluková ochrana takto vzniklé zástavby nebude
hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale musí být provedena na náklady investorů výše uvedené zástavby.“
Vyhodnocení: Vyhodnocení: Podmínka ohledně prokázání, že nedojde k překročení max. přípustné
hladiny hluku je doplněna do textové části návrhu ÚP.
Citace: „Plochy K47 a K48 („plochy rekreace - zahrádkové osady") jsou situovány v těsné blízkosti
plánované přeložky silnice I/13, budou tedy po uvedení přeložky do provozu zasaženy negativními
vlivy z provozu na této komunikaci (hluk, imise, apod.). Nepovažujeme umístění ploch K47 a K48 za
vhodná, požadujeme je vymezit v jiné lokalitě, kde nebudou zasaženy negativními vlivy z plánované
přeložky silnice I/13.“
Vyhodnocení: Plochy K47 a K48 („plochy rekreace – zahrádkové osady“) byly z návrhu ÚP vypuštěny.
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Citace: „Plochy K25, K29, K32, K34, K35, C4 („plochy bydlení v RD - městské a příměstské") a K49
(„plochy rekreace - zahrádkové osady") jsou situovány v blízkosti plánované přeložky silnice I/13,
budou tedy po uvedení přeložky do provozu zasaženy negativními vlivy z provozu na této komunikaci
(hluk, imise, apod.). V těchto lokalitách požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, do podmíněně přípustného využití. Podmínkou bude, že při
územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno, že v budoucnu nebudou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a chráněných
venkovních prostorech. Okraj zástavby směrem ke koridoru přeložky I/13 musí být odvozen
z podrobné akustické a rozptylové studie. Ve stávající poloze s nimi nesouhlasíme. Upozorňujeme, že
veškerá protihluková ochrana takto vzniklé zástavby nebude nikdy hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale
musí být provedena na náklady investorů této zástavby, a to mimo pozemky silnice 1/13.“
Vyhodnocení: Vyhodnocení: Podmínka ohledně prokázání, že nedojde k překročení max. přípustné
hladiny hluku je doplněna do textové části návrhu ÚP.
Citace: „Plochy K30, K37 („plochy smíšené nezastavěného území - ÚSES") jsou situovány v blízkosti
plánované přeložky silnice I/13. Upozorňujeme na to, že výsadba zeleně musí být realizována mimo
silniční pozemek a musí být splněny podmínky uvedené v TP 99 (Technické podmínky vysazování a
ošetřování silniční vegetace) a současně ČSN 73 6101/Z2.“
Vyhodnocení: Umístění zeleně bude projednáno v konkrétních případech v dalších stupních
projektové dokumentace – územně plánovací dokumentace konkrétní lokalizaci zeleně neřeší.
Citace: „Dopravní připojení plochy K39 („plocha občanské vybavenosti") na přeložku silnice 1/13
požadujeme řešit prostřednictvím silnic nižších tříd a místních komunikací.“
Vyhodnocení: Pro plochu K39 je stanovena etapizace, kde je uvedeno, že ji lze realizovat až po
vybudování obchvatu.
Citace: „Plocha M10 („plochy dopravní infrastruktury - silniční") je vymezena pro umístění okružní
křižovatky na stávající silnici I/13 (na ul. Osvobozená). Plocha M11 („plocha veřejných prostranství") je
vymezena pro komplexní řešení dopravně exponovaného prostoru mezi ul. Osvobozená,
Ciboušovská, vjezdem na autobusové nádraží a souběžnou ulici Pražskou. Plocha K45 („plochy
veřejných prostranství") je určena pro nové vedení silnice Pod Pivovarem a její vyvedení do stávající
křižovatky sil. 1/13 (na ul. Chomutovská - U Potoka). Plochy M10, M11 a K45 musí být projednány a
odsouhlaseny majetkovým správcem silnice I/13, tj. ŘSD ČR - Správa Chomutov a ŘSD ČR oddělení technické přípravy.“
Vyhodnocení: Jedná se o podrobnost řešení, která neodpovídá územně plánovací dokumentaci.
Konkrétní řešení včetně navazujících stanovisek a vyjádření bude řešeno v územním řízení konkrétní
stavby.
Citace: „Dopravní připojení plochy V6 („plochy smíšené komerční") na stávající silnici I/13,
požadujeme řešit prostřednictvím stávajících komunikací.“
Vyhodnocení: Dopravní napojení lokalit V6 bylo zpracovatelem prověřeno a plocha V6 nebude na
silnici I/13 přímo připojena.
Citace: „Plochy pro obytnou a jinou zástavbu, které kolidují s koridory variant 1 a 2 obchvatu přeložky
silnice I/13 požadujeme označit jako podmínečně přípustná do dokončení procesu EIA.“
Vyhodnocení: Podmínka byla projednána se zástupci organizace a na základě žádosti bylo vydáno
nové stanovisko MD ČR ohledně řešení koridoru přeložky. Dokumentace byla zpracována v souladu
s novým stanoviskem MD ČR a v souladu s posudkem Ředitelství silnic a dálnic ČR – viz vyhodnocení
pod MD ČR.


Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, čj. 5465/-OST ze
dne4. 2. 2014
Citace: „Řešeným katastrálním územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 140
Chomutov - Karlovy Vary - Cheb, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách v platném
znění a v souladu s usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 20. 12.1995 zařazena do kategorie dráhy
celostátní.
ZÚR Ústeckého kraje vymezují v souladu s Politikou územního rozvoje 2008 koridor ŽD3 pro
optimalizaci železniční tratě č. 140 a č. 130 Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb.
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Šířka koridoru je stanovena 250 m. V předloženém návrhu Územního plánu Klášterce nad Ohří je
záměr optimalizace tratě č. 140 zařazen mezi veřejně prospěšné stavby, vlastní vymezení koridoru
však chybí v grafické i textové části. Požadujeme proto koridor ŽD3 do návrhu Územního plánu
Klášterce nad Ohří doplnit.“
Vyhodnocení: Vymezení koridoru ŽD3 bylo dle požadavku doplněno.


České dráhy, a. s., nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, čj. 130/2014/O31 ze dne 11. 2.
2014
Citace: „České dráhy, a.s. jako vlastník pozemků dotčených vymezením koridoru železniční dopravy
pro optimalizaci železní trati č. 140 s návrhem územního plánu Klášterec nad Ohří souhlasí za
podmínky jejich majetkoprávního vypořádání.
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizace úprava
majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Některé pozemky, dotčené navrhovanými VPS jsou
určeny pro SŽDC, státní organizace a jedná se o pozemky, které jsou součástí železniční dopravní
cesty. Pozemky dotčené VPS jsou součástí majetkoprávních úprav mezi oběma organizacemi;
případné uplatnění předkupního práva by zkomplikovalo či přímo znemožnilo tento proces, jehož
hlavním účelem je přechod celé železniční dopravní cesty do vlastnictví státu a správy provozovatele
dráhy (SŽDC, s. o). Z tohoto důvodu doporučujeme uplatňovat § 101 SZ až po vyjasnění vlastnictví v
řešeném území a úpravu majetkoprávních vztahů k těmto plochám řešit jen v nezbytně nutném
rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků - případně jen věcným
břemenem.“
Vyhodnocení: Řešení majetkoprávních vztahů není předmětem územně plánovací dokumentace a ani
tento návrh ÚP je neřeší.
10. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 4609/ZPZ/2013/UP-1007 ze dne 13. 2. 2014
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Citace: „Upozorňujeme, že zpřesňování prvků ÚSES z nadřazené ÚP dokumentace, jakož i
vymezování nových prvků může provádět pouze autorizovaný projektant ÚSES. Vymezení v územním
plánu upřesňuje vedení hranic těchto prvků. Věcně z hlediska funkčnosti a logického vymezeni těchto
prvků ÚSES s návrhem souhlasíme, nicméně upozorňujeme, že po formální stránce by významnější
změny hranic nad rámec vymezeni dle ZÚR měly být vedeny jako ÚSES lokální úrovně až do doby
případné aktualizace ZÚR.
Na území obce se nenachází maloplošné zvláště chráněné území, k němuž by byl kompetenčně
příslušný krajsky úřad. MZCHÚ NPP Ciboušov, NPP Doupňák, PP Mravenčák a PP Rašovické skaly
(která chybí ve výčtu na str. 25 textové části návrhu) jsou v kompetenci Správy CHKO Labské
pískovce resp. Ministerstva životního prostředí.
Na území obce se nalézají lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle vyhlášky
395/1992 Sb.), tyto lokality je nezbytné respektovat. V přímém konfliktu není dle dat, které má krajský
úřad k dispozici, žádná z ploch. Okrajově ve střetu s lokalitami zvláště chráněných druhů by mohla být
plocha M7 na p. p. č. 1635/1 a 1635/2 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohři v souvislosti se sousední
plochou M24, kde byl v minulosti zaznamenán výskyt například koniklece lučního českého. V minulosti
potvrzený výskyt zvláště chráněných druhů obojživelníků je pak na ploše K30 určené pro vymezení
prvku ÚSES s přesahem do sousední plochy K29. Výskyt zvláště chráněných druhů je možný i v
severní části plochy K40 v návaznosti na lokální biokoridor ÚSES. U části těchto ploch (K29, K40 a
M7) je nezbytné před zásahy do území provést podrobnější biologický průzkum, který výskyt zvláště
chráněných druhů potvrdí či vyloučí. V případě prokázání výskytu je před realizaci nezbytné požádat o
výjimku ze zákazů zvláště chráněných druhů dle § 56 ZOPK, jehož výsledek nelze předjímat.
Část území obce je součástí ptačí oblasti Doupovské hory, přičemž velký podíl tohoto území je
současně zahrnut do stejnojmenné evropsky významné lokality. Další evropsky významnou lokalitou
na území obce je EVL Podmilesy. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, jako orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném zněni (dále jen zákon), vydává dle § 45i odst. 1
zákona následující stanovisko. Koncepce „Návrh územního plánu Klášterec nad Ohři" nebude mít
samostatně ani ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost
jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti v územní působnosti Krajského úřadu.“
Vyhodnocení: Upozornění byla akceptována a jsou zapracována v návrhu ÚP.
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Citace: „Návrh územního plánu neobsahuje návrhy na změny využití či zábory ploch biotopů a
stanovišť ve významném rozsahu. Plošně nejvýznamnější je návrh ploch pro golfové hřiště (K19),
který je v částečném překryvu s evropsky významnou lokalitou Doupovské hory i ptačí oblastí
Doupovské hory. V současné době jsou tyto plochy intenzivně využívány jako plochy sadů a krajský
úřad nemá žádné údaje, které by naznačovaly výskyt stanovišť či druhů, které jsou předměty ochrany
citovaných lokalit v uvedených plochách. Dalšími novými záměry zasahujícími na území soustavy
NATURA 2000 jsou některé plochy v Kadaňské Jeseni (J4, J8, J9), plochy v Lestkově, Rašovicich a
Suchém Dole. Jedná se o plochy malých rozsahů bez zásahu do biotopů předmětů ochrany, a proto
jednoznačně bez významného vlivu na ně.
Potencionálně negativní vliv by mohl mít již naznačený zvýšený turistický ruch v lokalitě Šumné, a to v
případě hradu a jeho okolí, ale i u uvažované rekonstrukce statku a dalších aktivit zvyšujících rušivé
vlivy v oblasti včetně navazujícího plánovaného golfového areálu. Plochy hradu a statku jsou z
pohledu územního plánu stabilizované a nejsou předmětem změn a tím pádem ani předmětem
hodnocení vlivu koncepce územního plánu na citované lokality. Tyto konkrétní záměry je nezbytné
řádně posoudit v rámci dílčích záměrů a jejich projektové přípravy i s ohledem na existenci lokalit
soustavy NATURA 2000 a přítomnost předmětů ochrany v rámci prostoru Šumné.
Z výše uvedených důvodů dospěl správní organ k závěru, že lze významný vliv předkládané koncepce
na lokality soustavy NATURA 2000 vyloučit.“
Vyhodnocení: Z důvodu stanoviska ohledně soustavy NATURA 2000, kde byl vyloučen vliv, nebude
dokumentace NATURA 2000 zpracována.
 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Citace: „Plocha K2 je navržena pro využití plochy pro bydlení v RD - městské a příměstské se
záborem 10,8524 ha zemědělské půdy zařazené převážně do II. třídy ochrany. Jedná se o plochy
vysoce kvalitní zemědělské půdy s převážně nadprůměrnou produkční schopností, které jsou navíc v
současné době zemědělsky obhospodařovány (sady). Plocha v současné době nenavazuje na
zastavěnou část obce, není zde napojení na dopravní infrastrukturu, v blízkosti se nenacházejí stavby
občanského vybaveni. Návrh této plochy odporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 zákona a nelze se
zařazením této plochy do územního planu souhlasit.“
Vyhodnocení: Na základě jednání se zástupci dotčeného orgánu bylo pořizovatelem požádáno o
vydání nového stanoviska s odůvodněním potřeby vymezení zastavitelných ploch na ploše
zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.
Citace: „Plocha K19 je navržena pro využití plochy občanského vybaveni - sport, golfové hřiště se
záborem 67,1536 ha zemědělské půdy zařazené převážně do II. a III. třídy ochrany. Jedna se o
plochy zemědělské půdy převážně s nadprůměrnou produkční schopností zemědělsky využívané) na
podstatné části se nachází velkoplošný ovocný sad s vybudovanou kapkovou závlahou). Vzhledem k
tomu, že se jedna o zemědělské půdy nadprůměrné kvality, které plní významnou produkční funkci a v
návrhu územního plánu byla předmětná plocha zcela nedostatečně zdůvodněna dle § 5 zákona, nelze
s návrhem této lokality souhlasit.“
Vyhodnocení: Lokalita K19 byla z dalšího projednávání návrhu ÚP vyjmuta.
Citace: „Plocha K31 je navržena pro využití plochy dopravní infrastruktury - silniční se záborem
35,3692 ha zemědělské půdy zařazené do II. až V. třídy ochrany. Jedna se o plochu vymezenou pro
realizaci silničního obchvatu 1/13. Tato vymezena plocha je zpřesněním koridoru, který vymezuje ZÚR
Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že se jedna o vymezení plochy pro veřejně prospěšnou stavbu lze
s lokalitou souhlasit za podmínky, že zemědělské pozemky, které nebudou dotčeny stavbou
komunikace, přestanou být součástí zastavitelného území a zůstanou součástí ZPF.“
Vyhodnocení: Jedná se o koridor pro stavbu přeložky silnice I/13 – předpokládá se, že po její realizaci,
budou ostatní plochy znovu součástí ZPF.
Citace: „V návrhu územního plánu je navrhováno celkem 53 ploch pro bydlení s celkovým záborem
79,588 ha zemědělské půdy, což představuje výstavbu cca 660 nových rodinných domů. Z textové
časti návrhu územního plánu vyplývá, že je koncipován pro narůst obyvatel až na více jak
dvojnásobek oproti současnému stavu. Návrh těchto ploch není podepřen ani vývojem počtu obyvatel
a není prokázáno, že bude reálné využití ploch pro nových cca 3000 obyvatel (v rámci všech ploch pro
bydlení) při současnem počtu 15496 obyvatel města. Z dokumentace nevyplývá nezbytnost vymezení
těchto ploch představující odnětí zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 4 ve vazbě na
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ustanovení § 5 odst. 1 zákona. V návrhu předmětné územně plánovací dokumentace chybí patřičné
zdůvodnění, zda navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější. Vzhledem k uvedenému
nelze posoudit, zda navrhované plochy pro bydlení představuji nejnutnější plochu ZPF k odnímaní a
nelze s těmito plochami a s na nich funkčně souvisejícími plochami souhlasit (s výjimkou lokalit K36 a
M8). Návrh ploch pro bydlení doporučujeme přehodnotit, prověřit nutnost jejich navrženi a zredukovat
jejich plošný rozsah podle prokazatelné potřeby jejich využiti.“
Vyhodnocení: Doporučení ohledně prověření nutnosti vymezení nových zastavitelných ploch je
vyhodnoceno v kapitole 3f) části odůvodnění.
Citace: „Ke zpracování dokumentace v části vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na ZPF uvádíme, že grafickou část je nutné doplnit o jevy uvedené v příloze č. 3 k vyhlášce č.
13/1994 Sb., kterou se upravuji některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (hranic
pozemkové držby jednotlivých právnických a fyzických osob). Pro znázornění rozsahu navrhovaných
záborů ZPF v rámci navrhovaných ploch je nutné ve výkrese rozlišit pozemky náležející do ZPF (druhy
pozemků).“
Vyhodnocení: Grafická část byla upravena zpracovatelem dle požadavku dotčeného orgánu.
Nové stanovisko: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, čj.2144/ZPZ/2015/UP-093 ze dne 22. 6. 2015
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 15. 6.
2015 od Městského úřadu v Klášterci nad Ohří, odboru stavebního úřadu a územního plánování
žádost o změnu stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), k
upravenému návrhu územnímu plánu Klášterec nad Ohří (dále jen návrh ÚP). Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany ZPF vydal stanovisko k návrhu ÚP,
které bylo obsaženo ve vyjádření ze dne 13.2.2014 pod č.j.: 4609/ZPZ/2013/UP-1007. JID:
24791/2013/KUUK. Na základě tohoto stanoviska byla provedena úprava návrhu ÚP.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán z hlediska
ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sděluje k předložené
žádosti o změnu stanoviska k návrhu ÚP následující:
Vzhledem k tomu, že předmětem žádosti o změnu stanoviska k návrhu ÚP je plocha K2, která byla
vzhledem ke svému záboru ZPF jež je větším než 10 ha (tj. plocha záboru zemědělské půdy větší,
než ke které uděluje souhlas v souladu s ust. § 9 zákona zdejší úřad v rámci působnosti stanovené
zákonem) projednána již ke společnému jednání s Ministerstvem životního prostředí, projednal zdejší
orgán ochrany ZPF návrh této plochy v upraveném a doplněném návrhu ÚP s Ministerstvem životního
prostředí. Lokalita K2 - plocha pro bydlení v RD - městské a příměstské se záborem představuje zábor
10,8524 ha zemědělské půdy, řazené převážně do II. třídy ochrany. Na základě doplněných údajů v
upraveném návrhu ÚP, uskutečněného jednání a místního šetření, a s přihlédnutím k vypuštění a
redukci některých ploch původně určených pro shodné využití (K43, M9 a M8) lze se zařazením
předmětné lokality do návrhu UP souhlasit. Lze konstatovat, že návrh ÚP v tomto bodě neodporuje
zásadám ochrany ZPF dle § 4 zákona.“
Vyhodnocení: Lokalita K2 bude v návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří ponechána na základě
kladného stanoviska orgánu ochrany ZPF.
10. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 2512/ZPZ/2011/SEA ze dne 7. 4. 2014
Citace: „Na základě návrhu územního plánu, dokumentace k vyhodnocení vlivů územního plánu na
životni prostředí, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyjádření podaných k
návrhu územního plánu, k vyhodnoceni vlivů územního plánu na životní prostředí a k vyhodnocení
vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzováni vlivů na životní prostředí, ve smyslu § 10g a § 10i uvedeného zákona vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO k vyhodnocení vlivů územního plánu na životni prostředí k návrhu
územního plánu Klášterec nad Ohří při respektováni podmínek prostorových a funkčních regulativů
uvedených ve vyhodnoceni vlivů koncepce na životni prostředí v navazujících územních řízeních.“
Vyhodnocení: Podmínky jsou stanoveny v dokumentaci vyhodnocení vlivů na životní prostředí
v bodech 1 – 27 a tyto podmínky jsou zohledněny v návrhu ÚP, vyhodnocení stanoviska bylo
doplněno do návrhu ÚP do kapitoly 3d.
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20. Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Chomutovská 120, 431 51 Klášterec nad Ohří,
čj. 11315/LP/13 ze dne 28. 1. 2014
Citace: „S projednávanou dokumentací souhlasíme za předpokladu splnění omezujících podmínek
uvedených ve Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí na str. 110 a 111, jehož
autorem je ing. Petr Hosnedl. Jedná se zejména o následující lokality:
K19, K39, K40, M7, M10, L2, V7 - provedení biologického hodnocení lokalit a na základě jeho
výsledků přijetí konkrétních opatření (transfery, omezení rozsahu využití území, nutnost získání
výjimek pro zvláště chráněné druhy…).
K31 - biologické hodnocení návrhu silničního obchvatu, minimalizace zásahu do zákonných VKP (niv
vodních toků).
K47, K48 - omezení rozsahu ploch zahrádek podél údolní nivyV9 - plocha individuální rekreace v
těsné blízkosti (asi 80 m) Mikulovického rybníka. Podle nálezové databáze AOPK ČR je na rybník
vázán výskyt chráněných druhů živočichů raka bahenního a čolka velkého. Ing. Hosnedl uvádí, že
využití lokality V9 nesmí snížit kvalitu vody v rybníku, ale my doporučujeme lokalitu z územního plánu
úplně vypustit. Na podmáčené plochy kolem rybníka navazující na lokalitu V9 je pravděpodobně
vázán i výskyt dalších druhů obojživelníků a navržená plocha rekreace by s velkou pravděpodobností
celý biotop negativně ovlivnila. Navíc je lokalita V9 zcela odtržena od současné zástavby a
rekreačních ploch je v návrhu územního plánu dostatečné množství.
Vzhledem k celkově velkému počtu v územním plánu navržených obytných a rekreačních ploch
doporučujeme výstavbu záměrů realizovat koncepčně v návaznosti na zastavěné území a vyloučit
případy, kdy bude k výstavbě využita jen část navržené plochy odtržená od zastavěného území.“
Vyhodnocení: Návrh Územního plánu Klášterec nad Ohří byl upraven dle požadavků a dokumentace
je v souladu s požadavky dotčeného orgánu.
25. Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí, 432 01 Kadaň, čj. MUKK4183/2014 ze dne 30. 1. 2014
Citace: „Jako orgán státní správy lesa s návrhem ÚP souhlasíme za předpokladu, že veškeré nově
navrhované stavby budou umístěny minimálně 25 m od hranice pozemků určených k plnění funkcí
lesa.
- Pozemek určený k plnění lesa p. p. č. 600 v k. ú. Kunov přeřadit z ploch OK občanského vybavení komerční vybavenost a do NL plochy lesní.
- Návrh ÚP doplnit o přehled navržených záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
např. přístupová cesta k RD na p. p. č. 52/1 v k. ú. Klášterecká Jeseň.
- Plochy lesní školky v k. ú. Klášterec nad Ohří přeřadit z ploch VS plochy výroby a skladování drobná řemeslná výroba do ploch NL plochy lesní. Pozemky lesní školky jsou zařazeny do PUPFL a
jejich využití pro přípustný účel ploch VS může být ve střetu se zájmy chráněnými lesním zákonem č.
289/19895 Sb.
- Plochu odkaliště popílku Prunéřov A III např. na p. p. č. 784/1, 806/1 v k. ú. Vernéřov a p. p. č. 173/1
v k. ú. Pavlov u Vernéřova zařadit do ploch NL plochy lesní. Na většině plochy již byla ukončena
lesnická rekultivace a pozemky prohlášeny za PUPFL.
- Část PUPFL např. p. p. č. 438 v k. ú. Mikulovice, p. p. č. 1718 v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.
p. č. 1761/1, 1761/2,1762/1,1761/5,1762,1761/3,1761/4, 1672 v k. ú. Klášterec nad Ohří p. p. č. 560,
501 v k. ú. Rašovice je nesprávně označena jako plochy ZP.“
Vyhodnocení: Dokumentace byla před veřejným projednáním upravena dle požadavku dotčeného
orgánu.

Vyjádření ostatních organizací, které nejsou dotčeným orgánem a jsou v souladu s
návrhem:
37. NET4GAS, s. r. o., Kavčí hory Office Park, Na Hřebenech II 8/1718, 140 21 Praha 4, čj.
8191/13/OVP/N ze dne 20. 12. 2013
Citace: „Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení v naší správě.“
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Vyjádření ostatních organizací, které nejsou dotčeným orgánem a jsou v nich
uplatněny požadavky:
36. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, čj. JAV/ROZVOJ/2014 ze dne 6. 1. 2014
Citace: „V ÚP požadujeme výslovně uvést upozornění na ochranná pásma rozvodných zařízení, podle
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 46, včetně jejich vzdáleností. Dovolujeme si
dále připomenout, že podle §98, odst. 2, zůstávají zachována ochranná pásma stanovená podle
předpisů platných před účinností tohoto zákona. K případným přeložkám rozvodných zařízení
podotýkáme, že je na základě zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 47 odst. (2)
zajistí ČEZ Distribuce, a.s. na náklady subjektu, který jejich potřebu vyvolá.“
Vyhodnocení: Ochranná pásma jsou v ÚP respektována
Citace: „V ÚP v nově budovaných lokalitách pro bydlení počítat s plochami pro umístění nových
trafostanic a přívodních napájecích vedení VN, pro zabezpečení dodávky el. energie. Rozvoj
distribuční soustavy (DS) s možným posílením výkonu stávajících trafostanic, případně zahuštěním
dalších trafostanic do sítě DS (pro případné zajištění el. energie jednotlivých lokalit), bude probíhat na
základě posouzení konfigurace a výpočtu sítí NN. Případné umístění nových trafostanic VN/NN bude
v rámci možností voleno co nejblíže k předpokládanému centru odběru včetně tras vedení VN a NN, v
souladu se skutečnými požadavky na odběr el. energie v dané lokalitě podaných na předepsaném
tiskopise žádosti o připojení.“
Vyhodnocení: Plochy pro umístění trafostanic v rozvojových lokalitách budou určeny dle územních
studií nebo obecných zásad ÚP tak, jak je uvedeno v textové části návrhu ÚP.
Citace: „Projekční činnosti související s rozvojem sítí a následně i realizaci zajistí na základě zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 25 odst. (1) písm. a) ČEZ Distribuce, a.s. za podmínek
stanovených vyhláškou platnou v době realizace. Termín připojení žadatele k DS, je zpravidla do 18
měsíců od podepsání smlouvy o úhradě podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele
spojených s připojením. Výše tohoto podílu bude stanovena vyhláškou platnou v době realizace.“
Vyhodnocení: Jedná se o konstatování, které neřeší územně plánovací dokumentace, ale navazující
dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení.

Připomínky sousedních obcí:
26. Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, čj. MUKK/50957/2013 ze dne 10. 2. 2014
Citace: „Město Kadaň uplatňuje tyto připomínky:
vydaný územní plán Kadaně vymezuje územní rezervu: R4 Prunéřov - napojení na
komunikace 11/568 v místě průmyslové zóny Královský vrch přes Prunéřovský potok na další
rozvojové rezervy na území Klášterce nad Ohří. Šířka koridoru je 10m na každou stranu od
vyznačené osy koridoru a ve výkresu širších vztahů je zakreslena možnost rozvoje městského
typu zástavby mimo územní obvod Kadaně,
zahrádková osada č. 9 Sdružení zahrádkářů města Kadaň (pozemek p. č. 496/2 - 6, 496/1237 v k. ú. Mikulovice u Vernéřova) - je vedena v návrhu územního plánu jako návrh „RZ
plocha rekreace - zahrádkové osady", jedná se o stav,
v rámci řešení širších vztahů je třeba dořešit návaznost sousedících pozemků s pozemky p. č.
209/1-5 v k. ú. Prunéřov (v územním plánu Kadaně plocha VD: výroba a skladování - drobná
a řemeslná výroba),
v souvislosti se zkapacitněním komunikace 1/13 je třeba řešit nejen přístupovou cestu k
„Šamotce", ale i propojení silnic 11/224 a III/1981.“
Vyhodnocení: Předložené připomínky byly před veřejným projednáním zapracovány do návrhu ÚP.
Územní rezerva pro rozvoj městské struktury byla KÚ Ústeckého kraje zamítnuta a z toho důvodu byla
z dokumentace vypuštěna. V citovaném území je možné změnou územně plánovací dokumentace
vymezit takové záměry, aby neznemožnily rozvoj města Kadaně v navazující ploše.

Připomínky veřejnosti:
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1. Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy
Vary, čj. VLS-1093/2014/04 ze dne 14. 2. 2014
Citace: „Žádáme o zapracování připomínky „Povolení využívání parcel v lokalitě našich pozemků, tj.
p.p.č. 587/1 a p.p.č. 593/1 v k. ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří, dosavadním způsobem, včetně
případných nových staveb v zahrádkářské kolonii uvedených parcel".“
Vyhodnocení: Bylo zpracovatelem prověřeno, jakým způsobem jsou pozemky dosud využívány, a na
základě dohody s určenou zastupitelkou byl akceptován požadavek v části Rašovice.
2. Viktor Picek, Družstevní 549, 431 51 Klášterec nad Ohří ze dne 13. 2. 2014
Citace: „Žádám o rozšíření plochy pro bytovou výstavbu - rodinné domy dle mého zákresu, případně o
stanovení této části jako plochy obytné smíšené, která by navazovala na plochu M9.“
Vyhodnocení: Jedná se o nový požadavek na zařazení nových zastavitelných ploch. Požadavek bude
zpracovatelem prověřen, a to i na základě potřeby zdůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch
vzhledem ke stávajícím vymezeným zastavitelným plochám. Po prověření požadavku zpracovatelem
nebyl požadavek do dokumentace zařazen.
3. Vladimír Kunc, Pod Pivovarem 272, 431 51 Klášterec nad Ohří ze dne 13. 2. 2014
Citace: „Žádáme, aby trasa obchvatu byla navržena dle původního návrhu v ÚP města Klášterce severněji a byla navržena mimo náš pozemek. Po posunutí trváme na budoucím využití pozemků pod
ochvatem města na parcelách 2013/7 a 2019/2 dle našeho původního návrhu ze dne 24. 2. 2011 rozšíření plochy pro bytovou výstavbu - rodinné domy. Pozemky by navazovaly na parcelu 2020/2,
která j e pro zástavbu domky v návrhu přípustná.“
Vyhodnocení: Připomínka nebyla akceptována - trasa obchvatu musí respektovat nadřazenou
územně plánovací dokumentaci ZÚR Ústeckého kraje a stanovisko vydané MD ČR, kde byla
upřesněná trasa dohodnuta, a to i na základě rozhodnutí zastupitelstva města.
Citace: „Dále v návrhu ÚP není nikterak řešen náš návrh ze dne 24. 2. 2011 na nové využití p. 1806/9
v k. ú. Miřetice, kde jsme navrhovali výstavbu zahradní osady - rozšíření stávajících zahrádek. S
návrhem obchvatu tato parcela nekoliduje.“
Vyhodnocení: Požadavek nebyl akceptován, rozšíření stávajících zahrádek není městem a
zpracovatelem preferováno.
4. Milan Šantora – jednatel, Žitná 663, 431 51 Klášterec nad Ohří ze dne 5. 2. 2013
Citace: „Hranici nadregionálmho (říčního) biokoridoru v zájmovém území požadujeme vést pouze po
břehu řeky Ohře tak, aby nezasahoval území výše jmenovaných parcel. Stejným způsobem je hranice
tohoto biokoridoru vedena v okolních částech toku řeky Ohře v daném katastrálním území.
Vedení nadregionálního biokoridoru po horní části oplocených zahrádek nemá žádné opodstatnění ve
smyslu zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a zákona 395/92 Sb. Není žádný důvod posouvat
biokoridor do parcel zahrad, když fakticky brání pohybu většiny živočichů již vystavěné a stavebně
povolené ploty.
Hranice výše uvedeného biokoridoru je uvedena v hlavním výkresu návrhu Územního plánu Klášterce
nad Ohří po břehu řeky Ohře. (Tak, jak navrhujeme). V jednom z dalších výkresů ÚP je vedena
hranice biokoridoru cca o 20 metrů výše a vede po horní straně plotů zahrádek.“
Vyhodnocení: Zpřesnění trasy nadregionálního biokoridoru bylo provedeno osobou oprávněnou pro
zpracování ÚSES. Požadavek byl akceptován, nadregionální biokoridor je situován pouze na vodní
hladinu.
Citace: „K zahrádkám a rekreačním objektům na výše uvedených parcelách není zakreslena
přístupová cesta, která ve skutečnosti existuje a vede od silničního mostu přes řeku Ohře k
jednotlivým zahrádkám jako jediný možný přístup. Žádáme proto o doplnění této přístupové cesty do
územního plánu.“
Vyhodnocení: Vedení přístupové komunikace bylo zpracovatelem prověřeno a bylo konstatováno, že
zahrádková osada je řešena jako stav – komunikaci lze užívat i v případě, že nebude zanesena
v územně plánovací dokumentaci. V návrhu ÚP nebude komunikace zakreslena.
Citace: „Požadujeme, aby sousední parcely č. 587/1 a 593/1 byly zaevidovány jako plochy pro
rodinnou rekreaci tak jako sousední parcely (parc. č. 587/2 až 587/8 parc. č. 593/2 až 593/9) s
možností stavby rekreačních objektů. Obě parcely č. 587/1 a 593/1 bude v nejbližší době prodávat
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firma Vojenské lesy a statky ČR divize Karlovy Vary majitelům sousedních pozemků, geometrický plán
je již zhotoven.“
Vyhodnocení: Požadavek byl prověřen a ve spolupráci s určenou zastupitelkou bylo dohodnuto
nerozšiřovat zahrádkovou osadu.
Citace: „Na parcelách v parc. č. 587/2 až 587/8 parc. č. 593/2 až 593/9 nejsou zakresleny některé
zkolaudované stavby a drobné stavby na ohlášení. Prosíme o zaevidování do ÚP.“
Vyhodnocení: Jako mapový podklad slouží aktuální katastrální mapa – před vydáním ÚP zpracovatel
prověří aktuálnost této mapy a výstup grafické části bude upraven dle aktuální katastrální mapy.
5. Irena a Vladimír Křečanovi, V Zátiší 785, 431 51 Klášterec nad Ohří ze dne 12. 2. 2013
Citace: „Jsme vlastníky pozemků na parcelách č.1716/72 a 1716/73 a dotýká se nás návrh územního
plánu na zastavění plochy K 42, na které se naše parcely nalézají, a je s ní uvažováno jako s
přístupem na plochu K 41. Nesouhlasíme, aby přes naše pozemky vedla jakákoli příjezdová
komunikace. Lze jistě navrhnout jiné řešení.“
Vyhodnocení: Na základě stanovisek dotčených orgánů a konzultaci s určenou zastupitelkou byly
plochy K41 a K42 z dokumentace vypuštěny.
6. IT CON, s. r.o., Denisa Lipová – jednatelka společnosti, 431 51 Klášterec nad Ohří ze dne 29. 1.
2014
Citace: „V tomto návrhu se zamítá naše žádost o přeměnu pozemku na stavební. Jsme v jednání s
investorem, který má zájem o výstavbu průmyslové haly. Investor v plánu počítá s vybudováním
příjezdové cesty, včetně respektování zachování stávajícího biokoridoru (pás stromů a keřů).
V neposlední řadě by došlo ke vzniku nových pracovních míst a tato výstavba navazuje na již
existující průmyslovou zónu. Žádáme tímto o přehodnocení nového návrhu územního plánu a
vyhovění naší žádosti“
Vyhodnocení: Jedná se o nový požadavek na zařazení nových zastavitelných ploch. Požadavek byl
zpracovatelem prověřen, a to i na základě potřeby zdůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch
vzhledem ke stávajícím vymezeným zastavitelným plochám a požadavku nebylo vyhověno.
7. Davide, s. r. o., Denisa Lipová – jednatelka společnosti, 431 51 Klášterec nad Ohří ze dne 29. 1.
2014
Citace: „V tomto návrhu se zamítá naše žádost o přeměnu pozemku na stavební. Jsme v jednání s
investorem, který má zájem o výstavbu průmyslové haly. Investor v plánu počítá s vybudováním
příjezdové cesty, včetně respektování zachování stávajícího biokoridoru (pás stromů a keřů).
V neposlední řadě by došlo ke vzniku nových pracovních míst a tato výstavba navazuje na již
existující průmyslovou zónu. Žádáme tímto o přehodnocení nového návrhu územního plánu a
vyhovění naší žádosti“
Vyhodnocení: Jedná se o nový požadavek na zařazení nových zastavitelných ploch. Požadavek byl
zpracovatelem prověřen, a to i na základě potřeby zdůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch
vzhledem ke stávajícím vymezeným zastavitelným plochám a požadavku nebylo vyhověno.
8. Ing. Josef Martinů, JUDr. Jana Martinů, Zahradní 253, 431 51 Klášterec nad Ohří ze dne 14. 1.
2014
Citace: „Žádáme o změnu využití západní části pozemku par. č. 1470/1 a pozemku par. č. 1514/1 na
plochu určenou pro výstavbu pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu.
Pozemek je přístupný z původní komunikace (vjezd je přes pozemek 1514/1) a navazuje na několik
rodinných domů nad komunikací a na nově navrženou plochu K3. Pozemek je možné zastavět bez
vazby na plochu K2. Zdůvodnění je obdobné jako u plochy K3. Předmětná změna je vyznačena v
příloze č. 1.“
Vyhodnocení: Jedná se o nový požadavek na zařazení nových zastavitelných ploch. Požadavek byl
zpracovatelem prověřen, a to i na základě potřeby zdůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch
vzhledem ke stávajícím vymezeným zastavitelným plochám. Požadavku nebylo vyhověno – na
pozemek není přístupová komunikace a možnost odbočení ze silnice I/13 (přes dvojitou čáru) je dle
platné legislativy nepřípustné.
Citace: „Žádáme o rozšíření nově navržené plochy pro občanské vybavení K15 až k nově navržené
komunikaci tak, aby mohly být objekty nové občanské výstavby dobře přístupné. Jedná se o rozšíření
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této plochy na celý pozemek par. č. 1196/17 a na část pozemku par. č. 1188/1. Předmětná změna je
vyznačena v příloze č. 2.“
Vyhodnocení: Jedná se o nový požadavek na zařazení nových zastavitelných ploch. Požadavek byl
zpracovatelem prověřen, a to i na základě potřeby zdůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch
vzhledem ke stávajícím vymezeným zastavitelným plochám. Požadavku nebylo vyhověno z hlediska
urbanistické kompozice území. Přístup k výše uvedeným pozemkům je možný přes plochu K16.
Citace: „Žádáme o zřízení nové plochy pro výstavbu občanského vybavení na pozemku par. č.
1196/20 tak, aby mohly vzniknout potřebné objekty služeb a pro ubytování podporující cestovní ruch v
lázeňském a golfovém areálu. Předmětná změna je vyznačena v příloze č. 2.“
Vyhodnocení: Jedná se o nový požadavek na zařazení nových zastavitelných ploch. Požadavek byl
zpracovatelem prověřen, a to i na základě potřeby zdůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch
vzhledem ke stávajícím vymezeným zastavitelným plochám. Na základě prověření bylo požadavku
částečně vyhověno.
9. František a Hana Putyerovi, V Zátiší 688, 431 51 Klášterec nad Ohří ze dne 6. 2. 2014
Citace: „Ve smyslu Veřejné vyhlášky Městského úřadu Klášterec nad Ohří ze dne 18.12.2013 dáváme
jako spoluvlastníci pozemku p. č. 1722/7 v k. ú. Miřetice připomínku k tomuto návrhu a žádáme o
dopracování naší připomínky do návrhu ÚP. Jedná se o plochu K40, která navazuje na biokoridor v
ochranném pásmu vedení VN 35 KV a 110 kV, který je částečně navržen na našem výše uvedeném
pozemku. S tímto návrhem nemáme problém, jen nás zajímá, na koho přejde povinnost tento
biokoridor udržovat (podmínky max. výška dřevin 3m atd.). V současné době se dělá odstranění
vyšších dřevin v ochranném pásmu a s naším souhlasem jej provádí pro ČEZ přenosovou soustavu
najatá firma na náklady provozovatele přenosového zařízení.
Nechali jsme si vyznačit od ČEZ zákres vedení a vyznačili jsme si dle jejich zákresu ochranné pásmo
vedení VN do 35 kV. Žádáme, aby část zbylého trojúhelníku (zkreslili jsme do situace) z parcely č.
1722/7 byla přiřazena do plochy K40 - BM - bydlení městského a příměstského individuálního
charakteru.
Na všech třech přiléhajících parcelách se v roce 2014 zahájí výstavba RD a navrhneme vlastníkům
těchto RD využití těchto pozemků na doplňkové stavby k rodinným domům. Nepředpokládáme
zástavbu dalšími rodinnými domy, jde nám o zlepšení komfortu bydlení pro stávající rezidenty.“
Vyhodnocení: Výše uvedené pozemky byly zvětšeny na max. možný rozsah, kde limitem byl koridor
silničního obchvatu, který je nutné dodržet.

Vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek doručených v průběhu
projednávání dle § 52 stavebního zákona – veřejné projednání konané dne 2. 9.
2015.
Do stanoveného data obdržel Městský úřad Klášterec nad Ohří následující stanoviska a připomínky:

Stanoviska, která jsou v souladu s návrhem:
4. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, čj. MZDR 42442/2015-2/OZDČIL-L ze dne 8. 9. 2015
Citace: „Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „inspektorát"), jako
dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon"), k
návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří (dále jen „územní plán") upravenému pro veřejné
projednání sděluje: Z hlediska ochrany zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčebných lázní
v Klášterci nad Ohří inspektorát neuplatňuje k projednávanému upravenému návrhu územnímu plánu
žádné požadavky.“
9. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 119784/2015/KUUK ze dne 3. 9. 2015
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 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu
Územního plánu Klášterec nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky.
Krajský úřad Ústeckého kraje upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí
dle přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové a
zemědělské účely (rozvojové lokality).“
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Citace: „V oblasti ochrany přírody a krajiny je zdejší úřad dotčeným orgánem pro řízení o územních
plánech obcí z hlediska zájmů ochrany přírody a své působnosti v souladu s § 77a odst. 4 písm. x)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK). V Zásadách
územního rozvoje Ústeckého kraje jsou vymezena biocentra a biokoridory nadregionálního a
regionálního územního systému ekologické stability (ÚSES), které zasahují na správní území obce.
Jejich vymezení v územním plánu upřesňuje vedení hranic těchto prvků. Věcně z hlediska funkčnosti
a logického vymezení těchto prvků ÚSES s návrhem souhlasíme, nicméně upozorňujeme, že po
formální stránce by významnější změny hranic nad rámec vymezení dle ZÚR měly být vedeny jako
ÚSES lokální úrovně až do doby případné aktualizace ZÚR. Dále upozorňujeme, že v hlavním
výkresu chybí linie hranice nadregionálního biocentra - 15 Úhošť (v koordinačním výkresu je hranice
zobrazena). Na území obce se nenachází maloplošné zvláště chráněné území, k němuž by byl
kompetenčně příslušný krajský úřad. Na území obce se nalézají lokality zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů, tyto lokality je nezbytné respektovat. Z nově (2014 a 2015) evidovaných lokalit není
žádná ve střetu s návrhovými plochami. K ostatním nálezům se úřad vyjadřoval, což bylo
zpracovatelem ÚP z větší části zohledněno v návrhu ÚP.
Část území obce je součástí ptačí oblasti Doupovské hory, přičemž velký podíl tohoto území je
současně zahrnut do stejnojmenné evropsky významné lokality. Další evropsky významnou lokalitou
na území obce je EVL Podmilesy. Úřad jako orgán věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a
odst. 4 písm. n) ZOPK, vydal k návrhu územního plánu stanovisko pod č. j. 4609/ZPZ/2013/UP-1007
ze dne 13. 2. 2014 se závěrem, že koncepce nebude mít významně negativní vliv na lokality soustavy
NÁTURA 2000. Od tohoto vyjádření nedošlo k přidání nových ploch či významnému rozšiřování
návrhových ploch, proto zůstává citované stanovisko k platnosti.“
 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu podle § 17a písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:
Od společného projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále
ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 13.2.2014, JID: 24791/2013/KUUK, č.j.:
4609/ZPZ/2013/UP-1007 došlo k úpravám, které byly projednány se zdejším orgánem ochrany ZPF,
který vydal vyjádření ze dne 22.6.2015, JID: 86122/2015/KUUK, č.j.: 2144/ZPZ/2015/UP-093. V rámci
projednaných úprav došlo k těmto změnám:
Byly vypuštěny tyto plochy - plocha K19 (plocha občanského vybavení - sport, golfové hřiště) o
výměře 67,1536 ha zemědělské půdy, plocha K43 (plocha pro bydlení) o výměře 1,5132 ha
zemědělské půdy, plocha M9 (plocha smíšená obytná) o výměře 0,9760 ha zemědělské půdy. Dále
došlo ke snížení záboru u plochy M8 (plochy bydlení v RD) z původní výměry 12,1241 ha na 5,7313
ha zemědělské půdy. Plocha K2 (plocha bydlení v RD) byla po opětovném projednání s Ministerstvem
životního prostředí odsouhlasena.
Na závěr uvádíme, že z pohledu ochrany ZPF souhlasíme s návrhem ploch vyhodnocených v kapitole
4d) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa, plochy byly shledány v souladu s § 4 zákona.“
 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal k upravenému návrhu zadání územního plánu Klášterec
nad Ohří samostatné stanovisko ze dne 22. 11. 2011, č.j.: 2512/ZPZ/2011/SEA, JID:
213873/2011/KUUK, s výsledkem - „územní plán Klášterec nad Ohří" je nutno posoudit z hlediska
vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované na základě ustanovení §10i odst.
4 zákona osobou k tomu oprávněnou podle §19 zákona bylo předloženo jako nedílná součást návrhu
územního plánu Klášterec nad Ohří.
Zdejší úřad vydal souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí ze dne 7. 4. 2014, č.j.
2512/ZPZ/2011/SEA - stanovisko, JID: 51054/2014/KUUK.
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Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří respektuje podmínky souhlasného stanoviska k
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.“
 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje není příslušným správním úřadem k uplatnění stanoviska podle
ustanovení § 48a odstavce 2 písmena a) a b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Citace: „Do působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje patří dle § 107 odst. písm. a) zák. č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), uplatňovat stanoviska k zásadám
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že
předmětem vyjádření je Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří, není Krajský úřad Ústeckého kraje
příslušným vodoprávním úřadem k uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu.“
 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění
Citace: „V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 59/2006 Sb., o
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Zvýše uvedeného důvodu nejsme dotčeným
správním úřadem.“
10. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 113556/2015/KUUK ze dne 19. 8. 2015
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve
věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem Územního plánu Klášterce nad Ohří
bez připomínek.
Současná síť silnic II. a III. třídy je v řešeném území stabilizovaná a územní plán Klášterce nad Ohří ji
respektuje.“
11. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem, čj. 120904/25015/KUUK ze dne 7.9.2015
Citace: „V řešeném území se nachází městská památková zóna, prohlášená vyhláškou Ministerstva
kultury ČR č. 476/1992 Sb., dne 10. 9. 1992 a pro centrální část města je pořízen regulační plán MPZ,
platný od roku 1998. Seznam nemovitých kulturních památek a území s archeologickými nálezy bude
aktualizován podle Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který vede odborná organizace státní
památkové péče.
OKP ve svém stanovisku ze dne 27. 1. 2014 čj. 4/KP/2014 JID 15516/2014/KUUK Vás již informoval,
že nemá námitek k návrhu z hlediska zájmů památkové péče a ani po veřejném projednání návrhu UP
nejsou tyto dotčeny, a proto souhlasí s jeho vydáním.“
12. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, čj. 120002/2015/KUUK ze dne 7. 9. 2015
Citace: „KÚ ÚK UPS shledal, že s ohledem na výše uvedené došlo od společného jednání podle ust.
§ 50 ke změně řešení v návrhu ÚP (ve znění zveřejněném k řízení o ÚP na internetových stránkách
http://www.klasterec.cz/mestsky-urad/uredni-deska-1/vereineproiednani-uzemniho-planu-klasterecnad-ohrí-258.html?kshowback=), které se týká zajištění koordinace využívání území s ohledem na
širší územní vztahy. Do návrhu ÚP byl doplněn návrh koridoru „lávka pro pěší" (dále jen „návrhu
koridoru") o šíři 20m.
V této souvislosti bylo dále zjištěno, že :
- návrh koridoru přemosťuje řeku Ohři, která je zároveň nadregionálním prvkem ÚSES NRBK K41
„Svatošské skály (73) - Úhošť(15)"/ funkční.
- návrh koridoru zasahuje na území soustavy Nátura 2000 Ptačí oblasti a EVL.
- návrh koridoru je součástí kapitoly 4c) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v
zásadách územního rozvoje, vč. uvedení odůvodnění potřeby jeho vymezení. Návrh koridoru umožní
propojit železniční zastávku na území sousední obce Okounov (část Kotvina) s plochou pro
individuální rekreaci (s využitím pro tábořiště vodáků na Ohořelecké louce) na území obce Klášterec
nad Ohří a s přímou návazností na cyklostezku C204, nadmístního významu.
- ve vztahu k doplněnému návrhu koridoru nebyl ve Vyhodnocení vlivu ÚP Klášterec nad Ohří na
udržitelný rozvoj území zjištěn negativní vliv či přímo významně negativní vliv.
- ve vztahu k doplněnému návrhu koridoru nebyl v části odůvodnění návrhu ÚP, vážící se k prioritám
Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „PUR") a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen
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„ZÚR ÚK"), a k územním podmínkám koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot ze ZUR ÚK,
zjištěn negativní vliv (případně významně negativní vliv).
- v části odůvodnění návrhu ÚP, vážící se ke stanoveným úkolům ZÚR ÚK pro územní plánování a
využívání koridorů pro biokoridory nadregionálního ÚSES krajiny, bylo zpracovatelem deklarováno, že
veškeré požadavky na umístění NRBK byly v plném rozsahu akceptovány.
Proto na základě výše zjištěného lze s návrhem koridoru "lávka pro pěší" předběžně souhlasit, neboť
ve vztahu k navrhovanému koridoru nevyplývají z předloženého odůvodnění ÚP a předloženého VV
ÚRU jakékoliv negativní vlivy. Pro vydání konečného souhlasu, podle ust. § 43 odst. 1 SZ,
požadujeme doložit stanoviska příslušných dotčených orgánů obdržených v rámci řízení o ÚP podle
ust. § 52 odst. 3 SZ. Až po jejich předložení bude možné vyslovit konečný souhlas s tím, že doplněný
návrh může být součástí řešení ÚP Klášterec nad Ohří, bez nutnosti jej řešit v ZÚR ÚK.
V ostatních případech, u změn provedených od společného jednání, je možné konstatovat v souladu s
ust. § 52 odst. 3 SZ, že nedošlo ke změně řešení v návrhu ÚP, která by měnila zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje 2008 a
Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, k čemuž se KÚ ÚK UPS vyjadřoval již ve svém
stanovisku ze dne 9. 3. 2015 - podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona.
V návaznosti na schválení „Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR", je nezbytné doplnit
vyhodnocení souladu předkládaného návrhu UP s PUR ve znění Aktualizace č. 1, případně návrh ÚP
upravit tak, aby byl prokázán jeho soulad a krajským úřadem mohl být potvrzen.
16. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, Školní 1275, 430 01
Chomutov, čj. HSUL-4477-2/CV-2015 ze dne 24. 8. 2015
Citace: „K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko.“
18. Obvodní báňský úřad Most, U města Chersonu 1429, 434 61 Most, čj. SBS 23965/2015/OBÚ04/14 ze dne 20. 8. 2015
Citace: „K Vašemu oznámení ze dne 30.7.2015 č.j. SEC 09942/2015, doručenému na zdejší úřad dne
30.7.2015 a evidovanému pod č.j. SBS 23965/2015, ve věci veřejného projednání návrhu Územního
plánu Klášterce nad Ohří (dále jen ,.návrh ÚP"), ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále jen „OBÚ") nemá k obsahu výše uvedené věci
z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství České republiky připomínek, nebol* návrh ÚP
respektuje chráněné ložiskové území (dále jen „CHLÚ") evidované pod ozn. CHLÚ 50221000 Hradiště
(surovina: Fluorit - barytová surovina, správce: Diamo s.p.) a pod ozn. CHLÚ 01980000 Mikulovice u
Vernéřova (surovina: stavební kámen, správce: neuveden).“

Stanoviska, v kterých jsou uplatněny požadavky:
3. Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, čj. 82868/2015-8201-OÚZ-LIT
ze dne 21. 8. 2015
Citace: „Ministerstvo obrany - Česká republika, jehož jménem jedná Dana Horská, referent společné
státní správy a samosprávy oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a
řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové Praha na základě pověření
ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5.1edna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst.2,
zák.č.219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011
Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 vydává souhlasné stanovisko k předloženému „Návrhu
územního plánu" Klášterec nad Ohří za předpokladu respektování a zapracování limitů a zájmů
Ministerstva obrany do textové a grafické části:
- jev 082 (komunikační vedení), která je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
- jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je nutno
respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma se dotýkají celého správního území, zapracujte tento limit do
grafické části např. formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé
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správní území je situováno v ochranných pásmech leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva
obrany".
Vyhodnocení: Požadavek bude zpracovatelem zapracován do grafické části.
7. Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, P. O. BOX 9, 110 15 Praha 1, čj.
535/2015-910-UPR/2 ze dne 28. 8. 2015
Citace: „Na základě ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy,
uplatňuje stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v
platném znění, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88
odst. 1 písm. s) a t) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zákona č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k těm částem návrhu územního plánu
Klášterce nad Ohří, které byly od společného jednání změněny. Do návrhu byl v souladu s
požadavkem Ministerstva dopravy vložen koridor pro modernizaci železniční tratě č. 140 o šířce 250
metrů. Koridor ale překrývá i rozvojové plochy včetně ploch s funkcí obytnou. Takový překryv
považujeme za nepřípustný a nesouhlasíme s ním.“
Vyhodnocení: Na základě nesouhlasného stanoviska bude dokumentace upravena a předložena
k vydání nového stanoviska v rámci opakovaného veřejného projednání.

Vyjádření ostatních organizací, které nejsou dotčeným orgánem a jsou v souladu s
návrhem:
Do stanoveného data nebyla souhlasná vyjádření ostatních organizací doručena.

Vyjádření ostatních organizací, které nejsou dotčeným orgánem a jsou v nich
uplatněny požadavky:
České dráhy, a. s., Generální ředitelství, nábřeží L. Svobody 1222, 110 15Praha 14, čj.
6550/2015/O32 ze dne 3. 9. 2015
Citace: „V katastrálním území Miřetice u Klášterce nad Ohří, dotčeném návrhem územního plánu
Klášterec nad Ohří, se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s., (IČ
70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 3488 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. Výše
uvedený majetek je v rámci VPS dotčen návrhem optimalizace železniční tratě č. 140 Klášterec nad
Ohří - Ústí nad Labem. Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v
sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí
vyhlášky, zejména vyhláška č.177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah" v platném znění.
Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního
úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků
sousedních pozemků. Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní
organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu
doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou
vlastnictví celých pozemků.“
Vyhodnocení: Jedná se pouze o konstatování majetkových poměrů organizace, které nemají vliv na
řešení návrhu územního plánu.

Připomínky sousedních obcí:
Do stanoveného data nebyly připomínky sousedních urbanistických celků doručeny.

Vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek doručených v průběhu
projednávání dle § 52 stavebního zákona – veřejné projednání konané dne 22.
2. 2017.
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Stanoviska, která jsou v souladu s návrhem:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, čj. 234/ZPZ/2017/UP-1007 ze dne 27. 2. 2017
 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu
Územního plánu Klášterec nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky.“
 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), není příslušným orgánem státní správy lesů k
vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří – opakované veřejné projednání,
neboť návrh neumísťuje sportovní nebo rekreační stavby na lesní pozemky.“
 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
Citace: „Do působnosti Krajského úřadu ústeckého kraje patří dle § 107 odst. písm. a) zák. č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), uplatňovat stanoviska k zásadám
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu, že
předmětem vyjádření je Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří, není Krajský úřad ústeckého k a je
příslušným vodoprávním úřadem k uplatnění stanoviska.“


zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými
látkami a chemickými přípravky, v platném znění
Citace: „V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o
prevenci závažných havárii, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme
dotčeným správním úřadem.“
 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:
Od veřejného projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále
ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 3. 9. 2015, JID: 119784/2015/KUUK, čj.
2617/ZPZ/2015/UP-115 došlo v návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří došlo k těmto změnám:
Byly zmenšeny plochy KB (plochy smíšené nezastavěného území) z původního navrhovaného záboru
0,7073 ha na 0,4941 ha zemědělské půdy a K13 (plochy smíšené nezastavěného území) z původního
navrhovaného záboru 1,3213 ha na 1,2342 ha zemědělské půdy.
Dále byla zvětšena plocha K12 (plochy smíšené obytné) z původně navrhovaného záboru 0,3747 ha
na 0,86.22 ha zemědělské půdy.
Se všemi výše uvedenými úpravami ploch lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit, byly shledány v
souladu se zásadami plošné ochrany ZPF dle § 4 zákona.
Dále byly .do návrhu ÚP nově zařazeny tyto plochy: 53-2 {plochy bydlení v RD- městské příměstské),
53-4 {plochy bydlení v RD - městské příměstské), 53-8 (plochy občanského vybavení- hřbitovy),53-9
(plochy výroby a skladování- drobná a řemeslná výroba} , 53-5 (plochy bydlení v RD - městské
příměstské), 53-7 (plochy výroby a skladování - lehký průmysl), 53-11 (plochy výroby a skladování lehký průmysl), 54 (plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň), 53-14 (plochy bydlení v RD městské příměstské), 53-1 (plochy výroby a skladování - lehký průmysl), 53-6 (plochy výroby a
skladování - lehký průmysl), 53-12 {plochy výroby a skladování- lehký průmysl), 53-3 {plochy bydlení v
RD venkovské), 53-10 (plochy bydlení v RD -městské příměstské),53-13 (plochy bydlení v RD
venkovské) .
S výše uvedenými nově navrhovanými plochami lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit. Plochy
navazují na okolní výstavbu nebo doplňují již dříve navrhované a odsouhlasené plochy a neodporují
zásadám ochrany ZPF dle § 4 zákona.“
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje – územní pracoviště Chomutov, Kochova 1185, 430 12
Chomutov, čj. KHSUL 4623/2017 ze dne 19. 1. 2017
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Citace: „K dílčím změnám návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří nejsou z hlediska zájmů orgánu
ochrany veřejného zdraví, ·v souladu s ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadavky.
Orgán ochrany veřejného zdraví posoudil části řešení, které byly po veřejném projednání konaném
dne 02. 09. 2015 změněny v návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří, jehož zpracovatelem je Ing.
arch. Ladislav Komrska.
Po zhodnocení předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví bylo
možno s tímto vyslovit souhlas.“
Městský úřad Kadaň, odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí, Mírové náměstí,
432 01 Kadaň, čj. ODPK/3123/2017 ze dne 23. 2. 2017
Citace: „Odbor dopravy Městského úřadu v Kadani, jako orgán místně příslušný, podle ustanovení §
11 zákona č. 500/2004 Sb. - správní řád ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný orgán, dle
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40, odst. 4, písm.
d). k návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří nemá připomínek.“

Stanoviska, v kterých jsou uplatněny požadavky:
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha,
Hradební 12/772, 110 05 Praha 1, čj. 92800/2017-8201-OÚZ-LIT ze dne 20. 2. 2017
Citace: „Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany
č. 39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a
stavebního řádu v platném znění, jednám souhlasí s předloženým "Návrhem územního plánu"
Klášterec nad Ohří za předpokladu respektování a zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do
textové a grafické části:
jev 082 (pro nadzemní stavby), který je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR), které je nutno
respektovat podle ustanovení§ 37 zákona č. 49/ 1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení§ 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR se
dotýkají celého správního území požadujeme zapracovat tento limit do grafické části, např.
formou následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní
území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR ".“
Vyhodnocení: Uvedené jevy jsou v ÚP respektovány. Do grafické části bude požadavek ohledně
ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR doplněn do legendy.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, čj. 234/ZPZ/2017/UP-1007 ze dne 27. 2. 2017
 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Citace: „V oblasti ochrany přírody a krajiny je zdejší úřad dotčeným orgánem pro řízení o územních
plánech obci z hlediska zájmů ochrany přírody a své působnosti v souladu s§ 77a odst. 4 písm. x)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK), což zahrnuje
zejména vymezování a hodnocení regionálních prvků územního systému ekologické stability {dále jen
ÚSES), zvláště chráněné druhy, některá maloplošná zvláště chráněná území, vydání stanoviska dle §
45i ZOPK ad.
Změny v návrhu územního plánu ve stavu před opakovaným veřejným projednáním dne 22. 2. 2017
zahrnují 14 dílčích změn nově vymezujících zastavitelné území a několik změn v již navržených
plochách. Po jejich prohlédnutí lze konstatovat, že u žádné z nich nebyl nalezen rozpor s výše
uvedenými zájmy ochrany přírody.
Dílčí změny, které jsou umístěny na pravém břehu správního území obce, jsou umístěny v evropsky
významné lokalitě Doupovské hory a stejnojmenné ptačí oblasti. Jako orgán věcně a místně příslušný
dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) ZOPK, vydává Krajský úřad dle § 45i ZOPK následující
stanovisko. Návrh územního plánu obce Klášterec nad Ohří ve stavu pro opakované veřejné
projednání nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na předmět ochrany nebo
celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti
krajského úřadu.
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odůvodnění: Na území obce zasahuje ptačí oblast Doupovské hory (CZ0411002) vymezená
nařízením vlády č. 688/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory. Předmětem
ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pemis apivorus),
výra velkého (Bubo bubo), motáka pochopa (Circus aerugínosus), chřástala polního (Crex crex), lelka
lesního (Caprimulgus europaeus), žluny šedé (Picus canus), datla černého (Dryocopus marlius),
pěnice vlašské (Sylvia nisoria), ťuhýka obecného (Lanius collurio) a lejska malého (Ficedula pana) a
jejich biotopy.
Velký podíl území ptačí oblasti je současně zahrnut do stejnojmenné evropsky významné lokality
Doupovské hory (CZ0424125) vymezené nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanoven i
národního seznamu evropsky významných lokalit, v platném znění, s předměty ochrany druhy: čolek
velký (Triturus cristatus), hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), koniklec otevřený (Pulsatilla
patens), kuňka ohnivá (Bombina bombina), losos obecný (Salmo salar), netopýr černý (Barbastella
barbastellus) a netopýr velký (Myotis myotis) a stanovišti: 3260 - Nížinné až horské vodní toky s
vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, 5130 - Formace jalovce obecného
(Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnicích , 621O - Polopřirozené suché
trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná
lemová společenstva nížin a horského až alpinského stupně,651O - Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), 9130 - Bučiny asociace Asperulo Fagetum, 9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 91EO* - Smíšené jasanovoolšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Aino-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Dalšími evropsky významnými lokalitami na území obce jsou EVL Podmilesy (CZ0420160) a velmi
okrajově v severovýchodním cípu i EVL Kokrháč - Hasištejn (CZ0420021), obě rovněž vymezené
nařízením vlády č. 318/2013 Sb. Předmětem ochrany EVL Podmilesy jsou stanoviště: 6210* Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) , význačná
naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště , 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně a 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Aino-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) a předmětem ochrany EVL Kokrháč Hasištejn stanoviště : 8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, 9110 - Bučiny
asociace Luzu/o-Fagetum, 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum a 9180* - Lesy svazu
TilioAcerion na svazích, sutích a v roklích.
Mezi ohrožující faktory pro předměty ochrany ptačí oblasti a evropsky významných lokalit patří
zejména přímá narušeni jejich biotopů a jejich nevhodné obhospodařování či jeho absence, což
zahrnuje např. intenzivní pastvu a sečení luk v nevhodnou dobu, zarůstání a zalesňováni
podmáčených luk či jejich odvodňováni, zarůstání stepních a lesostepních stanovišť křovinami a
zarůstáni skalních stěn a bradel, stejnověkost lesních porostů nevhodného druhového složeni ad.
Dalšími negativními vlivy mohou být záměry výstaveb na plochách s předměty ochrany či vlivy
znečišťující životní prostředí včetně nadměrného používání chemických látek (hnojiva, biocidy apod.).
U druhů včelojed lesní a výr velký pak i nezákonný lov.
Nelze předpokládat, že by jakýkoli z výše popsaných jevů v souvislosti s nově navrženými změnami v
koncepci územního plánu v předmětném území nastal. Nové změny na podkladě textové části a
výkresů jsou umístěny mimo výskyty předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách či ptačí
oblasti a významně je svým charakterem ani nepřímo neohrožují Toto stanovisko se vztahuje pouze
na záměry v koncepci definované a umístěné. K případným dalším záměrům bez současně známé
lokalizace a povahy záměru by bylo před postoupením do dalších fázi vytvářeni ÚP nutné znovu vydat
stanovisko dle §45i ZOPK.
Ve vazbě na předchozí vyjádření k územnímu plánu a jeho úpravy upřesňujeme, že u plochy 53/5,
která navazuje na plochu M8, není samotný porost imisních výsadeb předmětem zájmu ochrany
přírody. Výskyt zvláště chráněného druhu koniklec luční český je v Nálezové databázi spravované
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR udáván z návazné otevřené, bezlesé plochy na p. p. č. 1623/3
k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
Z pohledu vzácných druhů pak dále upozorňujeme na možný střet se záměrem cyklostezek C35,
C204 navržených formou - 20 m širokého koridoru, a to v úseku mimo stávající cesty na jižním svahu
vrchu Špičák k. ú. Mikulovice u Vernéřova. Tento úsek cyklostezek je zde vymezen bez vazby na
stávající komunikace křivkou protínající lesní porosty. Doporučujeme vedení cyklostezek po stávající
cestní síti. V případě záměru výstavby nové cesty je vhodné zpracovat pro tento úsek biologické
hodnocení. Z lesního komplexu vrchu Špičák jsou udávány výskyty vzácných druhů včetně druhů
zvláště chráněných dle ZOPK.
Vyhodnocení: Podmínka zpracování biologického posouzení bude zpracovatelem doplněna do
textové části územního plánu.
84

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal k vyhodnocení námitek územního plánu Klášterec nad
Ohří samostatné stanovisko ze dne 15. 8. 2016, č.j. 2744/ZPZ/2016/SEA, JID: 127765/2016/KUUK, s
výsledkem – „územní plán Klášterec nad Ohří" je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí bylo předloženo jako nedílná součást návrhu
územního plánu Klášterec nad Ohří osobou k tomu oprávněnou podle §19 zákona.
"Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí" a „Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území" předá pořizovatel v listinné a elektronické podobě na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, k vydání stanoviska podle § 10g a § 10i zákona.“
Vyhodnocení: Dokumentace včetně doručených stanovisek, námitek a připomínek byla předána
dotčenému orgánu a bylo požádáno o vydání stanoviska – viz níže.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, čj. 1769/ZPZ/2017/SEA ze dne 11. 4. 2017
Citace: „Na základě návrhu územního plánu aktualizovaného na základě vyhodnocen í námitek,
dokumentace k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, vyhodnocení vlivů územního
plánu na udržitelný rozvoj území, vyjádření podaných k návrhu územního plánu, k vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí a k vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území, Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství , jako příslušný orgán
podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu §
1Og a§ 10i uvedeného zákona vydává souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní prostředí k doplnění návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří při respektování podmínek
prostorových a funkčních regulativů uvedených ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí v
navazujících územních řízeních.
Podmínky souhlasného stanoviska:
1.
Při konkretizaci záměrů na jednotlivých dílčích plochách postupovat v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i u podlimitních záměrů s požadavkem na
adekvátní kompenzace. V případě variantního řešení vybrat variantu s minimálními dopady na
životní prostředí a ochranu veřejného zdraví.
2.
Při přípravě budoucích záměrů v lokalitách 53/5 BM, 53/1 VL, 53/6 VL, 53/11 VL je nutné
provedení biologického hodnocení lokality ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Účelem biologického hodnocení je prokázání nebo
vyloučení výskytu zvláště chráněných druhů a přijetí konkrétních opatření.
3.
Lokality MB BM a 53/5 BM je nutné jako celek podmínit zpracováním územní studie nebo
dohodou o parcelaci. Jedním z cílů tohoto opatření by mělo být zachován í kompaktního porostu
imisních výsadeb. MB 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 nad Ohří nabízí velké množství jiných kapacitních rozvojových
ploch pro bydlení, které bude obtížné naplnit. V rámci územní studie nebo dohody o parcelaci je
nutné dále vyřešit, aby zastavění a zahrady nezasahovaly do remízů na pahorcích, a byla
zachována kompaktnost porostu imisních výsadeb. 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.
4.
Realizací záměrů v lokalitách 53/6 VL a 53/1 VL by nemělo dojít k zásahu do mokřadních
vrbin, které jsou již součástí nivy toku Hradišťanského potoka, niva je zákonným VKP.
5.
Z možnosti funkčního využití plochy 53/9 VD je nutné vyřadit záměry, které jsou
charakteristickými zdroji pachových látek a zápachu (např. bioplynové stanice, intenzivní chovy
hospodářských zvířat apod.).
6.
Lokality 53/11 VL a 53n 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
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vlivů na veřejné zdraví.
7.
Do doby, než bude zprovozněný obchvat města (K31), je nutné prověřit návrhy budoucích
záměrů také v lokalitách 51/6 VL a 51/23 VL 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 vůči nejvíce exponovaným akusticky
chráněným objektům a území. Vliv hluku z dopravy je zapotřebí prověřit zejména v nejvíce
exponovaných místech páteřní komunikace 1/13.
8.
Lokality 53/7 VL a 53/11VL 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. Další
navyšování intenzit dopravy je v této části zastavěného území z důvodu ochrany venkovního
chráněného prostoru staveb před dopravním hlukem nevhodné. Vliv hluku z dopravy je zapotřebí
prověřit akustickou studií vlivu hluku z dopravy po veřejných komunikacích podle konkrétní
projektové dokumentace. Stacionární zdroje hluku v. této lokalitě je nutné navrhnout a uzpůsobit tak,
aby nepůsobily nadměrný hluk vůči zahrádkám RZ a nejbližším obytným domům v plochách BM a
umístit je vůči těmto na odvrácenou stranu. Vliv hluku ze stacionárních zdrojů je nutné prověřit
hlukovou studií v úrovni přípravy záměru ve fázi EIA, DUR.
9.
U lokality 53fi VL je nutné zamezit rozšiřování samostatného výjezdu do ulice U Porcelánky
naproti zahrádkám v ploše RZ. Lokalitu je nutné napojit pouze prostřednictvím stávajícího napojení
areálu Porcelánky.
10. Lokalita 53/9 VD není z důvodů možného konfliktního řešení dopravního hluku vhodná pro
nové výrobní záměry, je ale možné 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 prověřit na trase od výjezdu ze zemědělského areálu, přes průjezd ulicemi městského středu,
po napojení na silnici 1113.
11. Při realizaci navrhovaných záměrů je nutné minimalizovat zásahy do přírodních systémů a
zohledňovat hledisko zásahu do krajinného rázu a estetiky daného území.
12. U všech rozvojových ploch je nutné dodržovat regulativy stanovené územně plánovací
dokumentací.
13. Podmínky týkající se územně plánovací dokumentace je nutné zahrnout do návrhu územního
plánu. Ostatní podmínky je nutné respektovat při navazujících řízeních.
Vyhodnocení: Podmínky budou zpracovatelem doplněny do kapitoly 3d textové části odůvodnění.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, čj. 316/KP/2017 ze dne 27. 2. 2017
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče (dále jen „OKP KÚ ÚK")
obdržel dne 20. 1. 2016 Vaše oznámeni o opakovaném veřejném projednání návrhu Územního plánu
Klášterec nad Ohří. K výše uvedené věci Vám tímto sdělujeme následující:
OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko dle § 28
odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, pouze
pro území, na kterém se nachází památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka.
Na území města Klášterec nad Ohří se nachází městská památková · zóna stanovená vyhláškou
Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. září 1992, o prohlášení historických jader
vybraných měst za památkové zóny, z tohoto důvodu jsme v této věci dotčeným orgánem.
V řešeném území se z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů se nachází:
Městská památková zóna (dále jen „MPZ“) Klášterec nad Ohří, prohlášená Vyhláškou MK ČR č.
476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za
památkové zóny.
V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky vedené v ÚSKP pod číslem rejstříku.
Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách Národního památkového ústavu:
http://www.pamatkovykatalog.cz/.
Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o
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ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č.
99/2000. Jedním z informačních zdrojů pro získání podkladů o území s archeologickými nálezy je
Státní archeologický seznam CR, kde je možné jednotlivé kategorie území s archeologickými nálezy
zobrazit v digitální mapě, která je propojena s datovou databází, která se na základě nových
odborných zjištění stále aktualizuje. Databázový záznam veřejného přístupu obsahuje kategorie a typy
území s archeologickými nálezy, významné archeologické lokality, kategorie památkové ochrany,
územní identifikaci a slovní popis lokality. Uvedený informační systém, který je přístupný na webových
stránkách NPU: http://isad.npu.cz/.
K opakovanému veřejnému projednání Návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří předkládáme násl.
dující stanovisko:
V textové části Návrhu územního plánu v kapitole 1c) Urbanistická koncepce, včetně vymezeni
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně části Rašovice a v odůvodnění v
kapitole 3e.2 Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby části Rašovice na str. 127
uplatňujeme u plochy 53/10 následující požadavky:
Plocha 53/10 leží v k. ú. Rašovice na území MPZ Klášterec nad Ohří při pravém břehu řeky Ohře na
protilehlé straně oproti zámku Klášterec nad Ohří. Plocha je obklopena zemědělskou půdou,
příjezdovou cestou ke kempu a kempem. Vzhledem k jejímu umístění je výrazně exponovaná směrem
ke kulturní památce zámek Klášterec nad Ohří a MPZ i v dálkových pohledech. Podle dosud
předchozího územního plánu obce má status plochy ZO (zemědělské – orná půda). Posuzovaná
změna v opakovaném veřejném projednání předpokládá zařazení plochy s rozdílným způsobem
využití podle kódu BM (plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a příměstské). Umístěni
plochy 53/10 považujeme za nevhodné a požadujeme ji z návrhu vypustit a ponechat jako
nezastavitelnou plochu.
Odůvodnění:
Navrhovaná plocha 53/10 se nachází v MPZ Klášterec nad Ohří, která je specifická svým zřetelným
rozdělením a využitím ploch na plochy bydlení v okolí náměstí, ploch využívaných k rekreaci v okolí
zámku a zemědělské plochy přes řeku. Plocha je nejenom součástí MPZ, ale nachází se v
bezprostředním pohledovém vztahu k historické dominantě zdejší krajiny, kterou tvoří nejen striktní
rozdělení využití ploch, ale i zámek Klášterec nad Ohří. To z ní činí mimořádnou součást tohoto
hodnotného krajinného celku, která by proto měla být v nejvyšší možné! míře respektována v
dochovaném prostorovém uspořádáni a ve využití ploch.
Lokalita zároveň představuje část volné krajiny a nenáleží do současně zastavěného území, byt' k
němu bezprostředně přiléhá v podobě kempu u jezu. Rozšíření zastavěné plochy směrem na západ
by způsobilo, že by se rodinný dům začal negativně uplatňovat v dálkových pohledech v rámci MPZ a
ve vztahu ke kulturní památce zámku Klášterec nad Ohří, od něhož je lokalita vzdálena cca 200 m.
Zástavbu v dané lokalitě představuje pouze plocha kempu se souvisejícími budovami a několik
objektů, které jsou ve větší vzdálenosti od zámku než navrhovaná plocha a jsou kryté vzrostlou zelení,
tudíž nijak nepoškozují památkovou hodnotu zóny. Uvažovaná zástavba v jinak málo urbanizované
krajině by tu vážně narušila vizuální působení kulturní památky zámku Klášterec nad Ohří, který je
jednou z nejdůležitějších součástí obrazu zdejší MPZ. Tím by došlo k porušení§ 3 písm. b) vyhlášky
Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., neboť by nebyla respektována památková hodnota zóny, a k
poškozeni hodnot, které jsou předmětem ochrany v rámci MPZ Klášterec nad Ohří.
Umístění uvažované zástavby by namísto žádoucího zachování zemědělského rázu dané části MPZ
mohlo vést k postupné zástavbě daného místa a tím k porušeni hodnot dané zóny.“
Vyhodnocení: Plocha 53/10 bude byla do návrhu územního plánu doplněna před opakovaným
veřejným projednáním a na základě stanoviska dotčeného orgánu k opakovanému veřejnému
projednání bude z návrhu územního plánu vypuštěna.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 50/UPS/2014
Citace: „S odkazem na zveřejněnou dokumentaci ÚP Klášterec nad Ohří (na
http://www.klasterec.cz/dokumenty/uzemni-plan/verejne-projednaní) upozorňujeme, že součástí
dokumentace podle ·ust. § 52 odst. 1 SZ musí být, pokud se zpracovává, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území (dále jen VV URÚ).
Obsahem zveřejněné dokumentace je pouze
Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, které je podle přílohy 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, v platném znění. pouze nedílnou součástí VV URÚ.
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Výše uvedené Vyhodnocení vlivu Územního plánu Klášterec nad Ohří na udržitelný rozvoj území bylo
zpracováno, přesto není součástí zveřejněné dokumentace (http://www.klasterec.cz/
dokumenty/uzemni-plan/ verejne-projednani/}.
Stanovisko podle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, vyjadřující souhlas z hlediska zajištění
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s Politikou územního rozvoje
ČR, ve znění Aktualizace č.1, a souladu se Zásadami územního rozvoje ústeckého kraje, k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny, bude vydáno až na základě zveřejnění kompletní
dokumentace ÚP Klášterec nad Ohří v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona.“
Vyhodnocení: Po konzultaci s KÚ Ústeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řízení
bylo dohodnuto, že vzhledem k tomu, že je na základě doručených stanovisek a námitek je nutné
svolat opakované veřejné projednání. V rámci tohoto opakovaného veřejného projednání bude
zveřejněna veškerá dokumentace.

Vyjádření ostatních organizací, které nejsou dotčeným orgánem a jsou v souladu s
návrhem:
Do stanoveného data nebyla souhlasná vyjádření ostatních organizací doručena.

Vyjádření ostatních organizací, které nejsou dotčeným orgánem a jsou v nich
uplatněny požadavky:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4, čj. JAV/ROZVOJ/2017/Klast_n_O ze dne 25. 1.
2017
Citace: „K případným přeložkám rozvodných zařízeni podotýkáme, že je na základě zákona č.
458/2000 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, § 47 odst. (2) zajistí ČEZ Distribuce, a.s. na náklady
subjektu, který jejich potřebu vyvolá.“
Vyhodnocení: Přeložky nejsou součástí řešení územně plánovacích dokumentací – jedná se o
podrobnost nad rámec zpracování územního plánu. Případné přeložky budou řešeny v navazujících
dokumentacích.
Citace: „V ÚP v nově budovaných lokalitách pro bydlení počítat s plochami pro umístění nových
trafostanic a přívodních napájecích vedení VN, pro zabezpečení dodávky el. energie. Rozvoj
distribuční soustavy (DS) s možným posílením výkonu stávajících trafostanic, případně zahuštěním
dalších trafostanic do sítě DS (pro případné zajištění el. energie jednotlivých lokalit), bude probíhat na
základě posouzení konfigurace a výpočtu sítí NN. Případné umístění nových trafostanic VN/NN bude
v rámci možností voleno co nejblíže k předpokládanému centru odběru včetně tras vedení VN a NN, v
souladu se skutečnými požadavky na odběr el. energie v dané lokalitě podaných na předepsaném
tiskopise žádosti o připojení.“
Vyhodnocení: Plochy pro umístění trafostanic v rozvojových lokalitách budou určeny dle územních
studií tak, jak je uvedeno v textové části návrhu ÚP.
Citace: „Projekční činnosti související s rozvojem sítí a následně i realizaci zajistí na základě zákona č.
458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 25 odst. (1) písm. a) ČEZ Distribuce, a.s. za podmínek
stanovených vyhláškou platnou v době realizace. Termín připojení žadatele k DS, je zpravidla do 18
měsíců od podepsání smlouvy o úhradě podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele
spojených s připojením. Výše tohoto podílu bude stanovena vyhláškou platnou v době realizace.“
Vyhodnocení: Jedná se o konstatování, které neřeší územně plánovací dokumentace, ale navazující
dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení.

Připomínky sousedních obcí:
Do stanoveného data nebyly připomínky sousedních urbanistických celků doručeny.

88

Vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek doručených v průběhu
projednávání dle § 52 stavebního zákona – veřejné projednání konané dne
16. 10. 2017
Do stanoveného data obdržel Městský úřad Klášterec nad Ohří následující stanoviska a připomínky:

Stanoviska, která jsou v souladu s návrhem:
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, 97578/2017-8201-0ÚZ-LIT ze
dne 16. 10. 2017
Citace: „Ministerstvo obrany - Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany
č.39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a
stavebního řádu v platném znění, jednám souhlasí s předloženým "Návrhem územního plánu"
Klášterec nad Ohří.Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního
využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k
řešené ÚPD připomínek.“
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, MV-104192-10/0SM-2016 ze dne 10. 10. 2017
Citace: „Na základě Veřejné vyhlášky č.j.: EC 12783/2017 ze dne 12. 9. 2017 a po prověření u
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že ke změněné části projednávaného návrhu
Územního plánu Klášterec nad Ohří neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné připomínky.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, čj. 3547/ZPZ/2017/UP-129 ze dne 17. 10. 2017

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k návrhu
územního plánu Klášterec nad Ohří z hlediska ochrany ovzduší připomínky.“
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Citace: „V oblasti ochrany přírody a krajiny je zdejší úřad dotčeným orgánem pro řízení o územních
plánech obcí z hlediska zájmů ochrany přírody a své působnosti v souladu s § 77a odst. 4 písm. x)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK).
Změny v návrhu územního plánu ve stavu před 2. opakovaným veřejným projednáním určeného na
16. 10. 2017 zahrnují dílčí změny v převážné většině reprezentované změnami v navrhovaném
způsobu využití uvnitř návrhových ploch zastavitelného území. Po jejích prohlédnuti lze konstatovat,
že u žádné z nich nebyl nalezen rozpor se zájmy ochrany přírody v působnosti úřadu.“
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje jako dotčený orgán z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále zákona), vydáváme podle § 5 odst. 2 zákona následující stanovisko:
Od opakovaného veřejného projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany zemědělského
půdního fondu (dále ZPF) stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 27. 2. 2017, JID:
36022/2017/KUUK, č.j.: 234/ZPZ/2017/UP-013 došlo v návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří
došlo k těmto změnám:
Došlo k rozšíření navrhované plochy 53-8 pro občanské vybavení - hřbitovy, a to na úkor návrhové
plochy ochranné zeleně městského hřbitova a části plochy K1 pro bydlení.
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Dále došlo ke změnám výměr v rámci navrhovaných ploch M3, M4, MS, M7 a MS.
S výše uvedenými změnami lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit, neodporují zásadám ochrany ZPF
dle § 4 zákona.“
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydal souhlasné stanovisko k vyhodnoceni vlivů územního
plánu na životní prostředí ze dne 11. 4. 2017, č. j. 1769/ZPZ/2017/SEA - stanovisko, JID:
60541/2017/KUUK. Podmínky souhlasného stanoviska nadále platí.“
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje v souladu s§ 48a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), není příslušným orgánem státní správy lesů k
vydáni stanoviska k návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří - opakované veřejné projednání,
neboť návrh neumísťuje sportovní nebo rekreační stavby na lesní pozemky.“
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje není příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanoviska
k územním plánům obcí.Upozorňujeme na skutečnost, že byly zpracovány mapy povodňového
nebezpečí a povodňových rizik, které vyjadřují míru nebezpečí a rizika, které vyplývají z povodní.
Povodňové riziko, které vychází z těchto map, je uvedeno v seznamu limitů využití území, který vydal
Ústav územního rozvoje jako podklad pro zpracování územně plánovací dokumentace. Obce tyto
mapy mají postupně do roku 2020 zapracovat do svých územních plánů. Uvedené mapy jsou k
dispozici na webu - http://cds.chmi.cz/. Katastrální území Vernéřov a Mikulovice u Vernéřova zasahují
do oblasti s vymezeným významným povodňovým rizikem, dokumentace je dostupná na:
http://www.poh.cz/VHP/pdp/OsVPRIDOsVPR/101002271 POH-16 Prunerov p.pdf.“
zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění
Citace: „V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme
dotčeným správním úřadem.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, čj. 4215/DS/2017 ze dne 13. 9. 2017
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán
ve věcech silnic ll. a 111. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem Územního plánu
Klášterec nad Ohří bez připomínek.Úpravy po posledním projednání Územního plánu Klášterec nad
Ohří nenavrhují žádné nové silnice II. nebo III. třídy s územním dopadem.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, čj. 450/KP/2017 ze dne 6. 10. 2017
Citace: „Na území města Klášterec nad Ohří se nachází městská památková zóna Klášterec nad Ohří
(dále jen "MPZ"), prohlášená vyhláškou Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992, o
prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny. Z tohoto důvodu jsme v této
věci dotčeným orgánem příslušným uplatňovat stanoviska.
V řešeném území se z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů nachází:
MPZ, prohlášená vyhláškou ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992, o prohlášení
území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Nemovité kulturní památky – viz seznam uvedený ve stanovisku a v návrhu územního plánu.
V prostoru MPZ je v ÚP převážně respektováno současné zastavěné území a uspořádání
soukromého a veřejného prostoru.
Výjimkami jsou:
Plocha K9 - Plocha veřejných prostranství města s konkrétním využitím pro parkoviště návštěvníků
města
Plocha se nachází v MPZ, v části, která již není součástí historického městského obvodu a navazuje
na silnici č. 13. V pohledu od centra je odstíněna hmotou zá kladní školy. ÚP v rámci pozemku
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zachovává izolační zeleň. Užití plochy je převzato ze změny č. 6 ÚP, podrobnější podmínky stanovuje
změna č. 2 RP MPZ.
Plocha K10 - Plocha smíšená obytná
Plocha je určena k výstavbě objektů s cílem obnovit původní panorama města. Výstavba objektů bude
analogicky řešena v RP MPZ.
Plocha K11- Plocha smíšená obytná
Přestavbou plochy se zástavbou nevhodných garáží se nová smíšená městská zástavba harmonicky
naváže typově spíše na domy v ulici Palackého a nebude pokračovat v trendu solitérních rodinných
domů nevhodného půdorysu, situovaných uprostřed parcely, jaké se nacházejí v ulicích Cihlářská a
Za Hřbitovem. Výstavba objektů bude analogicky řešena v RP MPZ.
Plocha K17 - Plochy smíšené lázeňské
Plochy zasahují do MPZ jen částečně, umožňují realizaci atraktivních objektů, které pohledově
uzavřou prostor lázní Eugenie a současně zatraktivní pěší komunikaci na Šumnou. Do parkové zeleně
mohou být umístěny drobné objekty parteru či lázeňské architektury (promenáda, kolonáda, altán
apod.).
Plocha K45 - Plochy veřejného prostranství
Plocha vymezuje novou trasu ulice Pod Pivovarem, resp. její vyústění do ulice Chomutovské tak, aby
s ulicí U Potoka vytvořila standardní kolmou křižovatku.
Plocha K46 - Plochy bydlení v bytových domech
Plocha pro zástavbu bytovými domy v rozsahu stanoveném RP MPZ. Bytové domy nahradí stávající
plochu zahrádkových osad.
K Návrhu územního plánu Klášterce nad Ohří předkládáme následující stanovisko:
Návrh nového územního plánu Klášterce nad Ohří je v souladu se zájmy státní památkové péče, a
proto k předloženému návrhu nemáme připomínek.“
Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Chomutovská 120, 431 51 Klášterec nad Ohří, čj.
016231SU17 ze dne 23. 10. 2017
Citace: „K částem řešení návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří, jež byly změněny po
opakovaném veřejném projednání dne 22.2.2017, nemáme připomínek.“

Stanoviska, v kterých jsou uplatněny požadavky:
Do stanoveného daty nebyla stanoviska, v kterých by byly uvedeny podmínky, doručena.

Vyjádření ostatních organizací, které nejsou dotčeným orgánem a jsou v souladu s
návrhem:
České dráhy, a. s., Generální ředitelství, nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, čj. 3864/2017032 ze dne 19. 10. 2017
Citace: „Řešeným územím je správní území města Klášterec nad Ohří, tvořené katastrálními územím
Hradiště u Vernéřova, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Kunov, Lestkov u Klášterce nad Ohří,
Mikulovice u Vernéřov a, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pavlov u Vernéřova, Potočná u Vernéřova,
Rašovice u Klášterce nad Ohří, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Velká Lesná a Vernéřov.
V katastrálním území Miřetice u Klášterce nad Ohří se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví
subjektu české dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 3488 a evidované v
příslušném katastru nemovitostí. Výše uvedený majetek, parcela p. č. 728/3 je v rámci VPS dotčena
návrhem Dl č. ŽD3 (koridor konvenční železniční dopravy).
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou
upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména
vyhláška č.177/1995 Sb. "stavební a technický řád drah" v platném znění.
Ochranné pásmo dráhy (OPD) je územím se zvláštním režimem, jehož využití podléhá souhlasu
Drážního správního úřadu. OPD a podmínky využití vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb.
Vyjádření z hlediska dotčení OPD přísluší vlastníku/správci a provozovateli dráhy, kterým je Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, (IČ 70 994234).
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizací úprava
majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit jen v
nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření, a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků.
Mimo uvedené není ze strany českých drah, a.s. k návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří dalších
připomínek.“
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Vyjádření ostatních organizací, které nejsou dotčeným orgánem a jsou v nich
uplatněny požadavky:
Do stanoveného data nebyla vyjádření ostatních organizací, v kterých by byly uplatněny podmínky,
doručena.

Připomínky sousedních obcí:
Do stanoveného data nebyly připomínky sousedních urbanistických celků doručeny.

3.

Náležitosti, vyplývající z § 53 odst. 5 a) až 5 f)
stavebního zákona

3.a

Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odst. 4

a)
b)
c)

d)

3.b

Pořizovatel přezkoumal upravený návrh územního plánu:
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území,
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
a konstatuje soulad s výše uvedenými požadavky a dokumenty
Pořizovatel přezkoumal upravený návrh územního plánu:
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů
a konstatuje soulad se stanovisky dotčených orgánů.

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vlivů na
životní prostředí

Územní plán KLNO je vyhodnocen na udržitelný rozvoj, jehož rozbor pořídil a zpracoval jako
analytický výstup ÚAP ORP Kadaň Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče.

3.b1 komentář SWOT analýzy RURÚ
Životní prostředí
Horninové prostředí a geologie – slabé stránky: poddolované území v zastavěném území
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Komentář:

Výskyt poddolovaného území je zobrazen v koordinačním výkresu. Plošný výskyt
tohoto jevu se nachází mimo městskou sídelní strukturu a zasahuje zastavěné území
m.č. Hradiště a PZ VERNE. Tato slabá stránka nemá vliv na řešení ÚP KLNO.

Vodní režim ( dtto zemědělský půdní fond )– slabé stránky: Meliorace na nivních půdách BPEJ
IV. tř. ochrany a zároveň na TTP

Komentář:

Plochy, na kterých byly realizovány investice do půdního fondu vykrývají zemědělskou
půdu, která na území města bezprostředně navazuje. Rozvojové plochy ÚP KLNO tak
zasahují do zemědělských ploch, na kterých byly realizovány investice do půdního
fondu v severní a západní části městské sídelní struktury a průmyslové zóny VERNE.
Výčet je uveden v části Odůvodnění záborů půdního fondu.

Vodní režim – slabé stránky: ledové jevy po celé délce Ohře v obci a na Podkrušnohorském
přivaděči
Komentář:
Jedná se o provozní stav na vodních tocích, který může mít vliv na zastavěné území.
V rizikovém prostoru nejsou umístěny rozvojové plochy.
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Vodní režim – příležitosti: protizáplavová opatření, hrozby: riziko povodní v zastavěném území
Komentář:
Protizáplavová opatření nejsou navržena – záplavové území představují koryta
vodních toků a jejich navazující břehové části a nivní plochy. V těchto plochách
převažuje sídelní zeleň.
Hygiena životního prostředí (dtto hospodářské prostředí – veřejná dopravní a technická
infrastruktura) – slabé stránky - chybějící kanalizace v Hradišti, Klášterecké Jeseni, Rašovicích,
Lestkově, Suchém Dole
Komentář|:
Územní plán navrhuje komplexní odkanalizování místních částí Klášterecká Jeseň a
Rašovic. Ostatní místní části se buď nerozvíjejí ( Hradiště ), anebo je plošné
odkanalizování zastavěného území neekonomické ( Lestkov, Suchý Důl ). Rozvojové
plochy zde umístěné budou vybaveny individuálním či skupinovým čištěním
odpadních vod.
Hygiena životního prostředí ( dtto ochrana přírody a krajiny ) ( dtto sociodemografické
prostředí – rekreace ) – slabé stránky: rozsáhlé chatové osady podél Ohře s nevyřešeným
odpadovým hospodářstvím a nedostatečnými komunikacemi, hrozby – znečištění Ohře
z chatových osad
Komentář:
Územní plán eliminuje tuto hrozbu pouze v lokalitách, které jsou na to územně
připraveny. Z hlediska urbanistické koncepce se tyto plochy dále nerozvíjejí.
Požadavek na řešení likvidace odpadních vod je uplatněn v případě jakéhokoliv
rozšíření stávajících objektů.
Hygiena životního prostředí – slabé stránky - vyšší intenzita dopravy na silnici I. třídy 13, II.
třídy 224
Komentář:
Územní plán vymezuje v tomto smyslu úpravy na silniční síti – silniční obchvat I/13
města Klášterec nad Ohří. Současně upravuje režim na průtahu silnice I/13 v kritickém
místě křížení ulic Osvobozená a Ciboušovská a vjezd – výjezd z autobusového
nádraží. Územní plán rovněž obsahuje podmínku SEA – vyhodnocení nárůstu
dopravy rozhodujících výrobních a komerčních rozvojových ploch na současnou silniční síť
v městské zástavbě.
Ochrana přírody a krajiny – hrozby – CHLÚ v regionálním ÚSES
Komentář:
Obě lokality CHLÚ jsou situovány na vytěženém ložisku kamene resp. fluoritové rudy.
Lokalizaci ÚSES do těchto prostorů nepovažujeme za riziko.
Hospodářské prostředí
Veřejná dopravní a technická infrastruktura – slabé stránky: komunikace III. třídy do
Klášterecké Jeseně ve špatném technickém stavu
Komentář.
Tato okolnost byla projektantem prověřena rovněž ve vztahu k urbanistické studii
Klášterecké Jeseně a vyhodnocena tak, že zatížení komunikace nevyžaduje jiné než
standardní úpravy stávajícího profilu silnice.
Hospodářské podmínky – slabé stránky: staré výrobní podniky jsou často v útlumu, některé
areály jsou opuštěny, jejich nové využití je často problematické, ekologické rizika – typ objektů
Komentář:
Územní plán vyhodnotil v tomto smyslu zastavěné území. Slabou stránkou v tomto
smyslu je celý areál ZKL a navazující plochy – areál Korea a bývalý areál Lesů
v Nádražní ulici. Územní plán proto vymezuje přestavbu areálu ZKL na smíšené
městské území a umožňuje regeneraci prostoru býv. areálu Lesů vymezením nových
ploch bydlení a ploch smíšených.
Hospodářské podmínky – příležitosti: rozvoj lázeňství
Komentář:
Územní plán akceptuje potenciál lázní Eugenie a posiluje navazující prostory ve
prospěch transformace území zastavitelnými plochami OV a novým propojením
Eugenie – Šumná. Zastavěné území poskytuje další plochy na intenzifikaci – rozvoj
lázeňského areálu.
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Hospodářské podmínky – hrozby: omezení učňovského školství
Komentář:
Učňovské školství bylo prakticky zrušeno. Současné plochy výroby v areálu ZKL i
v území PZ VERNE ( např. objekt čerpací stanice, která je ve vlastnictví města )
umožňuje jeho obnovu. Pro tento účel lze rovněž využít stávající podnikatelský
inkubátor v Miřeticích.
Sociodemografické prostředí
Sociodemografické podmínky – slabé stránky: trend migrace záporný
Komentář:
Tento trend je srovnatelný v rozsahu ORP i regionu Chomutovska. Město Klášterec
v tomto smyslu dlouhodobě působí z hlediska aktivní tvorby nových pracovních
příležitostí i regeneraci městské sídelní struktury.
Sociodemografické podmínky – slabé stránky: enklávy s vyloučenými sociálními skupinami
Komentář:
Tato slabá stránka je spíše rizikem. Jedná se o koncentraci problematických osob do
věžového panelového domu na sídlišti Panorama a v lokalitě Korea. V obou případech
se jedná o městské majetky, město je tedy schopno kontroly nad těmito lokalitami.

3.b2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Územní podmínky pro životní prostředí:
Záporné hodnocení RURÚ vymezuje v tomto rozsahu:
Horninové prostředí - poddolované či sesuvné území: zastavěné území na poddolovaném
území na území obce se nachází (-)
Vodní režim - záplavové území: zastavěné území se v záplavovém území nachází (-)
Hygiena ŽP - intenzita silniční dopravy: obcí prochází silnice I. třídy 13 a II. třídy 224 (-)
Komentář: Územní plán eliminuje výše uvedená záporná hodnocení: poddolované území se
vyskytuje mimo rozvojové plochy, záplavové území v zastavěném území je lokalizováno
v rozhodujícím rozsahu do ploch sídelní zeleně. Intenzita silniční dopravy je řešena ve shodě se
závěrem SEA: ÚP vymezuje požadavek na vyhodnocení vlivu dopravy na zastavěné území v případě
přípravy konkrétních investorských záměrů na komerčních a výrobních plochách. Záporná hodnocení
tak mohou být naplňováním ÚP zcela eliminována.
-

Územní podmínky pro soudržnost obyvatel území
Záporné hodnocení RURÚ vymezuje v tomto rozsahu:
-

Sociodemografické ukazatele - trend počtu obyvatel: dle ČSÚ klesající (-)
Sociodemografické ukazatele - trend přirozeného přírůstku: dle ČSÚ klesající (-)

Komentář:
Územní plán vytváří příležitost pro změnu záporných demografických údajů
vymezením ploch bydlení plošného ( developerského ) charakteru a zodpovědného vyhodnocení
požadavků konkrétních majitelů pozemků na vymezení nových ploch bydlení. Výsledkem je nabídka
na stabilizaci resp. nárůst obyvatelstva prostřednictvím bydlení v různých formách individuální
zástavby a v různých lokalitách. V odůvodnění potřeby zastavitelných ploch je pak zdůrazněna 25 – ti
letá zkušenost města s rozvojem bydlení – výhradní společenský požadavek na individuální bydlení a
faktická absence nových bytových domů.
Územní podmínky pro hospodářský rozvoj
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Záporné hodnocení RURÚ vymezuje v tomto rozsahu:
-

trend migrace: dle ČSŮ klesá (-)
Komentář:
vit výše sociodemografické údaje

3.b3 Vyhodnocení vyváženosti
Výsledná tabulka vyhodnocení vyváženosti
-

životní prostředí:
soudržnost obyvatel území:
hospodářské prostředí:

hodnocení pilíře 4+ - silný
hodnocení pilíře 4+ - silný
hodnocení pilíře 4+ - silný

Výsledné hodnocení RURÚ:
Obec Klášterec nad Ohří vykazuje silně pozitivní hodnoty pro podmínky pro příznivé životní
prostředí. Je to dáno absencí těžby, ekologických zátěží a dále velkým podílem chráněných území.
Sociální pilíř vykazuje silně pozitivní hodnoty. Sociodemografické ukazatele vycházejí kladně a je zde
vynikající občanská vybavenost, služby a podmínky pro cestovní ruch. Hospodářský podmínky jsou
velmi dobré. Obec je centrem FUA, je zde vynikající technická i dopravní infrastruktura, průmyslová
zóna a dostatek pracovních příležitostí.

3.b4 Problémy k řešení
Urbanistické, hygienické a dopravní závady
nevyhovující stav komunikací do menších sídel
nevyřešené odpadové hospodářství a komunikace v oblasti s individuální rekreací
velká intenzita dopravy
absence kanalizace
Komentář:
Územní plán řeší výše uvedené problémy přiměřeným způsobem, jak je komentováno
v rámci slabých stránek, příležitostí a hrozeb SWOT analýzy RURÚ. Nevyhovující stav komunikací
vyhodnotil k řešení pro pravobřežní zástavbu a vymezuje územní rezervu pro silniční propojení I/13
s pravobřežní sídelní strukturou. Trasa je vedena mimo historické centrum města a mimo plochy citlivé
na exposici v důsledku dopravy.
V oblastech individuální rekreace v údolnici Ohře vymezuje územní plán reálné možnosti
odkanalizování, zásobování vodou a posílení veřejných prostranství: jedná se o lokalitu Mariánské
údolí, tj. plochy v m.č. Miřetice. Územní plán rovněž stabilizuje toto území bez dalšího rozvoje a
podmiňuje kapacitní změny zastavěného území likvidací odpadních vod dle současné legislativy.
Velká intenzita dopravy je řešena koncepčně prostřednictvím převedení silnice I/13 mimo
město, současně však ÚP vymezuje ochranu sídelní struktury v důsledku možného rozvoje
zastavitelných ploch bez realizace silničního obchvatu a ukládá požadavek vyhodnocení nárůstu
dopravy při územních řízeních konkrétních záměrů na komerčních a výrobních plochách..
Absence kanalizace je řešena přiměřeně tam, kde jsou vhodné územní resp. ekonomické
podmínky ( Rašovice ), popř. kde to vyžaduje ochrana území z hlediska vodohospodářské soustavy (
Klášterecká Jeseň ). V ostatních případech se převádí požadavek na čištění odpadních vod dle
současné legislativy na změny v území či realizaci nových záměrů prostřednictvím individuálního či
skupinového čištění odpadních vod.
Vzájemné střety záměrů a střety záměrů s limity
lokální ÚSES x silnice I. třídy 13 x zastavěné území
Komentář:
Územní plán eliminuje tento problém vymezením resp. zpřesněním všech úrovní
ÚSES funkčními prvky. Současně vymezuje chybějící část lokálního ÚSES do souběhu s koridorem
obchvatu silnice I/13 Klášterce nad Ohří. Pro tento silniční obchvat a další plochy či koridory dopravní
infrastruktury ÚP vymezuje požadavek na zachování údolních niv a dalších přírodních prvků
hodnotitelných jako VKP ze zákona.
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Ohrožení území
zastavitelné území na BPEJ II. tř. ochrany nebo nivní půdě
aktivní zóna záplavového území až Q100 v zastavěném území
zastavěné území v poddolovaném území
meliorace na nivní půdě, která není I. a II. tř. ochrany a zároveň je tam navržen lokální ÚSES
Komentář:
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy na zemědělskou půdu s vysokým stupněm
ochrany a současně zasahuje do ploch s realizovanými investicemi do půdního fondu. V příslušné
kapitole Odůvodnění ÚP z hlediska záborů půdního fondu pak prokazuje relativní – konkrétní stav
v území, kdy městská sídelní struktura navazuje buď na plochy zemědělské s tímto potenciálem, či
významné krajinné prvky. Rozsah rozvoje území je pak předmětem multikriteriální hodnocení stavu a
potřeb města a platformou obhajoby expansi města do na plochy zemědělského půdního fondu .
Pro řešení územního plánu je problematika poddolovaných území minoritní, nevtahuje se
k městské sídelní struktuře ani k zastavitelným plochám.
Město eliminuje záplavové území současnou morfologií terénu, záplavové území se
v rozhodujícím rozsahu dotýká údolních niv, břehových porostů vodních toků a navazujících ploch
sídelní zeleně.

3.b5 Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního
plánování
Územní plán řeší organizaci území z hlediska zachování a rozvoje definovaných silných
stránek a příležitostí a učiněna jsou opatření pro eliminaci slabých stránek a hrozeb. Respektovány
jsou možnosti rozvoje sídelní struktury, zjištění ekonomického rozvoje obce a zachování a podpora
unikátního přírodního prostoru, tj. základních pilířů vyváženého rozvoje území.

3.b6 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí
Při avizované eliminaci výše uvedených problémů v území vytváří ÚP Klášterce nad Ohří
předpoklady na zvýšení již takto silného hodnocení všech tří pilířů územního plánování.
Návrh územního plánu respektuje prvky ochrany přírody a krajiny, rozvoj území je přiměřený a
nemění krajinný ráz. Nové zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Návrh územního plánu
zahrnuje návrh lokálního systému ekologické stability s výraznou hygienickou a krajinotvornou funkcí.
Rozhodující zastavitelné plochy ochráněny před spontánní urbanizací požadavkem na zpřesnění
území dohodou o parcelaci.
Rozvoj území je situován mimo kompaktní plochy zalesnění území. V otevřené krajině nejsou
zřízena nová sídla.
Charakter nezalesněných ploch – ornou půdou doplněného liniovou zelení je respektován,
území obsahuje komunikační systém potřebný pro správu a údržbu krajiny. Spontánní plochy zeleně
vymezeny funkční využitím.
Shrnutí přínosu územního plánu k posílení základních pilířů udržitelného rozvoje:
-

potřeba bydlení:
V území jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení vhodné pro individuální i
developerskou výstavbu. Občanská vybavenost je stabilizována v rozsahu,
poskytujícím obyvatelům řešeného území i navazujícího regionu potřebné zázemí
(služby).

-

potřeba rekreace a životních podmínek:
V řešeném území jsou akceptovány specifické aktivity obyvatel – zájem o zahrádkové
osady, přičemž je prokázán vztah mezi touto formou denní rekreace a rozhodující
formou bydlení – v panelových domech.
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V řešeném území jsou akceptovány rozsáhlé plochy chatových osad.
Propojení obce a krajiny prostřednictvím veřejné zeleně umožní denní rekreaci
obyvatel.
-

potřeba zaměstnání:
Zdroj pracovních příležitostí je orientován mimo palivoenergetický komplex do
průmyslové zóny VERNE – návrh územního plánu přebírá vymezené území.
Další průmyslové plochy (mimo ZKL) jsou zachovány.
Dostupnost sídel v regionu – ideální posice sídla na celostátní silniční i železniční síti..

-

hospodářské využití území:
Zachován potenciál zemědělské a lesní půdy se zachováním stávajících areálů
zemědělské a lesnické prvovýroby.
Přístupnost krajiny pro její správu a údržbu zachována.
Zachována je rovněž celistvost krajiny, mimo definovaný rozvoj nejsou v území
zjištěny či zapracovány hrozby směřující ke znehodnocení zemědělského a lesního
půdního fondu.

životní prostředí:
Vybavení technickou infrastrukturou je optimální resp. nadstandardní. Současně je
zajištěna ochrana vodních zdrojů a minerálních pramenů. Důsledně je dbáno o
hygienu prostředí z hlediska instalace zdrojů znečištění či používání tepelných
procesů při průmyslové výrobě. Prostor mezi městem Klášterec nad Ohří a
elektrárnou Prunéřov (územní jednotka Kadaň) je stabilizován přírodními útvary
s očekávaným filtračním (hygienickým) efektem.
Silniční obchvat města zklidní jeho vnitřní užívání.
Dopravní koridory umožňují rozvoj veřejné dopravy.
Komentář:
-

Výše uvedená vyváženost základních pilířů územního plánování a jejich vysoké
hodnocení v relativním měřítku ORP Kadaň je v souladu se stavem a rozvojem území ve
smyslu tohoto územního plánu.
Územní plán nadále rozvíjí jednotlivé pilíře zemního plánování, řeší možnosti resp.
eliminuje slabé stránky a hrozby SWOT analýz RURÚ.

3.c

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Krajský úřad Ústeckého kraje - Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, odbor
životního prostředí a zemědělství vydal dne 22.11.2011 pod č.j. 2512/ZPZ/2011/SEA stanovisko
k (upravenému) návrhu Zadání územního plánu Klášterec nad Ohří:
„Z posouzení obsahu návrhu zadání a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona
provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) zjišťovací řízení podle § 10i
odst. 3 s následujícím závěrem:
Územní plán Klášterec nad Ohří je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.
Návrh zadání územního plánu se týká ploch pro bydlení, ploch pro výrobu a služby umístěných do
průmyslových zón, ploch pro umístění golfového areálu, stabilizace trasy silničního obchvatu I/13,
nového silničního připojení Klášterec – Rašovice – Lestkov.
Návrh zadání územního plánu stanoví rámec pro umístění záměrů podléhajících posouzení a
byla zde shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). Návrh zadání
územního plánu předpokládá umístění záměrů, které mohou způsobit výrazně negativní zásah do
životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability území a udržitelného rozvoje území.
Vyhodnocení vlivů je třeba zpracovat pro celý územní plán v rozsahu přílohy stavebního zákona.
Zpracovatel se zaměří na vlivy záměru na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového
negativního ovlivnění složek životního prostředí:
plochy pro umístění golfového areálu
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-

nové silniční připojení Klášterec – Rašovice – Lestkov“

Komentář:
Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) je samostatnou přílohou návrhu územního plánu.
SEA řeší komplexní vliv návrhu územního plánu na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Z konkrétních
záměrů dle výše uvedeného stanoviska Krajského úřadu návrh územního plánu obsahuje plochy pro
umístění golfového areálu (K19), nové silniční propojení Klášterec – Rašovice – Lestkov je návrhem
územního plánu řešeno pouze jako koridor s cílem prostorové ochrany prostoru, potřebného pro jeho
případnou výstavbu. Nové silniční propojení tedy není návrhovou zastavitelnou (rozvojovo ) plochou.
Krajský úřad Ústeckého kraje - Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, odbor
životního prostředí a zemědělství vydal dne 7.4.2014 pod č.j. 2512/ZPZ/2011/SEA souhlasné
stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí.
Podmínky tohoto stanoviska jsou zcela respektována ve smyslu kapitoly 3d) tohoto
Odůvodnění.
Na podkladě vyhodnocení námitek a připomínek, uplatněných v rámci řízení o územním plánu
dle § 52 stavebního zákona pořizovatel (viz § 53, odst. 1 stavebního zákona) vyhodnotil výsledky
projednání. Rozsah přijatých námitek a připomínek představuje podstatnou úpravu územního plánu.
Pořizovatel si tedy v souladu s dle § 53, odst. 2 stavebního zákona vyžádal stanovisko příslušného
úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a
krajiny.
Krajský úřad Ústeckého kraje - Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, odbor
životního prostředí a zemědělství provedl jako příslušný orgán podle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení podle § 10i odst. 2 téhož zákona
s následujícím závěrem: „Územní plán Klášterec nad Ohří je nutno posoudit z hlediska vlivů na
životní prostředí“
Součástí ÚPKLNO pro opakované veřejné projednání bylo tedy Vyhodnocení vlivů územního
plánu na životní prostředí, aktualizované na základě vyhodnocení námitek.
Další části vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území se nemění.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) bylo dopracováno ve smyslu přijatých změn
řešení ÚPKLNO a předloženo k druhému opakovanému veřejnému projednání.
K takto doplněnému vyhodnocení vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, souhlasné stanovisko čj.
1769/ZPZ/2017/SEA ze dne 11. 4. 2017.

3d)

Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Územní plán Klášterec nad Ohří k veřejnému projednání byl upraven ve smyslu souhlasného
stanoviska KÚÚK k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, č.j. 2512/ZPZ/2011/SEA
ze dne 7.4.2014. Podmínky souhlasného stanoviska byly zapracovány takto:

Podmínka je zapracována do kapitoly 1e) výrokové části.
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Lokalita byla z ÚP Klášterec nad Ohří vypuštěna.

Podmínky biologického hodnocení jsou zapracovány v kapitolách 1e) a 1f) výrokové části.
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Podmínky jsou zapracovány v částech 1e) a 1f) výrokové části

Lokalita byla zásadně redukována, stávající přírodní útvary byly z rozvojové plochy M8
vypuštěny.

Podmínka je zapracována v kapitole 1d) výrokové části.

Podmínka je zapracována, plocha bude zpřesněna dohodou o parcelaci.

Podmínka je zapracována v kapitole 1d) výrokové části.
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Lokalita K9 byla zmenšena tak, aby nezasahovala do záplavového území. Lokalita K43 byla
vypuštěna.

Lokalita byla vypuštěna.

Podmínka přenesena do společných požadavků kapitoly 1f) výrokové části.

Podmínky jsou zapracovány do kapitoly 1f) výrokové části, plocha K31 je nahrazena širším
koridorem a přesah zastavitelných ploch je řešen etapizací resp. podmínkou, že budou realizovány až
po realizaci silničního obchvatu.
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Podmínky č. 18 – 27 jsou obecného charakteru a budou aplikovány standardním postupem
stavebního úřadu při územních a stavebních řízení konkrétních staveb.
Územní plán Klášterec nad Ohří k druhému opakovanému veřejnému projednání byl upraven
ve smyslu souhlasného stanoviska KÚÚK k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, čj.
1769/ZPZ/2017/SEA ze dne 11. 4. 2017. Podmínky souhlasného stanoviska byly zapracovány takto:
1.
Při konkretizaci záměrů na jednotlivých dílčích plochách postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i u podlimitních záměrů s požadavkem na adekvátní kompenzace. V
případě variantního řešení vybrat variantu s minimálními dopady na životní prostředí a ochranu veřejného zdraví.

Podmínka je zapracována do společných požadavků kapitoly 1f) výrokové části ÚP KLNO.
2.
Při přípravě budoucích záměrů v lokalitách 53/5 BM, 53/1 VL, 53/6 VL, 53/11 VL je nutné provedení
biologického hodnocení lokality ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Účelem biologického hodnocení je prokázání nebo vyloučení výskytu zvláště chráněných
druhů a přijetí konkrétních opatření.

Podmínka zapracována do kapitoly 1e) výrokové části ÚP KLNO.
3.
Lokality MB BM a 53/5 BM je nutné jako celek podmínit zpracováním územní studie nebo dohodou o
parcelaci. Jedním z cílů tohoto opatření by mělo být zachován í kompaktního porostu imisních výsadeb. MB 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 nad Ohří nabízí velké množství
jiných kapacitních rozvojových ploch pro bydlení, které bude obtížné naplnit. V rámci územní studie nebo dohody
o parcelaci je nutné dále vyřešit, aby zastavění a zahrady nezasahovaly do remízů na pahorcích, a byla
zachována kompaktnost porostu imisních výsadeb. 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.

4.
Realizací záměrů v lokalitách 53/6 VL a 53/1 VL by nemělo dojít k zásahu do mokřadních vrbin, které
jsou již součástí nivy toku Hradišťského potoka, niva je zákonným VKP.
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Podmínka dohody o parcelaci je uplatněna v kapitole 1l) výrokové části ÚP KLNO. Další
uvedené podmínky jsou vztaženy k plochám výroby a skladování v rámci kapitoly 1f) výrokové části.

5.
Z možnosti funkčního využití plochy 53/9 VD je nutné vyřadit záměry, které jsou charakteristickými zdroji
pachových látek a zápachu (např. bioplynové stanice, intenzivní chovy hospodářských zvířat apod.).

Využití plochy 53/9 je ve smyslu tohoto stanoviska omezeno v podmínkách výroby a
skladování v rámci kapitoly 1f) výrokové části.
6.
Lokality 53/11 VL a 53n 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.

7.
Do doby, než bude zprovozněný obchvat města (K31), je nutné prověřit návrhy budoucích záměrů také v
lokalitách 53/6 VL a 53/23 VL 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 vůči nejvíce exponovaným akusticky chráněným objektům a území. Vliv hluku z dopravy je zapotřebí
prověřit zejména v nejvíce exponovaných místech páteřní komunikace 1/13.

8.
Lokality 53/7 VL a 53/11VL 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. Další navyšování intenzit dopravy je v této části
zastavěného území z důvodu ochrany venkovního chráněného prostoru staveb před dopravním hlukem
nevhodné. Vliv hluku z dopravy je zapotřebí prověřit akustickou studií vlivu hluku z dopravy po veřejných
komunikacích podle konkrétní projektové dokumentace. Stacionární zdroje hluku v. této lokalitě je nutné
navrhnout a uzpůsobit tak, aby nepůsobily nadměrný hluk vůči zahrádkám RZ a nejbližším obytným domům v
plochách BM a umístit je vůči těmto na odvrácenou stranu. Vliv hluku ze stacionárních zdrojů je nutné prověřit
hlukovou studií v úrovni přípravy záměru ve fázi EIA, DUR.

9.
U lokality 53/7 VL je nutné zamezit rozšiřování samostatného výjezdu do ulice U Porcelánky naproti
zahrádkám v ploše RZ. Lokalitu je nutné napojit pouze prostřednictvím stávajícího napojení areálu Porcelánky.

10.
Lokalita 53/9 VD není z důvodů možného konfliktního řešení dopravního hluku vhodná pro nové výrobní
záměry, je ale možné 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 prověřit na trase od výjezdu ze zemědělského areálu, přes průjezd ulicemi
městského středu, po napojení na silnici 1113.

Podmínky jsou zapracovány do kapitoly 1f) výrokové části ÚPKLNO v plném rozsahu
požadovaného textu.
11.
Při realizaci navrhovaných záměrů je nutné minimalizovat zásahy do přírodních systémů a zohledňovat
hledisko zásahu do krajinného rázu a estetiky daného území.
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Podmínka je obecného charakteru, která je respektována návrhem územního plánu.

12.

U všech rozvojových ploch je nutné dodržovat regulativy stanovené územně plánovací dokumentací

13.
Podmínky týkající se územně plánovací dokumentace je nutné zahrnout do návrhu územního plánu.
Ostatní podmínky je nutné respektovat při navazujících řízeních.

Obecné požadavky, které stavební úřad uplatní při následných územních a stavebních
řízeních.

3.e

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

3.e1 Podmínky, vyplývající z kulturních, architektonických a přírodních
hodnot
Podmínky vyplývající z kulturních hodnot
Město Klášterec nad Ohří byl vždy urbanizovaným územím, míra urbanizace samozřejmě
vyplývala z celkových historických souvislostí a byla proměnná v času.
Řešené území bylo ve starověku sídlem předslovanských kultur, jedinečnost přírodních útvarů
byla využívána k vojenským účelům – viz Šumná a Egrberg – dnes zříceniny.
Řešeným územím rovněž procházely komunikační trasy – podél Ohře přecházela přes
Šumburskou tvrz. Optimální místo brodu přes řeku Ohři bylo pak v Rašovicích (zřícenina hradu
Felixburk).
Území města se rozvíjelo od jedinečné polohy dnešního zámku a to díky Benediktinům, kteří
zde postavili svůj druhý klášter – jeho první písemná zmínka jako o klášteru u Kadaně je z roku 1276.
Sídelní struktura se rozvíjí postupně od 16. století a to včetně asanace v důsledku „strategickému“
požáru, kdy lehlo popelem celé město. Jako městská struktura byl opevněn počátkem 17. století.
Jeho 3 brány: Červená od Miřetic, Měděnecká (alternativně Zadní) a Šumburská (alternativně
Horní) pak vypovídají o posici města vůči navazujícímu regionu.
Sídelní struktura prošla v 18. století částečnou očistou v důsledku dalších 2 požárů.
Poslední požár, který změnil sídelní strukturu je datován k roku 1859.
Velikost sídla odpovídala vždy potenciálu v dané době – původním zdrojem obživy bylo
zemědělství, od 16. století pak řemesla ( v městské struktuře ). Výroba porcelánu byla zahájena v r.
1794.Železnice byla do města přivedena r. 1871, pramen Eugenie byl objeven r. 1883.
Rozvoj sídla v 19. a 20. století odpovídá rozvoji průmyslové výroby – strojírenství a porcelánu.
Kulturní hodnoty území představuje sídelní struktura historické části a jednotlivé objekty.
Zásadní rozsah památek je chráněn plošně (jako městská památková zóna) i jednotlivě jako nemovité
kulturní památky.
Unikátním souborem je zámek Klášterec nad Ohří včetně zámeckého parku a jeho
pokračování do prostoru lázní. Jedinečnost tohoto souboru pak zdůrazňuje vazba na přírodní hodnoty
meandr řeky Ohře, panorama Doupovských hor, průhledy do krajiny údolnicí Ohře po i proti
proudu.
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Město je nositelem kulturních tradic – po listopadu 1989 došlo průběžně k sanaci historické
části města. Byly založeny periodické slavnosti, založeno střední školství. Město má své muzeum,
kulturní dům, zámek i lázně jsou ve vlastnictví města a mohou tak být nositelem dalších kulturních
akcí.
Součástí řešeného území jsou další venkovská sídla, zásadně orientovaná na zemědělství.
Jejich velikost byla stabilní. Význam sídel poznamenaly události 20. století – válečné události – odsun
obyvatelstva německé národnosti – znárodnění a kolektivizace zemědělství – nástup extenzivního
palivoenergetického průmyslu. Sídla ztratila svůj význam a potenciál – obce Kunov, Potočná a Pavlov
v důsledku odsunu obyvatelstva německé národnosti, obce Vernéřov a Mikulovice v důsledku
výstavby odkaliště elektrárenského popílku Vernéřov, obec Vysoká z důvodu činnosti vojenského
újezdu Hradiště. Prostory původních sídel vyžadují pietní ochranu ve smyslu stabilizace území
v současném stavu bez dalších zásahů.
Zachovaná sídla budou stabilizována ve svém současném rozsahu včetně regenerace
původní zástavby.
Kulturní hodnoty města jsou i kulturními hodnotami regionu – město Kadaň i obec Perštejn
prošly srovnatelným procesem emancipace a vytvářejí tak platformu pro komplexní regeneraci
pánevního prostoru.
Podmínky vyplývající z architektonických hodnot
Město Klášterec je tedy historickým sídlem. Vzájemná posice Horního a Dolního města je
základem stabilizovaného historického jádra, které je zachováno v původní urbánní struktuře.
Historická část města vyplňuje terénní reliéf úplně, přičemž vzájemný poměr velikosti města a
prostoru, který je pro město k disposici, je zcela vyrovnaný. Tato shoda krajinných a urbánních vlivů
způsobila, že městská struktura zůstala (kromě válečného ničení a požárů) nedotčena a zachována je
do současnosti.
Opakovaně zdůrazňujeme jednostrannou posici městské struktury vůči řece Ohři se
symbolickým umístěním jeho dominanty – zámku – na skále kolmo nad řekou. Pravý břeh Ohře je bez
zástavby a zachování tohoto vztahu je povinností dalších generací.
Příčinu tohoto vztahu lze odhadnout: řeka Ohře poskytovala ve středověku městské struktuře
přiměřenou ochranu a velikost města nevyžadovala přemostění kamennou – trvalou stavbou.
Překonání řeky brodem bylo v prostoru Rašovic.
V novověku sehrál významnou roli zámek, jeho majitel jako vlastník přilehlého panství neměl
důvod, aby přišel o jedinečný výhled u místěním jakýchkoliv staveb.
Pro další rozvoj sídelní struktury je rozhodující niveleta železnice. Posice nádraží a
navazujících průmyslových ploch byla „nad“ městem, zde byl dostatek volného místa pro totální rozvoj
města v období průmyslové revoluce, přičemž nebyl jediný důvod zasahovat do historické části. Tak
vznikla sídelní struktura Miřetic, obsahující residenční část a výrobní areály.
Další skokový nárůst Klášterce přichází v 70. létech minulého století a to s nástupem
intenzivního, krátkého leč zhoubného nástupu energetického průmyslu. Město Klášterec se stalo
jedním z residenčních zázemí pracovních míst, které byly z celé tehdejší ČSSR lákány dostupností
bytů a nadprůměrným výdělkem. Takto vznikla v podélné ose Kláštereckého potoka rozsáhlá sídlištní
zástavba. Výstavba sídlišť v tomto období byla podmíněna využitím jednoduchých terénních reliéfů
s maximálním podílem prefabrikace v celkovém součtu investic. Sídliště tedy navazují na stávající
zástavbu, aniž by do ní zasahovaly a vyžadovaly demolice historických staveb, jako tomu bylo např.
v nedalekém Chomutově.
Realizace sídlišť přinesla do města i investice do občanského vybavení a protože sídliště
zvětšila počet obyvatel na dvojnásobek: z 3950 obyvatel v r. 1970 na 6615 obyvatel v r. 1991 ( údaje
za městskou část Klášterec nad Ohří ). Shodný nárůst lze sledovat v m.č. Miřetice a to z 1069
obyvatel ( 1970 ) na 9094 obyvatel ( 1990 ). Dvojnásobek počtu obyvatel je v důsledku výstavby
sídlišť, která jsou umístěna v obou místních částech.
Sídliště jsou jednogenerační, tehdejšímu výrazu „KBV“ = komplexní bytová výstavba a nárůstu
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obyvatel odpovídala i odpovídající občanská vybavenost z hlediska staveb předškolních a školních,
zdravotních, sportovních a kulturních. Tento „převis“ objektů a ploch občanského vybavení je dodnes
patrný a město tyto plochy postupně transformuje na jiná zařízení OV (gymnázium, domov důchodců).
Totální plánované hospodářství iniciovalo rovněž významnou změnu trasy silnice I/13.
Původní trasa, vedená přes náměstí resp. historickou část byla nahrazena novým silničním koridorem,
vedeným po vrstevnici nad městem, opět bez zásadního zásahu do původní historické zástavby.
Nicméně byla historická část města uvolněna od transitní dopravy. Přiměřenou cenou za tuto změnu
je pokles společenské poptávky po využití parteru historické části města.
Nová trasa silnice I/13 si vyžádala demolici historické části porcelánky v Klášterci nad Ohří.
Výroba byla přemístěna do nového závodu v Miřeticích, hlavní stavební objemy zůstaly zachovány,
avšak bez výroby.
Důležitým faktorem růstu města bylo i jeho vybavení technickou infrastrukturou – centrální
ČOV, oddílnou kanalizací, kapacitním zásobováním kvalitní pitnou vodou, plynofikací a teplofikací
(teplovod od elektrárny Prunéřov).
Na počátku 90. let po sametové revoluci tedy město zdědilo městskou strukturu v těchto
paralelních vrstvách:
-

řeka Ohře
historická část města
předměstí + zástavba v Miřeticích
sídliště
koridor nadmístních vedení energetických tras
místní část Útočiště
svahy Krušných hor

-

Stav území byl zcela identický s jinými sídly v regionu
zanedbaná historická zástavba včetně stavebně ohrožených památek,
průmyslová výroba – funkční, nicméně technologicky založená na socialistickém systému
výroby v bezkonkurenčním prostředí,
sídliště se své stavebně technologické nahotě bez stavebního detailu a parteru.

-

Období po r. 1990 (shodně s vývojem dalších sídel v regionu) představuje zásadní regeneraci
městské struktury a podmínek života v tomto regionu.
-

zásadním způsobem byla upravena technologie odsíření tepelných elektráren v blízkém okolí
(elektrárny Tušimice a Prunéřov) a došlo ke skokovému zlepšení kvality ovzduší,
město, kraj (okres) a stát investuje do regenerace památkových objektů
mění se uspořádání parteru v rozsahu komplexní výměny povrchů a městského mobiliáře,
městské zeleně a dalších staveb užívaných ve veřejném prostoru,
probíhá privatizace jednotlivých objektů města a následná – postupná – rekonstrukce
probíhá regenerace panelových sídlišť včetně navýšení kapacity parkovacích stání,
probíhá reprofilace fasád panelových domů.

Město provedlo dále zásadní investice v území a to výstavbu akvaparku a pak zejména
regeneraci lázní Eugenie faktickým založením lázní (založení společnosti, využitím pramenů Eugenie,
Výstavbou 1. Etapy lázeňských domů, regenerací celého prostoru včetně parkové úpravy a jeho
faktického napojení na zámeckou zahradu).

-

V období po r. 1989 dochází i k záporným jevům:
vlastník Šumburského statku nedokázal odvrátit jeho fatální devastaci,
město nenašlo využití pro původní objekty porcelánky: tyto charismatické a charakteristické
objekty města byly asanovány,
dochází k zastavení výroby v ZKL v Miřeticích a postupně i v závodu Korek.

Město využilo skutečnost, že změnou technologie odsíření elektrárny Prunéřov byla zastavena
výstavba odkaliště Vernéřov, získalo tento prostor do svého majetku, iniciovalo a rozvinulo zde
107

průmyslovou zónu VERNE, která je významným zdrojem pracovních příležitostí včetně potenciálu
dalšího rozvoje výrobních činností na připraveném, zainvestovaném, území.
Nový územní plán tedy přichází v období, kdy je městská struktura zcela stabilizována a
vytváří příznivé podmínky z hlediska hospodářského a sociálního pilíře udržitelného rozvoje.
Městská struktura je homogenní z hlediska kvality vnitřního prostředí, v území se nevyskytují
problémové lokality z hlediska společenství obyvatel, znehodnoceného území či hygienických závad
Rozvojové plochy města se orientují na stabilizaci obyvatelstva nabídkou nové formy bydlení
v nízkopodlažní zástavbě na 3 zásadních lokalitách. Daleko nad rámec času a problematiky územního
plánování se může posun v bydlení projevit cíleným snížením kapacity sídlišť – v ideálním případě
odstranění (části) bodových panelových domů na sídlišti Panorama, které představují zásah do
souznění městské struktury s krajinou.
Na průtahu silnice I/13 došlo k dílčím úpravám této komunikace – výstavbou okružní
křižovatky u Weberova domu, úpravou světelné křižovatky v Miřeticích. Silniční obchvat města je
v územním plánu řešen ve stabilizované trase a umožní (po jeho realizaci) další zklidnění a propojení
vnitřního prostoru města.
Územní plán nabízí nad rámec předchozího územního plánu sídelního útvaru Klášterec nad
Ohří dva městotvorné prostory:
a)
zapojení části prostoru sadů do městské struktury propojující prostor zámku a lázně Eugenie
s regenerovaným prostorem Šumné a to včetně ukončení stávající zástavby ulice Polní a nové pěší (
cyklo ) komunikace od lázní na Šumnou.
b)
nové využití bývalého areálu ZKL na plnohodnotnou městskou strukturu včetně nového
„průčelí“ do ulice Nádražní.
Ostatní sídla v krajině zažívají v období do r. 1990 stagnaci a útlum. Zcela zanedbána byla
péče o památky a veřejný prostor a nebyly povolovány nové stavby rodinných domů. Sídla Lestkov,
Rašovice, Ciboušov byla doplněna o objekty a areály zemědělské prvovýroby v intenzivním –
průmyslovém chápání produkce.
V důsledku výstavby (nakonec nedokončené, pozastavené) odkaliště Vernéřov došlo
k odstranění venkovské zástavby Vernéřova a Mikulovic.
Po r. 1989 dochází k postupné regeneraci sídel – stabilizovány jsou veřejné prostory včetně
opravy historických objektů a k postupné opravě původní venkovské zástavby. V důsledku změny
hospodářských podmínek v zemědělství dochází k útlumu zemědělské výroby – ta se projevuje
v ukončení činnosti areálu v Ciboušově, zčásti i v Rašovicích.
S nástupem 60. a 70. let se začíná projevovat další forma veřejné korupce tehdejšího režimu výstavba rekreačních chat, která obsadila oba břehy Ohře, kde to jen bylo možné.
S nástupem osídlování panelových sídlišť pak vzniká další specifikum: zahrádkové osady.
V obou případech jde o společenskou schizofrenii: oba typy rekreace jsou udržovány,
kultivovány a z hlediska jejich majitelů resp. uživatelů jde o zásadní složku životního standardu.
Podmínky vyplývající z přírodních hodnot
Přírodní složka j rozhodujícím faktorem urbanistické koncepce a rozhodujícím pilířem
udržitelného rozvoje území.
Řešené území je umístěno oboustranně podél údolí Ohře. Řeka současně odděluje
druhohorní Krušné hory od čtvrtohorních Doupovských hor, přičemž právě čtvrtohorní geologické
procesy stanovily tok řeky
Krajina navazujících Doupovských i Krušných hor nedoznala zásadních urbánních zásahů,
lesní porosty přežily imisní krize z 80. let minulého století bez zásadní újmy.
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Řeka Ohře prochází před Kláštercem nad Ohří desítky kilometrů přírodní prostředím
s minimálním podílem urbanizace (když nepočítáme rekreační chaty), přičemž zásadní sídla – Karlovy
Vary, Ostrov jsou vybavena čištěním odpadních vod. V řešeném území se tak projevuje významné
zlepšení kvality vody.
Rozdíl mezi geologickou a vegetační strukturou Doupovských a Krušných hor je patrný
z charakteru bočních přítoků. Zatímco ze strany Doupovských hor přitéká minimum povrchové vody,
krušnohorské potoky – Široký, Klášterecký, Podmileský, Hradišťský a Trnitý (Prunéřovský) jsou
významnými vodními toky. Městskou strukturou procházejí bez zásadní regulace, související
záplavové území nezasahuje do zastavěného území – naopak – v záplavovém území nejsou
umístěny žádné objekty.
V řešeném území jsou realizovány ojedinělé vodohospodářské záměry: část kapacity řeky
Ohře je čerpána do Podkrušnohorského přivaděče, který přivádí gravitační cestou vodu pro
průmyslové využití na Mostecku. Další dotace přivaděče zabezpečuje jímání vod z Hradišťského
potoku, přičemž do původní údolnice je propouštěn minimální průtok.
Ve východní části řešeného území byly rovněž změněny a upraveny trasy potoků, v současné
době procházejí umělými koryty.
Krajina Krušných hor, Doupovských hor a její přechod do kulturní zemědělské krajiny
v údolnici Ohře představuje základní hodnotu území. Jedná se o neporušenou krajinu s původní linií
krajinných horizontů., ÚP akceptuje civilizační zásahy v rozsahu zřícenin hradů a z hlediska umístění
původních sídel venkovské zástavby. Z tohoto důvodu ÚP vylučuje možnost umístění dalších záměrů,
které by ráz a stav krajiny měnily – větrných elektráren a dalších staveb technické infrastruktury.
Změna v uspořádání krajiny je zřejmá ve východní části řešeného území, tj. v rovinatém
prostoru mezi hranicí řešeného území (navazuje areál elektrárny Prunéřov) a městem Klášterec nad
Ohří, resp. místní částí Miřetice. Změny v území spočívají ve faktickém u končení zemědělské
produkce, luční porosty jsou udržovány kosením, nicméně absence řádného hospodaření s půdou se
projevuje postupným uplatňováním spontánních skupin zeleně. Město Klášterec je ukončena vůči
tomuto prostoru cíleně vysazeným pásem izolační zeleně.
Územní plán tento stav akceptuje. Předpoklad, že se tato část krajiny promění v soustavu
přírodních ploch, městu prospěje – zejména z hlediska mentální a faktické izolační schopnosti této
vegetace.
V prostoru Vernéřov se nachází rekultivované odkaliště A3, rekultivace jsou ukončeny a
prostor je bez rizik.
Zbylá – mimolesní – část krajiny je udržována zemědělskou produkcí s potlačenou živočišnou
výrobou.
V řešeném území se nacházejí 2 prostory bývalé těžby, přičemž žulový lom v lokalitě Špičák
prochází fází rekultivace. Z hlediska krajinných hodnot se jedná o sporný proces, jehož součástí je
zavážení vytěženého prostoru dovezenými nepůvodními objemy suti a dalšího (doufejme) inertního
materiálu.
Stabilizovaný přírodní prostor je chráněn legislativními nástroji, části řešeného území
jsou součástí ploch NATURA EVL a NATURA PO, přírodního parku Prunéřovské údolí.
V řešeném území se nacházejí národní přírodní památky Ciboušov a Doupňák a přírodní
památky Mravenčák a Rašovické skály.
V řešeném území je uplatněn územní systém ekologické stability. Obsahuje převzaté,
popřípadě zpřesněné prvky nadregionálního a regionálního ÚSES v tomto rozsahu:
-

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“
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-

RBC č. 1154 „Černý vrch, hrad Egrberg“
RBC č. 1155 „Vrch Šumná“,
RBC č. 1911 „Perštejn“

Tento systém doplňuje místní ÚSES vymezený na funkčních biocentrech a funkčních
biokoridorech, výjimečné úseky nefunkčních částí jsou vymezeny v odůvodněném prostoru souběhu
města a budoucího obchvatu silnice I/13.
Řešené území slouží k rekreačním účelům. Prioritně je sledován vztah obyvatel a okolní
krajiny – ten se projevuje volnoekreačními aktivitami na zahrádkových osadách, jejich posice je
v případě osad umístěných v průsecích krušnohorských svahů akceptována s výhradami.
V tomto Odůvodnění ze všech souvislostí kritizovanou složkou krajiny je brutální umístění
rekreačních chat v údolnici Ohře. Její odstranění nemá legislativní nástroje, z nadčasového hlediska
se jedná nepřijatelný střet s preferovanými přírodními hodnotami
Rekreačním prostorem je řeka Ohře, město Klášterec je obvykle cílovou posicí vodácké
turistiky včetně k tomu přizpůsobených břehů ve 2 lokalitách města.
Krajina je užívána pro běžnou turistiku, město je nástupištěm do Krušných hor včetně
značených turistických tras. V současnosti je realizována cyklostezka Klášterec nad Ohří – Kadaň a
připraveno její pokračování do Perštejna jako Pooherská cyklostezka regionálního významu. Další
regionální cyklostezka je vymezena od Kadaně do Krušných hor.

3.e2 Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby
Územní plán Klášterec nad Ohří předkládá další rozvoj území prostřednictvím změn
v zastavěném území a prostřednictvím nových zastavitelných ploch.
Účelné využití zastavěného území
Společenským požadavkem – podmínkou dalšího územního rozvoje je účelné využití
zastavěného území. Z tohoto hlediska nevykazuje sídelní struktura žádné zásadní územní rezervy.
Vymezené plochy přestavby reagují na dopravní problémy a nabízejí změnu sídelní struktury v dílčích
lokalitách podle aktuálního stavu – hodnoty území.
Územní plán v tomto smyslu konstatuje, že zastavěné území neobsahuje lokality charakteru
BROWNFIELDS, tedy plochy vyžadující jak funkční, tak stavebně technickou změnu. V řešeném
území se klasické periferie nevyskytují. Problémovými mohou být lokality Korea a areál bývalých Lesů
v Nádražní ulici. V prvním případě se jedná o majetek města – město tedy má k disposici standardní
nástroje, jak si vlastní majetek chránit a spravovat. V případě areálu v Nádražní ulici je celá tato
lokalita posílena dislokovanými plochami smíšenými a obytnými tak, aby postupnou zástavbou došlo
ke spontánní regeneraci prostoru.
Územní plán reaguje na postupnou přeměnu bývalého areálu ZKL a navazujících
průmyslových činností na smíšené území koncentrace individuálních podnikatelských záměrů a dává
tonuto území nové možnosti na strukturální regeneraci.
Územní plán ponechává v zastavěném území městské sídelní struktury plochy zahrádkových
osad a plochy řadových garáží. Pořizovatel je přesvědčen, že obě tyto funkce zahrnují množinu
drobných vlastníků, pro které je vlastnictví pozemků a objektů zde umístěných významnou hmotnou
jistotou a jejich užívání je nedílnou součástí jejich životního standardu. Územní plán tento názor
akceptuje a ponechává v území lokality, které svým vzhledem i lokalizací neodpovídají současnému
standardu stavebně technického řešení budov a mohou tak z estetického hlediska znehodnocovat
jedinečnou přeměnu města od r. 1989.

Zásady rozvoje území
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Společná kritéria odůvodnění zastavitelných ploch:
-

účelné využití zastavěného území jako podmínka dalšího rozvoje ve smyslu výše uvedeného
hodnocení,
návaznost rozvojových ploch na zastavěné území tak, aby výsledný urbanistický soubor
představoval kompaktní sídlo,
všechny zastavitelné plochy a plochy změn zastavěného území jsou umístěny mimo
vyhlášené záplavové území Q 100,
racionální využití skutečného prostoru,
řešení garantující absenci zbytkových enkláv zemědělské půdy,
řešení zajišťující propustnost územím pro pěší a účelové komunikace,
schopnost lokality připojení na místní komunikace
schopnost připojení lokality na technickou infrastrukturu dle stanovených zásad,

Pro městskou zástavbu Klášterce nad Ohří, Miřetic a průmyslové zóny VERNE platípreference urbanistické koncepce a urbanistických cílů.
Rozhodující jsou tedy výše uvedená urbanistická kritéria, která umožňují rozvoj
kompaktní sídelní struktury, přičemž zastavitelné plochy jsou nositelem potenciálu jejich
využití a to na platformě jedinečných hodnot v území.
Pro zástavbu ostatních (venkovských) místních částí platí preference individuálních
zájmů a jejich aplikace dle urbanistické koncepce.
V obecné rovině nemá město důvod tyto městské části rozvíjet z logických důvodů –
náklady na udržování dopravní a technické infrastruktury, absence občanského vybavení,
nevhodná expanse sídel do krajiny. Zastavitelné plochy tak reagují výhradně na požadavky
vlastníků pozemků. Realizace stavby na vlastním pozemku pokládá pořizovatel za jedinečnou
příležitost ke stabilizaci jednotlivých sídel a obyvatel města (řešeného území). Tyto individuální
požadavky jsou v ÚP modifikovány ve smyslu výše deklarovaných urbanistických zásad.
Rozvoj územní podle jednotlivých místních částí
Klášterecká Jeseň
Klášterecká Jeseň je tvořena dvěma skupinami původní zástavby, mezilehlou depresi tvoří
zahrady, které jsou dle urbanistické studie arch. Kačírka postupně zastavovány. Urbanistická
koncepce spojuje obě místní části komponovaným veřejným prostorem, ke kterému oboustranně
přiléhají plochy pro bydlení.
J1 - J4
Zastavitelné plochy ve smyslu urbanistické koncepce vyplňují mezilehlý prostor původní
zástavby. Zástavba tohoto prostoru je iniciována majiteli pozemků. Město Klášterec nad Ohří využívá
iniciativy majitelů pro svůj záměr, kterým je stabilizace Klášterecké Jeseně jako kompaktního
obydleného sídla. Nová zástavba ideálně využívá specifikum terénu, kdy je zástavba vložena mezi
jednotlivé terasy svahu. Plochy jsou určeny pro rodinné domy.
J10
Plocha pro bydlení na konci současné zástavby pro 1 – 2 RD. Plochy je vymezena na podnět
vlastníka pozemku. Její zapracování odpovídá trendu stabilizace této místní části, zástavba nemá vliv
na výraz sídelní struktury a jeho posici vůči navazující krajině
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Klášterec nad Ohří
K1, K2, K4 + 53/4

Zastavitelné plochy pro bydlení městské a příměstské s předpokladem umístění rodinných
domů. Plochy byly vymezeny změnou č. 6 ÚPNSÚ včetně těchto podmínek: zpracování územní
studie, vymezení ploch veřejné zeleně a to na podkladě podrobného biologického hodnocení. Tyto
úkony byly zajištěny, územní plán tedy vymezuje tyto plochy jako čistě obytné, přičemž stanovený
podíl veřejných prostranství představuje samostatně vymezená K7.
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Původní ÚPNSÚ
vymezoval do tohoto prostoru bydlení v bytových domech včetně
občanského vybavení. S odstupem 20 – ti roků je jisté, že forma bytových domů v takovém plošném
rozsahu a v daných ekonomických podmínkách je nereálná. Změnou č. 6 se tedy území změnilo na
výstavbu nízkopodlažní v rodinných domech.
Zástavba tohoto prostoru je nesmírně atraktivní – nabízí bydlení v jedinečném prostoru a
kontaktu se všemi kulturními a přírodními hodnotami. Je tedy zásadní možností pro další stabilizaci
počtu obyvatel. Zástavba je situována na západní části města s přímým napojením na jeho historické
centrum. Realizací tak dojde k oživení historické části města a poptávce pro využití parteru jeho budov
pro obchod, služby a další městotvorné činnosti.
V současné době probíhá investorská příprava 1 etapy zástavby – rozvoj území s připojením
na ulici Karlovarskou.
Na podkladě přijatého podnětu vlastníka pozemku je toto rozvojové území rozšířeno o plochu
53/4, přičemž výroková část podmiňuje pro toto území – tedy včetně plochy 53/4 požadavek na
komplexní řešení. Plocha 53/4 bude tedy připojena na komunikační systém plochy K2. Splnění tohoto
požadavku je nezbytné, připojení na původní karlovarskou silnici je nepřijatelné z důvodu nevhodného
a pro tento účel nemožného napojení na silnici I/13.

Výřez z územní studie ( arch. Bernášek )

Na uspořádání území jsou kladeny tyto požadavky:
a)

Součástí zastavitelných ploch bude vnitřní komunikační systému zajišťující:
napojení na stávající místní komunikace v ul. Karlovarské,
vedení veřejné autobusové dopravy včetně otočky,
propustnost územím k Šumné, k ulici Zahradní a ul. Cihlářské.
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b)

Přiměřená část těchto zastavitelných ploch bude rezervou pro umístění objektu OV –
mateřské školy.

K3
Plocha je určena pro umístění 1 RD dle podnětu majitele pozemku. Plocha je přístupná po
zpevněné komunikaci, která byla původní silnicí I/13, tato komunikace v tomto prostoru končí. Plocha
navazuje na stávající objekt bydlení a nabízí jedinečný výhled na město.
K5
Plocha je vymezena na podnět vlastníků dotčených pozemků. Nachází se v zastavěném
území při současné trase silnice I/13. Nabízí mnohostranné využití jako součást městského centra a
z tohoto důvodu je rovněž do nového územního plánu zpracována. V současnosti je plocha limitována
hlukovou exposicí ze silnice I/13, což omezuje její využití výhradně pro bydlení. Tato nevýhoda bude
odstraněna realizací silničního obchvatu města. Lokalita má jednoznačné znaky proluky zastavěného
území ve smyslu jeho účelného využití.
Konkrétní podmínky zástavby budou zpřesněny aktualizací regulačního plánu MPZ.

Plocha K3

Plocha K5

K6
Plocha je určena pro umístění 1 RD. Využívá volnou parcelu zastavěného území. Plocha je
vymezena na podnět vlastníka. Důvodem zapracování je záměr města na pokračování kompaktní
městské zástavby ve Vítězné ulici a na eliminaci problémové živnosti na navazující ploše zastavěného
území.
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K7
Plocha smíšená nezastavěného území byla vymezena v souvislosti se změnou zástavby na
zastavitelných plochách K1.K2 a K4 na podkladě zpřesňujících podmínek stanovených změnou č. 6
ÚPNSÚ. Je primárně určena pro zeleň přírodního charakteru, může však obsahovat prvky městského
mobiliáře odpovídajícího regulativům veřejného prostoru – veřejné zeleně. Plocha je součástí
požadavků zpřesnění organizace územím dohodou o parcelaci – viz popis zastavitelných ploch K1,K2
a K4.

(K8) + 53/8
K8 je převzatá návrhová plocha veřejných prostranství – parkové zeleně, stanovená již
urbanistickou koncepcí ÚPNSÚ jako ochranná zeleň městského hřbitova. Záměr odpovídá rovněž
platnému regulačnímu plánu MPZ. V detailu byla provedena opatření sledující zpřístupnění této
zeleně z ulice Karlovarské přes soukromé pozemky anebo alespoň prodloužení zeleně do tohoto
prostoru. Z podnětu určeného zastupitele je plocha K8 zmenšena o plochu 53/8, na kterou město
předpokládá možnost rozšíření hřbitova – tedy plochy občanského vybavení. Dle pokynu pro úpravu
návrhu ÚP KLNO pro 2. Opakované veřejné projednání jsou plochy 53/8 a K8 sjednoceny do plochy
s určením pro městský hřbitov (OH). Rozšíření hřbitova zahrnuje celý pozemek 1470/12, jeho
rozšíření je na úkor části plochy K1, která se tímto přiměřeně zmenšuje.

Původní řešení

Řešení z 1. opakovaného veřejného projednání
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Výstupní řešení návrhu ÚP KLNO
K9
Plocha je určena pro posílení veřejných prostranství města s konkrétním využitím pro
parkoviště návštěvníků města. Převzata je ze změny č. 6 ÚPNSÚ, podrobnější podmínky jsou
stanoveny změnou č. 2 RP MPZ takto:
Do předmětného prostoru je možné umístění parkoviště pro autobusy jako součást nástupního
prostoru města z hlediska posílení cestovního ruchu. Změna č. 2RP MPZ rovněž určuje posici vjezdu
z ulice Třebízského a velikost pojezdové plochy parkoviště vůči hranici pozemku resp. stávající
zeleně.
Část této plochy, zasahující do záplavového území byla z návrhu ÚP KLNO vypuštěna.

K10
Plocha nabízí doplnění městské zástavby na volném prostoru, který vzniknul po razantním
přemístění silnice I/13 z historického jádra ( původně vedla silnice I/13 ulicí Karlovarskou a přes
náměstí ).
Plocha se nachází nad úrovní stávající zástavby ( ul. Třebízského ) a její připojení na silnici
I/13 je možné až po její přeložce, kdy silnice přejde na městskou komunikaci. Přesto je vhodné
zástavbu realizovat z ulice Třebízského jako součást obnovy původního panoramatu města.
Plocha se nachází v prostoru MPZ, podmínky zástavby budou tedy zpřesněny regulačním
plánem MPZ.

K11
Jedná se o typickou plochu přestavby znehodnoceného území. Jedná se o skupiny řadových
garáží, jejichž umístění zcela určitě neodpovídá architektonickým a stavebně technickým požadavkům
na území městské památkové zóny. Připojením zastavitelných ploch K1,K2 + K4 navíc dojde k novým
požadavkům na funkci tohoto území – min. bezpečnou průchodnost do ul. Palackého a dále do
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centra. Přestavbové území je určeno pro smíšenou městskou zástavbu, přičemž součástí tohoto
objektu může být náhrada ztracené kapacity parkování.
Podmínky zástavby musí být zpřesněny regulační plánem MPZ.

K12
Zastavitelná plocha je vymezena z podnětu zpracovatele územního plánu. Záměrem je
smysluplné ukončení ulice Cihlářské hodnotným objektem doplňujícím navazující lázeňské území,
který by dotoval význam pěších tras ulicí Cihlářskou resp. pěšího propojení lázní Eugenie a místní
části Šumná.
Upravené řešení pro opakované veřejné projednání plochu rozšiřuje z hlediska hloubky
zástavby a současně i z hlediska možného využití – přijat je podnět vlastníka pozemku na alternativní
využití plochy pro výstavbu rodinného domu.
Zástavba by měla mít max. 2 nadzemní podlaží + podkroví a vzhledem ke své poloze
reprezentativní vzhled.
Urbanistický záměr – vazba na pěší komunikace z lázní Eugenie na Šumnou ( K13) a vložená
krajinná zeleň K13 jsou zachovány.

K13 + K14
Plochy jsou vymezeny z podnětu zpracovatele územního plánu. Jedná se o rozhodující stavby
z hlediska vytvoření kompaktního prostoru lázní Eugenie – vrchu Šumná ( s regenerovaným
Šumburským statkem a zříceninou hradu Šumburk ) a nové zástavby. Zastavitelná plocha K14 je pěší
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( cyklo ) trasa dotčeného prostoru. Trasa byla konzultována s majitelem sadů z hlediska reálnosti
jejího provedení: sady byly získány od Pozemkového fondu a zachování jejich funkce je podmínkou.
Vedení trasy je z tohoto hlediska přijatelné, s SZ konci pak trasa navazuje na stávající účelovou
komunikaci, kterou lze pro uvedené potřeby použít.
Plocha K13 tuto trasu doplňuje o zeleň s možností instalace souvisejících drobných objektů –
altánu, vyhlídky, sezení.

K15, K17
Plochy jsou vymezeny zpracovatelem územního plánu. Určeny jsou pro veřejnou či
komerční vybavenost lázeňského území s potenciálem výstavby vhodného objektu či skupiny objektů,
podporující cestovní ruch a význam lázní Eugenie. Plochy se nachází mimo MPZ, umožňují tak díky
své posici realizaci atraktivních objektů, které pohledově uzavřou prostor lázní Eugenie a současně
zatraktivní pěší komunikaci na Šumnou.

K16
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Z podnětu zpracovatele územního plánu jsou vymezeny tyto plochy jako parková zeleň.
Záměr řeší neukončenou pohledovou osu lázní Eugenie a umísťuje do svahu novou parkovou zeleň.
Do ní je integrována pěší komunikace (K14), zeleň současně zvyšuje atraktivitu zástavby občanského
vybavení na ploše K15.
Do parkové zeleně mohou být umístěny drobné objekty parteru či lázeňské architektury
( promenáda, kolonáda, altán, apod. ).
Zastavitelná plocha K17 navazuje na stávající park.

K18
Tato plocha přestavby byla vymezena z podnětu zpracovatele územního plánu. Mění plochu
současných zahrádek na plochy bydlení a naplňuje tak přestavbu celého okolí ( stráně ) nad lázněmi.
Podle původního ÚPNSÚ měla být tímto prostorem vedena přístupové komunikace do
lázeňské částí jako pokračování páteřní městské komunikace z území ad K1,K2 – K4. Přístupová
komunikace do lázní je již vybudována. Zahrádky jsou v současném stupni rozvoji území již
anachronismem.
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K20,K21,K24,K25,K26,K28 a K29

Plochy jsou určeny pro umístění bydlení městského a příměstského. Plochy byly vymezeny
analýzou podnětů majitelů pozemků, přičemž celkové uspořádání je výsledkem multikriteriálního
vyhodnocení dotčeného území. Zástavba tohoto území v omezeném měřítku byla vymezena již
platným územním plánem, realizace zástavby byla vázána na stabilizaci trasy silničního obchvatu
města a nemohla být tedy zahájena.
Prioritou je ochrana přírodních hodnot a zajištění funkce území pro místní systém ekologické
stability. Navržený mezofilní biokoridor propojuje jedinečné přírodní útvary Průsek a Lesík, přičemž
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nefunkční trasy tohoto biokoridoru budou vedeny souběžně s trasou silničního obchvatu a budou tak
účinné jako hygienický filtr chránící navazující městskou zástavbu.
Zastavitelné plochy jsou určeny pro nízkopodlažní bydlení, zastavitelná plocha K24 pak
představuje těžiště obytné zástavby a je určena jako veřejný prostor (přirozené centrum) s možností
uplatnění občanského vybavení lokálního charakteru a to na této ploše K 24 anebo na navazujících
plochách bydlení jako přípustná funkce.
Konkrétní zástavba pak musí respektovat stanovené šířky veřejného prostoru. Území ideálně
navazuje na městskou strukturu, vybavení veřejného prostoru by mělo odpovídat tradici města např.
vloženým stromořadím.
V návrhové části ÚP je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro silniční obchvat I/13
Klášterce nad Ohří. Přesah zastavitelných ploch do tohoto dopravního koridoru stanovuje etapizaci
území resp. podmínku využití těchto přesahujících ploch po realizaci silničního obchvatu. Takto
podmíněné plochy jsou označeny jako E22, E25, E29 a E30.
Zastavitelná plocha K25 má vymezenou distanční vzdálenost 5 m od přírodní lokality Nad
Průsekem s cílem zajistit propustnost území a přístupnost tohoto přírodního útvaru veřejnosti
z obvyklého směru od města.

K22, K23, K27, K28 a K37
Plochy jsou vymezeny pro umístění nefunkčních částí hydrofilního biokoridoru LSES. Tato
zeleň současně plní hygienickou funkci s cílem ochránit městskou zástavbu před důsledky silniční
dopravy po obchvatu města.
Tyto plochy pro ÚSES byly vymezeny zpracovatelem územního plánu. Zajišťují propojení
stávajících přírodních útvarů v území do mezofilního systému ekologické stability.
Plochy jsou navrženy tam, kde stávající ÚSE chybí. Celkové schéma územního systému je
řešeno v předchozí kapitole Odůvodnění územního plánu.
Pro zajištění funkce ÚSES jsou tyto nefunkční plochy vymezeny jako veřejně prospěšné
opatření.
K31
Plocha je vymezena pro umístění staveb, navazujících na koridor dopravní infrastruktury pro
silniční obchvat silnice I/13 Klášterce nad Ohří. Plocha umožňuje realizaci MÚK pro připojení východní
části městské struktury na trasu budoucího obchvatu a současně připojení (propojení) města a
průmyslové zóny VERNE.
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Podkladem pro zpřesnění trasy do tohoto koridoru je studie směrového vedení přeložky, kterou pro
ŘSD ČR zpracovala firma Mott MacDonald Praha spol. s r.o. z 11 /2004.

Výřez ze zákresu silničního obchvatu do orthomapy ( Mott MacDonald Praha )
K32, K33, K34, K35 a K35
Rozhodující výměra zastavitelných ploch byla vymezena platným územním plánem ÚPNSÚ
Z3/2, Z4/7 a Z6/2. Doplnění území do navrženého rozsahu pak vyplývá z optimalizace podmětů
vlastníků pozemků.
Jedná se o přirozenou rozvojovou plochu města s jedinečným výhledem na město a
panorama Doupovských hor, která by byla již zastavěna, pokud by území nebylo blokováno
nevyřešenou trasou silničního obchvatu.
Územím dále prochází přenosová soustava VVN elektro a VTL plynovod (zemní plyn),
přičemž v době zpracování ÚPNSÚ se zde ještě vyskytoval souběh VTL plynovodu (svítiplyn).
Pro základní orientaci v takto komplikovaném území byla provedena následující analýza:
Jedná se o přirozenou rozvojovou plochu města s jedinečným výhledem na město a
panorama Doupovských hor, která by byla již zastavěna, pokud by území nebylo blokováno
nevyřešenou trasou silničního obchvatu.
Územím dále prochází přenosová soustava VVN elektro a VTL plynovod (zemní plyn),
přičemž v době zpracování ÚPNSÚ se zde ještě vyskytoval souběh VTL plynovodu ( svítiplyn ).
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Obr.: Vymezení zastavitelných ploch předchozím územním plánem
Z grafického schématu je patrné řešení, kdy lze zástavbu kombinovat s limity využití území,
zachovat charakteristické skupiny spontánní zeleně a vložit resp. zajistit dopravní obsluhu území
připojením zástavby na stávající komunikace města.
Naznačený rozvoj území vychází rovněž z vlastnických vazeb v území. Základem řešení je
využití pozemků města pro vedení místních komunikací. Takto naznačená dopravní kostra bude dále
zpřesněna vložením vnitřních obslužných komunikací a uplatněním veřejných prostranství, jejich
minimální výměra vyplývá z novely vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Důležitá je koordinace se silničním obchvatem, který je logikou bariérou rozvoje města resp.
propojení Klášterce a Útočiště. Podle studie ŘSD, která je podkladem pro vymezení trasy obchvatu
(K19), je výškové vedení obchvatu kombinací mostu a násypu přes údolnici Širokého potoka a zářezu
dále v SV směru. Pěší propojení je navrženo prodloužením ulice Vítězné a přemostěním silničního
obchvatu. Naznačená analýza pak nabízí možnost zokruhování této části s propojením na silnici
Útočišti – tedy nejkratší cestu do města mimo prostor městské památkové zóny ( ul. Vítězné,
Karlovarské ) i mimo stavebně uzavřenou strukturu m.č. Útočiště.
V návrhové části ÚP je plocha dopravní infrastruktury nahrazena koridorem. Přesah
zastavitelných ploch do tohoto dopravního koridoru stanovuje etapizaci území resp. podmínku využití
těchto přesahujících ploch po realizaci silničního obchvatu. Toto omezení realizace rozvojových ploch
je rovněž vyjádřeno etapizací – stanovením pořadí změn v území.
Takto podmíněné plochy jsou označeny jako E32, E34 a E35.
Nedílnou podmínkou rozvoje tohoto složitého území je zajištění technické infrastruktury:
především odkanalizování. V principu je území napojitelné na kanalizační řad vedený mezi Útočištěm
a Kláštercem po souběžné komunikaci.
Konzultací s pověřeným zastupitelem je výše uvedené schéma zjednodušeno do spojité
plochy K36 a naznačené řešení zpřesní členění území ve smyslu dohody o parcelaci.
Plochy jsou vymezeny pro bydlení městské a příměstské. Tyto plochy tedy vyžadují
vzájemnou koordinaci, která bude řešena dohodou o parcelaci. V rámci toho budou vyčleněny
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pozemky, jejichž zástavba je přípustná bez věcné, časové a technologické vazby na výstavbu
silničního obchvatu I/13.
Vnitřní uspořádání musí dále respektovat tyto požadavky:
napojení na stávající místní komunikace - ul. Třebízského, na Útočiště,
vedení veřejné autobusové dopravy včetně otočky,
propustnost územím v tradičním směru pohybu obyvatel,
stávající spontánní přírodní plochy budou hodnoceny jako nezastavitelné

K 38 Plocha je určena pro zahrádkovou osadu. Vymezena je na podkladě podnětu majitele
pozemku. Město námět akceptuje především z těchto důvodů: novou plochou lze vytvořit mírný převis
nabídky zahrádkových ploch nad poptávkou a tedy spontánní opuštění zahrádek, které jsou náhodně i
nelegálně v území umístěny. Současně je tato plocha poblíž těžiště obyvatel, tj. přehuštěná sídlištní
zástavba ulic Dlouhá, Okružní, Družstevní, Příčná. Zřízením nové zahrádkové plochy se město
„konečně“ dočká jejího zahrádkové osady, která odpovídá současným parametrům - bude mít
parkoviště, technické a provozní zázemí a veřejný společný prostor pro možné související
volnorekreační aktivity. Toto zázemí je pak využitelné pro navazující – stávající – zahrádky.
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Podmínka komplexního řešení je uplatněna ve výrokové části.
K39
Plocha je vymezena z podnětu města, určena je pro veřejnou ( komerční ) vybavenost.
Záměrem města je využít potenciálu silničního obchvatu resp. jeho napojení na ulici Petlerskou a
vytvořit zde možnost realizace objektu ( areálu ) veřejné vybavenosti, jehož funkce by odpovídala
posici na okraji sídliště a na dopravním připojení na silniční obchvat.
Celá plocha zasahuje do koridoru dopravní infrastruktury a jako taková je využitelná pod
označením E39 až po stabilizaci koridoru dopravní infrastruktury následným správním rozhodnutím.

K40
Zastavitelné plochy jsou vymezeny na podnět majitelů pozemků a určeny jsou pro bydlení
městské a příměstské individuálního charakteru, připojitelné na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu.
Tyto zastavitelné plochy ukončují současnou zástavbu a využívají „poslední“ volné plochy na
severním okraji města. Plochy jsou vloženy mezi lokální přírodní útvary, které spolu s jedinečným
výhledem do kraje a návazností na sídlištní vybavenost představují nespornou hodnotu tohoto území.
V současné době je tato lokalita rozvojovou, na navazujícím zastavěném území již proběhlo
zasíťování pozemků a probíhá výstavba rodinných domů.
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Ukončení severní hrany města plochami K40, K41 a K42.
K44
Plocha je umístěna na pozemku města a z jeho podnětu je zapracována. Určena je pro
veřejné prostranství – parkové zeleně včetně dětského hřiště. Tímto využitím město nabídne užití
veřejného prostranství pro koncentrovanou zástavbu v ul. Komenského. Východní hranice navazuje
na údolnici Podmileského potoka.
Případné nadzemní objekty jsou limitovány ochrannými pásmy inženýrských sítí.

K45 + K46
Tyto změny zastavěného území vycházejí z podnětu města. Plocha č. K45 vymezuje novou
trasu ulice Pod Pivovarem, resp. její vyústění do ulice Chomutovské tak, aby s ulicí U Potoka vytvořila
standardní kolmou křižovatku.
Plocha K46 je určena pro umístění bytových domů. Za tímto účelem byla definována již
platným ÚPNSÚ a podmínky zpřesněny platným regulačním plánem MPZ. Pozemek patří městu,
v současné době jsou zde formou pronájmu umístěny zahrádky. Jedná se o cennou lokalitu, která má
potenciál vytvoření jedinečné městské struktury spojením zámecké zahrady, hřiště gymnázia, barokní
sýpky, letního kina a objektů bývalého pivovaru.
Využití části plochy K46, zasahující do koridoru optimalizace železniční trati, je podmíněně
přípustné – podmínkou je předchozí realizace staveb, souvisejících s optimalizací železničního
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koridoru. Toto omezení realizace rozvojových ploch je rovněž vyjádřeno etapizací – stanovením
pořadí změn v území.

K49
Plocha je určena pro rozšíření stávající zahrádkové osady včetně využití jejich stávajících
přístupových cest a jejich stávající technické infrastruktury

53/2
Plocha je vymezena na podkladě přijaté námitky vlastníka pozemku, určena je pro 1 rodinný
dům. Plocha navazuje na zásadní rozvojovou plochu K1-2-4, územní plán umožňuje výstavbu RD
nezávisle za podmínky zajištění přístupu po pozemku č. 150 k.ú. Klášterec nad Ohří, tedy ul.
Cihlářskou.
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53/9
Plocha je určena pro rozvoj areálu Sadů Klášterec nad Ohří, na podnět vlastníka pozemku.
Podmínkou využití plochy je umístění výhradně účelového objektu (chladírny). Plocha je vymezena
jako plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba. Důvodem je (v rámci tohoto regulativu)
ochrana navazující městské zástavby, tzn., že provozní parametry objektu nesní vůči stávající i
navrhované obytné zástavbě (K18) negativní vliv přes hranici pozemku k němu náležícímu. Současně
platí podmínka využití tohoto objektu výhradně pro potřeby Sadů.

Miřetice:
M1
Plocha je určena pro místní komunikaci propojující město Klášterec nad Ohří ( ul.
Ciboušovskou ) s průmyslovou zónou VERNE. Plocha je dimenzována na souběžné ( separované )
vedení místní komunikace a cyklostezky.
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M2, M21, M7, M8 + 53/5
Plochy jsou vymezeny na podnět majitelů pozemků, přičemž jejich část – zastavitelné plochy
č. M21 a M22 jsou převzaty z předchozího ÚPNSÚ.
Řešeným prostorem je společenství trvalých travních porostů a spontánní zeleně v klínu mezi
ulicemi Osvobození a Ciboušovkou, který je ze SV části uzavřen realizovaným pásem lesa. Žádosti
majitelů pozemků o rozvoj tohoto území se při změnách územního plánu opakovaly, nicméně forma
změny územního plánu neumožňovala ( např. z hlediska § 55, odst. 4 stavebního zákona ) toto území
řešit.
Zpracování tohoto území tedy náleží novému územnímu plánu.
Základ řešení je v přijetí zastavitelné plochy M8 jejímu omezení z hlediska uplatnění
dopravních, urbánních i krajinných hledisek:
Plocha M8 bude prověřena dohodou o parcelaci, která vymezí postupné logické celky rozvoje,
vymezí veřejná prostranství a plochy denní rekreace obyvatel tak, aby jediným prostorem rekreace
nebyl pás lesa podél SV okraje.
Plocha 53/5 rozvíjí dále plochu M8. Návrh ÚP v tomto případě akceptuje resp. přebírá toto
vymezení z předchozího územního plánu. Výroková část ÚP na podkladě vyhodnocení vlivů na životní
prostředí SEA stanovuje tyto podmínky jejího využití:
Plochy M8 a 53/5 je nutné jako celek podmínit 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 nabízí velké množství jiných kapacitních rozvojových ploch pro bydlení, které bude obtížné
naplnit.
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Specifické řešení je zvoleno v případě zastavitelné plochy M7. Tato plocha je vymezena na
podkladě podnětu vlastníka pozemku.
Plocha M7, která je určena jako ploch RZ pouze pro 1 rodinný dům. Pro umístění 1 domu na tento
pozemek definuje návrh územního plánu samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití a to
„plochy pro bydlení – zahrady“. Plocha bude připojena na plochu M4.
Urbanizací takto rozlehlého prostoru musí být zachována propustnost území pro pěší podél
SV okraje území – tedy podél izolačního zalesněného pásu, dále musí být zachováno logické
připojení komunikačního systému zastavitelné plochy M8 k zástavbě jižním směrem.
Výsledné uspořádání urbanizace území je patrné z následujícího schématu, přičemž západní
část zobrazené lokality je řešena samostatně – viz plochy následující komentář k plochám M3, M4 a
M22.

Územní studie dotčeného prostoru ( arch. Bernášek ), Ze studie bude využito uspořádání části, kterou
vymezuje územní plán.

M3, M4 a M22
Plochy jsou vymezeny na podnět města, přičemž jejich část – jsou převzaty z předchozího
ÚPNSÚ.
Poslední úprava vzájemného poměru zastavitelných ploch vyplývá z pokynu pořizovatele pro
úpravu ÚP KLNO pro 2. opakované veřejné projednání. Projektovým podkladem je územní studie
plochy M3 p. arch. Bernáška – viz následující výřez:

130

Podle tohoto projektového podkladu je tedy proveden a následující úprava dotčeného území:

Tato úprava současně reflektuje aktuální omezení území v důsledku bezpečnostního a
ochranného pásma VTL plynovodu. V prostoru tohoto bezpečnostního pásma je vymezena plocha M3
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– plochy bydlení (zahrady), uspořádání pozemků, oplocení atd. bude stanoveno územním řízením.
Plocha M22 není samostatně využitelná pro výstavbu, bude vždy připojena k parcelám rodinných
domů umístěných na ploše M3.
M4 +M7
Plochy M4 a M21 budou plochami veřejných prostranství – veřejné zeleně, která využije stávající
spontánní plochy zeleně do přírodního výrazu řešeného území. Plochy M7 a M22 jsou plochy mi
bydlení, určeny výrokovou částí ÚP specificky – plochy M7 výhradně pro 1 rodinný dům, plocha M22
jako zahrady k rodinným domům na zastavitelné ploše M3 v prostoru, který je bezpečnostním
pásmem vysokotlakého plynovodu.
M5, M6
Jsou plochami komerčního občanského vybavení (M5) a plochou dopravní infrastruktury (M6)
umožňujících případné umístění dalších objektů veřejné a komerční občanské vybavenosti podle
potenciálu navazujících obytných ploch M21-24, M3. Plochy M5 a M6 jsou převzaty z předchozího
ÚPNSÚ.

M10
Plocha je vymezena novým územním plánem a to na podnět města. Město požadovalo
odstranit dopravní závadu, kterou je problém s připojením objektů a areálů v prostoru bývalého ZKL
na silnici I/13 ve směru do města. Tento směr odbočení na silnici I/13 její prostorové uspořádání a
řazení jízdních pruhů neumožňuje. Řešením je okružní křižovatka, která tedy umožní otočení do
města, zpomalí dopravu a současně připojí zastavitelnou plochu M8.
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M11
Plocha je vymezena na podnět města, rovněž s cílem odstranění dopravní závady, kterou je
uspořádání křižovatky ulic Osvobozená, Ciboušovská, Pražská a připojení autobusového nádraží.
Vymezení této plochy umožní nové uspořádání křižovatky.

M13
Plocha je určena pro zahrádkové osady, kterými se zvětší současné plochy zahrádek. Plocha
je převzata ze změny č. 6 ÚPNSÚ.

M14, M15, M16, M17, M18, M19
Tyto plochy vytváření nový kontaktní prostor s chatovou zástavbou levého břehu Ohře
v lokalitě Mariánské údolí.
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Plochy byly původně (změnou č. 4) určeny pro bydlení, rozsah změny č. 4 byl novým
územním plánem zásadním způsobem redukován. Smyslem nového řešení je zachování Mariánského
údolí v původním stavu přírodních ploch, vymezení ploch bydlení M14, M16 a M17 a souvisejících
veřejných ploch M15, M18 a M19. Zastavitelná plocha M18 bude veřejným prostranstvím pro
s charakterem parkové zeleně, zastavitelné plochy veřejných prostranství M15 a M19 je určeno pro
parkování residentů a zejména uživatelů chatové zástavby.
Komplexní řešení umožní přivedení potřebných inženýrských sítí – zejména vodovodu a
kanalizace.
Využití části plochy M14, zasahující do koridoru optimalizace železniční trati, je podmíněně
přípustné – podmínkou je předchozí realizace staveb, souvisejících s optimalizací železničního
koridoru. Toto omezení realizace rozvojových ploch je rovněž vyjádřeno etapizací – stanovením
pořadí změn v území.

M20
Je výjimečně zřízenou plochou individuální rekreace na podnět vlastníka pozemku.
Prostor je prolukou v zastavěném území s bezproblémovým připojením na místní komunikaci ( a dále
silnici II/224 ).
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M25,M26,M27
Plochy smíšené obytné jsou řešeny na podnět vlastníka pozemku. Město má zájem o
komplexní řešení celého prostoru ve smyslu uzavření – stabilizace ploch drobné řemeslné výroby a
služeb, které vznikly rozprodáním objektů provozního zázemí bývalého areálu Lesů ČR.
Využití plochy M27 a částí ploch M25 a M26, zasahujících do koridoru optimalizace železniční
trati, je podmíněně přípustné – podmínkou je předchozí realizace staveb, souvisejících s optimalizací
železničního koridoru. Toto omezení realizace rozvojových ploch je rovněž vyjádřeno etapizací –
stanovením pořadí změn v území.

53/7, 53/11, 54
Upravený ÚP pro opakované veřejné projednání akceptuje podnět vlastníka pozemků a
vymezuje v průmyslové lokalitě m.č. Miřetice tyto plochy výroby a skladování. Plochy jsou umístěny
v prostoru, který není z jiných městotvorných ani krajinotvorných hledisek zásadní. Lokalizace těchto
činností pak umožní přiměřený rozvoj stávajících ploch výroby a skladování, na který navazují.
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V obou případech je využití pozemků vázáno na podmínku SEA, přenesenou do výrokové
části ÚP takto:
lokality 53/7 VL a 53/11 VL jsou využitelné za podmínky nenavyšování intenzit dopravy do
páteřní komunikační sítě města, tj. ulic Pražská, Nádražní a Osvobozená. Využití těchto
zastavitelných ploch bude prověřeno vlivem hluku z dopravy na obytné objekty 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, 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,
zastavitelná plocha 53/7 bude přístupná výhradně prostřednictvím stávajícího napojení areálu
Porcelánky.
Jihovýchodní a jihozápadní hranice plochy 53/7 odstupuje od hrany místních komunikací
s cílem zachovat přirozenou šířku veřejného komunikačního prostoru. Tento odstup vyplňuje plocha
zeleně na veřejných prostranstvích č. 54. V takto vymezeném prostoru se rovněž nacházejí páteřní
sítě veřejné infrastruktury – plochy tak vytváří podmínky pro jejich údržbu či zkapacitnění.
Tímto omezením eliminuje návrh ÚP zjevný paradox v rozvoji ploch výroby a skladování
v městské sídelní struktuře, která je přístupná prostřednictvím vytížených městských komunikací,
popř. po silnici II/538, jejíž směrové vedení je problematické pro všechny druhy dopravních
prostředků. Navržené zastavitelné plochy tak mohou napomoci ke strukturální změně výroby
v případě, že ji vlastník pozemků bude chtít, popř. pro změnu intenzity využití těchto průmyslových
ploch jako celku.

Ze závěrů SEA a souvisejícího stanoviska Krajského úřadu dle zákona č. 100/2001 Sb.
vyplývají pro využití zastavitelných ploch 53/7 a 53/11 podmínky, založené na ochraně navazujícího
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území z hlediska posice těchto ploch i z posice ochrany okolního prostředí před důsledky případného
navýšení intenzity dopravy v tomto rozsahu:
Ad:
6.
Lokality 53/11 VL a 53n 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.
Ad:
7.
Do doby, než bude zprovozněný obchvat města (K31), je nutné prověřit návrhy budoucích
záměrů také v lokalitách 53/6 VL a 53/23 VL 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 vůči nejvíce exponovaným akusticky
chráněným objektům a území. Vliv hluku z dopravy je zapotřebí prověřit zejména v nejvíce
exponovaných místech páteřní komunikace 1/13.
Ad:
8.
Lokality 53/7 VL a 53/11VL 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. Další
navyšování intenzit dopravy je v této části zastavěného území z důvodu ochrany venkovního
chráněného prostoru staveb před dopravním hlukem nevhodné. Vliv hluku z dopravy je zapotřebí
prověřit akustickou studií vlivu hluku z dopravy po veřejných komunikacích podle konkrétní projektové
dokumentace. Stacionární zdroje hluku v. této lokalitě je nutné navrhnout a uzpůsobit tak, aby
nepůsobily nadměrný hluk vůči zahrádkám RZ a nejbližším obytným domům v plochách BM a umístit
je vůči těmto na odvrácenou stranu. Vliv hluku ze stacionárních zdrojů je nutné prověřit hlukovou
studií v úrovni přípravy záměru ve fázi EIA, DUR.
Ad:
9.
U lokality 53/7 VL je nutné zamezit rozšiřování samostatného výjezdu do ulice U Porcelánky
naproti zahrádkám v ploše RZ. Lokalitu je nutné napojit pouze prostřednictvím stávajícího napojení
areálu Porcelánky
Ciboušov
C1, C2
Zastavitelné plochy pro bydlení městské a příměstské individuálního charakteru, vyplňující
proluky stávající zástavby. Plochy jsou vymezeny dle podnětu vlastníků pozemků. Plocha C1 je
součástí postupné regenerace bývalého zemědělského areálu v Ciboušově – tento je užíván jako
plocha řemeslné výroby a služeb. Posice bydlení na přístupové komunikaci je tedy přijatelný.
C3, C4, C5
Tato plochy představují navržené ukončení obytné zástavby Ciboušova, které je v tomto
směru mezním vůči trase silničního obchvatu I/13.
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Zastavitelná plocha C3 je umístěna mezi stávající komunikaci a údolnici Podmileského
potoka. Zástavba tedy nebude zasahovat do údolnice, mezní hranice hlavního objektu RD od stávající
komunikace se stanovuje na 15 m. Zastavitelná plocha C4 je od stávající komunikace odsazena tak,
aby do vzniklého prostoru byla vložena plocha C5 jako plocha veřejných prostranství, umožňující
ukončení zástavby Ciboušova důstojným veřejným prostorem.
53/14 Plocha je určena pro bydlení a vymezena na podkladě přijaté námitky vlastníka pozemků,
kterou uplatnil při veřejném projednání. Plocha vyplňuje výseč mezi hranicí zastavěného území a jižní
hranicí dopravního koridoru pro silniční obchvat I/13. Plocha je přístupná přes stávající pozemky téhož
vlastníka, výstavbu tak lze povolit za podmínky vymezení potřebné přístupové komunikace.
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Vernéřov

Průmyslová zóna VERNE
V1, V2, V3, V4 + 53/12
Jsou rozvojovými plochami lehké výroby, rozšiřující průmyslovou zónu VERNE dle převzaté
koncepce resp. předchozího ÚPNSÚ: V1 = Z3/4, V2 = Z7/1, V3 = Z6/3, V4 = původní ÚPNSÚ. Výčet
doplňuje na severní hranici průmyslové zóny plocha 53/12, vymezená na podkladě přijaté námitky
vlastníka pozemku resp. navazujícího výrobního areálu, který bude na plochu 53/12 rozšířen.
Všechny tyto plochy budou připojeny na dopravní a technickou infrastrukturu průmyslové zóny.
V5, V6
Tyto plochy jsou převzaty z předchozího ÚPNSÚ a jsou zjednodušením původní urbanistické
koncepce, předpokládající využití tohoto území po doplňkové činnosti průmyslové zóny. V tomto
smyslu jsou hodnoceny jako plochy smíšené výrobní a umožňují umístění podpůrných aktivit –
v ideálním případě obchodních zařízení regionálního významu, popř. podle konfigurace relativně
složitého terénu doplňkové činnosti, spojené se službami či marketinkem subjektů průmyslové zóny.
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Zastavitelná plocha V5 je umístěna do prostoru bývalého zámku Vernéřov a evokuje možnost
obnov tohoto historického prostoru.
V7
Je plochou dopravní infrastruktury – silniční – umožňující dostavbu MÚK I/13 – II/224. Jedná
se o minimální zábor území, které je jako mokřad předmětem zájmu ochrany přírody. Plocha je
potřebná pro konstrukci nadjezdu nad budoucí čtyřpruhovou silnici I/13.
Součástí takto vymezené plochy dopravní infrastruktury je rovněž stávající část silnice I/13,
která bude v celém půdorysném průmětu nahrazena novou stavbou.
Část budoucí MÚK byla stabilizována změnou č. 4 ÚPSÚ Klášterec nad Ohří a z hlediska
zemních prací a tras technické infrastruktury i realizována.

V8
Tato plocha technické infrastruktury je vymezena pro novou rozvodnu dle požadavku
investora (ČEPS ).
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V9
Plocha je vymezena na podnět vlastníka parcely. Její zařazení je východiskem z řešení
problémové lokality – původní venkovská zástavba Mikulovic – dodnes patrná z kresby katastru
nemovitostí – již neexistuje. Z vesnice zůstal pouze kostel sv. Mikuláše a hřbitov, hřbitovní zeď a
příjezdová cesta. Vesnické stavby byly odstraněny a prostor zalesněn. Důvodem přijetí záměru je
oživení prostoru jedinou vhodnou zástavbou – tedy individuální rekreace. Nosným přírodním prvkem
je Mikulovický rybník.
Zastavitelná plocha je umístěna mimo mokřad ( VKP ze zákona ), stanovena je podmínka
přijetí dohody o parcelaci, která vymezí kromě vnitřní struktury rovněž postupnou zástavbu v logických
celcích.

53/1 a 53/6
Na podkladě námitky, uplatněné pro veřejném projednání, vymezuje ÚP nad údolnicí
Vernéřovského potoka plochy výroby a skladování, které navazují, resp. rozvíjejí stávající výrobní
areál téhož majitele.
Plocha 53/6 je redukována ve smyslu požadavku SEA na ochranu mokřadního společenství
navazující údolnice a současně upravena tak, aby vytvořila smysluplnou využitelnou plochu.
Obě ploch lze napojit na távající dopravní a technickou infrastrukturu.
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Suchý Důl
S1
Je plochou venkovského bydlení, definovanou podle konkrétního záměru skupin stavebníků.
Cílem je realizovat venkovské bydlení založené na vlastním energetickém a vodním hospodaření
s obnovitelnými zdroji.
Rozvoj tohoto území byl již prověřen urbanistickou studií. Zástavba je realizovatelná za
podmínky jejího připojení přímo na zastavěné území – mimo úvozovou cestu ke studánce resp.
navazujícímu zalesněnému území. Rozvoj bude zpřesněn území studií, její součástí bude vymezení
izolační zeleně, která zmírní výraz nové zástavby na subhorizontu Doupovských hor.

Rašovice
R1, R2, R3
Jedná se o řešení východní části Rašovic. Navržené plochy jsou R1 a R2 mají vymezit veřejný
prostor ve stísněném prostoru obce, navazující zastavitelná plocha R3 je určena pro bydlení. Tvoří ji
zčásti převzaté podněty vlastníků nemovitostí, zčásti jsou převzaty záměry dle urbanistické studie
arch. Kačírka.
Zastavitelná plocha R3 bude přístupná přes veřejná prostranství plochy R2, žádoucí je pak
přímé pěší propojení do centra obce.
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R4, R5
Zastavitelné plochy pro bydlení městské a příměstské individuálního charakteru, vyplňující
proluky stávající zástavby. Plocha R4 je převzata z urbanistické studie, plocha R5 je částí pozemku,
k jehož zástavbě podal podnět jeho vlastník. Navržena je 1 obytná řada nad fotbalovým hřištěm
s úmyslem zajištění dostatečné distance budoucí zástavby od zalesněných ploch.

53/3
Je plochou bydlení, vymezenou z podnětu vlastníka pozemku. Plocha využívá část pozemku
ohraničenou údolnicí bezejmenné vodoteče, průběhem – trasou vrchního vedení VN a poskytuje
dostatečný prostor pro uplatnění potřeb jejího majitele. Připojení plochy je možní stávající účelovou
komunikací, v návazných územních a stavebních řízeních je však nezbytné prověřit její směrové
parametry a provést v tomto smyslu redukci, umožňující bezproblémový provoz v klimaticky
náročnějším období. Ve smyslu pokynu pořizovatele k úpravě ÚP KLNO pro 2. Opakované projednání
Byla provedena korekce tvaru při zachování velikosti zastavitelné plochy 53/3.

Provednená úprava
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Lestkov
L1, L2, L3

Návrh představuje rozšíření zastavěného území pro potřeby bydlení venkovského charakteru
s připojením na stávající místní komunikace resp. technické vybavení obce. Zastavitelné plochy L2 a
L3 jsou převzaty od urbanistické studie arch. Kačírka, zastavitelná plocha L1 je vymezena dle podnětu
vlastníka nemovitosti.
53/13 Územní plán vymezuje na podnět vlastníka pozemku pro bydlení venkovského typu původní –
dnes již zaniklou plochu koupaliště v Lestkově. Plocha je přístupná po stávajících komunikacích.
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3.e3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
Uspořádání území a navržený rozvoj jsou v souladu s Politikou územního rozvoje ČR ( 2008 )
– viz samostatná část Odůvodnění..
Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří akceptuje limity a záměry, vyplývající ze Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje – viz samostatná část Odůvodnění.
Návrh územního plánu převzal rozvojové plochy, vymezené ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří
včetně změn č. 1 – 8 a není v rozporu s územními studiemi, z ÚPNSÚ vyplývajícími.
Návrh územního plánu vyhodnotil a přijal relevantní záměry urbanistických studií venkovských
částí řešeného území.
Návrh územního plánu v odůvodněných případech vychází z územních studií, vyhotovených
pro vybrané rozvojové plochy v území.
Návrh územního plánu respektuje urbanistické, architektonické a přírodní hodnoty v území:
-

-

-

respektuje stávající urbanistickou strukturu města Klášterec nad Ohří, dalších venkovských
sídel ( místních částí ) řešeného území, zachovává a chrání jedinečnost definovaných
urbanistických, architektonických, historických a přírodních hodnot,
respektuje současný charakter zástavby a stanovuje podmínky pro jeho zachování při
změnách v území ve smyslu nástaveb, dostaveb, rekonstrukcí a nových staveb,
realizovaných v kontextu s původní zástavbou,
respektuje spektrum přírodních prvků tvořících jedinečný přírodní rámec území a nezasahuje
do nich, stabilizuje území z hlediska územního systému ekologické stability, významných
krajinných prvků a doplňuje je v kompaktní a propojený systém.

Návrh územního plánu je v souladu s definovanými hodnotami a limity využití území ( ÚAP
ORP Kadaň )..
Rozvoj území není umístěn do území s limity souvisejícími s důlní činností ( poddolované
území, chráněné ložiskové území ).
V případě posice stávající zástavby a rozvojových ploch ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa
vymezuje prostor dotčenému orgánu na vymezení podrobnějších podmínek v následných územních a
stavebních řízeních..
V případě umístění rozvojových ploch na zemědělské půdě s I. a II. stupněm ochrany
odůvodňuje toto vymezení podle metodiky definované dotčenými orgány.
Územní plán deklaruje zajištění koordinace vůči sousedícím územním jednotkám Kadaň,
Domašín, Měděnec, Perštejn, Okounov z hlediska vedení územních systémů ekologické stability,
návaznosti zastavěného území či zastavitelných ploch a vedení stávající i navrhované nadmístní
dopravní a technické infrastruktury.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na plochy NATURA
Jako organ věcně a místně příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) ZOPK, vydal
Krajsky úřad dle § 45i ZOPK stanovisko:
Návrh zadání územního planu obce může mít samostatně či ve spojení s jinými záměry
významný vliv na předměty ochrany nebo celistvost jednotlivých evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblasti v uzemni působnosti Krajského úřadu.
Návrh územního plánu vymezuje rozvoj prioritně mimo plochy NATURA. Kontaktním
prostorem je rozvoj jižní části Klášterecké Jeseně a veškeré zásahy do pravobřežní krajiny – tj. rozvoj
místních částí Lestkov, Rašovice a Suchý Důl.
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Záměry ve sledovaných překryvech jsou výrazem spontánní a přirozené urbanizace území,
vycházející z podnětů vlastníků pozemků. Rozvoj navazuje na zastavěné území a nemění výraz a
posici sídla v krajině. Záměry jsou určeny pro lokální potřebu bydlení s absencí dalších činností
znehodnocujících prostředí.

3.e4 Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle
vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech
jev 6 – památková zóna
V katastrálním území Klášterec nad Ohří se nachází městská památková zóna Klášterec nad
Ohří, zřízená Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických
jader vybraných měst za památkové zóny a zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
pod rejstř. č. 2168.
Prostorové identifikační znaky: Okres: Chomutov, Obec: Klášterec nad Ohří, Katastrální
území: Klášterec nad Ohří. Hranice památkové zóny začíná od silničního průtahu na Karlovy Vary p.
č. 161/1 až ke Kláštereckému potoku, po něm k jihu na most, podél mostu na pravý břeh řeky Ohře.
Po jižní hranici p. č. 549/1, 563/1, přes p. č. 587/1, po mostě zpátky na levý břeh po p. č. 1165,
1177/2, 1178, 1204, 1203. Pokračuje U kyselky po p. č. 1208, 1201, 1200, 1202, 1179, 1181, 1182,
1180, 1167, 1166. Dále pokračuje po západní hranici ulice Zahradní severně po p. č. 163, 158, 157/1,
158, 179/1 a po severní straně p. č. 445 (hřbitov) přes silnici Karlovarskou a po p. č. 477/1 až na
hlavní průtah na Karlovy Vary p. č. 161/1, kde se hranice uzavírá.
Hranice městské památkové zóny je zapracována v koordinačním výkresu odůvodnění
územního plánu Klášterec nad Ohří.
jev 8 – nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
V požadavcích na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny) jsou stanoveny podmínky z hlediska výšky zástavby a podlažnosti. S ohledem na
charakter území je tak zajištěna u venkovských sídel požadovaná hladina zástavby, ohleduplná
k nemovitým kulturním památkám.
V případě městské památkové zóny je odkaz na regulační plán MPZ, který stanovuje
výškovou hladinu a další podmínky pro změny zástavby v území.
Jádrové plochy obcí jsou definovány jako plochy urbanistických, architektonických a
historických hodnot – požadavek na soulad s urbanistickým rázem a architektonickým tvaroslovím
stávající zástavby; zejména jejím měřítkem, proporcí a situováním v terénu je přenesen z hlediska §
19, odst. d) stavebního zákona na navazující územní a stavební řízení.
Městská památková zóna a navazující území je hodnocena jako „plochy smíšené –
v centrech“. Této funkci odpovídají podmínky prostorového uspořádání:
Při změnách v území bude v maximální míře respektováno historické uspořádání parcel a
stopy tradičních cest. V požadavcích na řešení veřejné infrastruktury budou respektovány historické
trasy, se zaměřením na ochranu kulturní krajiny a její dochované součásti - historické cesty,
stromořadí a aleje, významné průhledy apod.
V koncepci místních komunikací je uplatněn požadavek na respektování historických tras, se
zaměřením na ochranu kulturní krajiny a její dochované součásti - historické cesty, stromořadí a aleje.
Přírodní dominanty, ale i drobné stavby v krajině, rozcestníky, kapličky, křížky, poutní a
památná místa jsou hodnoceny jako urbanistické a architektonické hodnoty s odpovídající prostorovou
ochranou.
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Výčet nemovitých kulturních památek:
rejstříkovéčíslo
ÚSKP

čp.

k ulturní památk a

parc.č.

k .ú. Klášterec nad Ohří včetně m.č. Šumná
25701 / 5-732

socha sv. Norberta

324

34223 / 5-708

sloup se sochou P. Marie

1160

sloup se sochou P. Marie

1062

15584/5-652

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice,
socha sv. J. Nepomuck ého, socha sv.
Ant. Paduánsk ého

321

37051 / 5-551

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

39731 / 5-553

u čp.
116

čp.1

zámek s park em

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 336(část),
1142, 1146, 1147,
1148, 1150, 1151,
1152, 1161, 1162,
1163

39033 / 5-558

čp.2

městsk ý dům

11

16071 /5-559

čp.10

městsk ý dům

26

47154/5-560

čp.12

městsk ý dům

29

46122/5-562

čp.20

Střelnice, lázeňsk ý pavilon

1179

30937 / 5-566

čp.68

městsk ý dům

299

31761 /5-564

čp.70

městsk ý dům

305

31046/5-565

čp.71

městsk ý dům

307

17776/5-567

čp.83

městsk ý dům

289

13987/5-561

čp.84

městsk ý dům

288

18990/5-557

čp.97

fara

319

28634 / 5-550

čp.101

pivovar  bývalá sladovna

1089

34450/ 5-548

k ostel Nejsvětější Trojice

17891 / 5-549

k ostel P. Marie

20152/5-568

socha sv. Jana Nepomuck ého

320, 321(sochy)
178, 442, 443 ,444,
445
1202

24262/ 5-690

socha sv. Jana Nepomuck ého

324

25233/ 5-552

socha sv. Jana Nepomuck ého

336

porcelánk a

777, 779, 781, 782,
789, 789/1.část

28244/ 5-563

plnírna proti čp. 20  lázeňsk ý pavilon

1182(část),
1183/8(část)

31535/5-555

hrad Šumburk , zřícenina Šumná

47136/5-556

zemědělsk ý dvůr pansk ý Šumná

42131 / 5-547

20069/ 5-554

čp.120

k .ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

23805 / 5-569

339

k .ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří
hrad Felixburk , zřícenina

45711 / 5-722

75, 76, 77, 78, 79,
199, 51/2-9

k .ú. Lestk ov u Klášterce nad Ohří
41573/5-724

čp. 1

20475/ 5-723
33248/ 5-726

výměnek
čp.3

venk ovsk á usedlost  bez severní stodoly

8, 64, 617/11(část)

hrad Egrberk , Lestk ov, zřícenina

71, 624/2

venk ovsk ý dům  výměnek

10/4

k .ú. Mik uilovice u Vernéřova
k ostel sv. Mik uláše

25489/ 5-649

129

k .ú. Vernéřov
16032/5-651

čp.1

30505 / 5-650

sloup se sochou P. Marie
fara

140

k .ú. Hradiště u Vernéřova
22246 / 5-828

čp.1

venk ovsk á usedlost

1

17813/5-827

čp.20

venk ovsk á usedlost

2
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jev 16 – území s archeologickými nálezy
V řešeném území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na území jsou evidovány tyto
archeologické lokality:

Pořadové
číslo SAS

kategorie

název UAN

k.ú. Klášterec nad Ohří
01-44-23/1

I.

Klášterec nad Ohří - jádro města se zámkem

11-22-03/2

I.

zřícenina hradu Šumburk

k.ú. Lestkov u Klášterce nad Ohří
11-22-04/1

I.

zřícenina hradu Egrberk

11-22-04/2

II.

středověké a novověké jádro obce Lestkov

k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří
11-22-04/3

II.

novověké jádro obce Rašovice

k.ú. Mikulovice u Vernéřova
01-44-24/1

II.

středověké a novověké jádro obce Mikulovice

01-44-24/2

I.

výšinné pravěké sídliště Špičák

I.

středověké doly na polodrahokamy

k.ú. Vernéřov
01-44-24/3

k.ú. Pavlov u Vernéřova
01-44-19/2

II.

středověké a novověké jádro obce Pavlov

jev 21 - územní systém ekologické stability
V řešeném území se vyskytují prvky nadregionálního, regionálního systému ekologické
stability. Místní územní systém je převzat z ÚPNSÚ a doplněn na celé řešené území. Nefunkční prvky
místního systému ekologické stability jsou zahrnuty jako veřejně prospěšná opatření.
Územní plán akceptuje resp. zpřesňuje nadregionální a regionální prvky ÚSES, vymezené v ZÚR
Ústeckého kraje:
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kontrola – nadregionální a regionální ÚSES dle koordinačního výkresu ZÚR Ústeckého kraje

-

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. 1154 „Černý vrch, hrad Egrberg“
RBC č. 1155 „Vrch Šumná“,
RBC č. 1911 „Perštejn“
ÚP KLNO zpřesňuje výše uvedené prvky nadregionálního a regionálního ÚSES jako funkční.

Průběh nadregionálního a regionálního ÚSES je koordinován s územními plány sousedních
územních jednotek a průkaz koordinace je uveden v samostatné grafické příloze Odůvodnění
územního plánu a v detailech zobrazen v kapitole 4a) tohoto Odůvodnění.
Lokální systém ekologické stability
V území je umístěn lokální systém ekologické stability.
Lokální úroveň ÚSES navazuje na systém, vymezený v ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří.
Lokální úroveň ÚSRS je vymezena na podkladě: Lokálního systému ekologické stability,
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zpracovaného pro okres Chomutov, resp. katastrální území Klášterec nad Ohří, Miřetice, Vernéřov,
Klášterecká Jeseň, Kunov, Potočná, Pavlov, Hradiště, Velká Lesná, Lestkov, Rašovice, Suchý Důl a
Mikulovice v prosinci 1993 RNDr. Janou Tesařovou CSc. A ing. arch. Jitkou Fikarovou a jejího
zpřesnění v srpnu 1995.
Územní plán vymezuje ve směru východ – západ trasu lokálního mezofilního biokoridoru, do kterého
jsou umístěna tato lokální biocentra:
LBC U vodárny
LBC Třešňovka
LBC Lesík
LBC Petlerská
LBC Jezerní hora
LBC Vernéřov
LBC Odkaliště A3
Lokální mezofilní biokoridory jsou funkční s výjimkou úseku mezi LBC Višňovka a LBC Petlerská.
Územní plán navrhuje pro umístění nefunkčního LBC v tomto úseku rozvojové plochy s označením
K22, K23, K27, K30 a K37.
Územní plán akceptuje lokální biokoridor sousední územní jednotky Kadaň č. 210301 a
připojuje je na LBC Hradiště.
Územní plán vymezuje podél vodních toků Široký potok, Podmileský potok, Hradišťský potok,
Prunéřovský potok hydrofilní soustavu lokálního systému ekologické stability. Hydrofilní biokoridory
doplňují lokální biocentra, hydrofilní soustava je funkční.
Územní plán doplňuje nadregionální a regionální systém ekologické stability dalšími prvky
lokálního systému:

-

Do nadregionálního biokoridoru K3 vkládá soustavu lokálních biocenter:
LBC 552 Nad Útočištěm
LBC 551 U rozvalené skály
LBC 550 Holubí vrch
LBC 543 Pod liščí doupětem
LBC Hradiště
LBC Potočná
LBC Kamenolom
Veškerá vložená biocentra jsou funkční.

Územní plán funkčním lokálním biokoridorem propojuje na mezofilní úrovni RBC 1154 Lestkov
a NRBC 15 Úhošť
Všechna lokální biocentra jsou funkční.
Lokální biokoridory jsou funkční v rozhodujícím rozsahu. Nefunkční úsek mezofilního
biokoridoru je koordinován s koridorem dopravní infrastruktury pro silniční obchvat města Klášterec
nad Ohří ( silnice I/13 ). Cílem je sloučení ÚSES a dopravního koridoru do jedné linie.
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Obr.: Schéma ÚSES
Grafický zákres ÚSES byl zpřesněn do aktuálního mapového podkladu, popř.
skutečných terénních hran.
jev 23 - významný krajinný prvek ze zákona
VKP ze zákona představují lesní pozemky, údolnice vodních toků, meze a další spontánní
přírodní plochy. Tyto VKP nejsou dotčeny rozvojovými plochami územního plánu. V případě
vymezené
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Zastavitelné plochy dopravní infrastruktury pro silniční obchvat Klášterce nad Ohří představuje tato
plocha půdorysný průmět silničního obchvatu. Jeho skutečné provedení pak bude údolnice
Kláštereckého, Podmileského a Širokého potoka přecházet po mostní konstrukci.
jev 29 - národní přírodní památka včetně ochranného pásma
V řešeném území se vyskytují tato zvláště chráněná území:
národní přírodní památka „Ciboušov“
národní přírodní památka „Doupňák“
Návrh územního plánu obsahuje jejich posici včetně ochranného pásma. Prostor a okolní NPP
Ciboušov je exponován nelegálními hledači minerálů, řešením je lokální znepřístupnění tohoto
prostoru popř. jeho monitorování sofistikovanými elektronickými systémy.
-

jev 30 - přírodní park
Do SZ části řešeného území zasahuje část přírodního parku Prunéřovské údolí, plocha se
nalézá v lesním masivu a nevyžaduje další prostorovou ochranu.
jev 31 - přírodní památka včetně ochranného pásma
V řešeném území se vyskytují tato zvláště chráněná území:
přírodní památka „Mravenčák“
národní přírodní památka „Rašovické skály“
Návrh územního plánu obsahuje jejich posici včetně ochranného pásma. Obě přírodní
památky se nacházejí v nepřístupném terénu bez nutnosti další územní ochrany.
-

jev 32 - památný strom včetně ochranného pásma
Posice památných stromů jsou včetně ochranného pásma zapracovány v požadovaném
rozsahu.
jev 34 - NATURA 2000 – evropsky významná lokalita
Návrh ÚP obsahuje vymezení plochy NATURA – EVL podle ÚAP:

jev 35 - NATURA 2000 – ptačí oblast
Návrh ÚP obsahuje vymezení plochy NATURA – EVL podle ÚAP:
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Ad:
jev 22 - významný krajinný prvek registrovaný
jev 24 - přechodně chráněná plocha,
jev 25 - národní park včetně ochranného pásma
jev 26 - chráněná krajinná oblast včetně zón
jev 27 - národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
jev 28 - přírodní rezervace včetně ochranného pásma
jev 33 - biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
jev 36 - lokality zvláště chráněných druhů rostlina živočichů s národním významem
Výše uvedené jevy se v řešeném území nevyskytují.
Ad:
jev 37 - lesy ochranné
jev 38 - lesy zvláštního určení
jev 39 - lesy hospodářské
Výše uvedené jevy jsou v řešeném území respektovány. Návrh územního plánu nevymezuje
zábor lesních pozemků.
Vzdálenost 50 m od okraje lesa je zpřesněna podle umístění lesních pozemků v mapě
katastru nemovitostí. Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zasahuje zastavěné území a některé
zastavitelné plochy.
Návrh územního plánu posouvá případnou možnost umístění stavby ve vzdálenosti 50 m od okraje
lesa do následných územních a stavebních řízení. O umístění konkrétního záměru zde rozhodne
dotčený orgán.
jev 47 - vodní útvar povrchových, podzemních vod
Osou vodohospodářské soustavy je řeka Ohře. Územní plán akceptuje stávající biotop včetně
realizovaných technologických staveb:
jez je umístěn v prostoru proti zámku: vzedmutá voda byla přírodním koupalištěm, v zimním
období v tomto prostoru dochází k navršení ledové tříště. V případě ohrožení stávající
zástavby je ledová tříšť likvidována ve spolupráci správce povodí a jednotek IZS:
dolní část toku navazuje na Kadaňský vodní stupeň, rovněž zde dochází ke hromadění ker
v dolní části toku se nacházejí 2 technologická zařízení čerpání vod z řeky Ohře do
Podkrušnohorského přivaděče.
Odvodnění Krušných hor:
Podkrušnohorský přivaděč je napájen horskými potoky – v řešeném území Hradišťským a
Podmileským, Trnitým a Prunéřovským potokem. Jímací zařízení současně reguluje průtok do
původní údolnice tak, že toto níže umístěné území chrání před balastními vodami.
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V území pod lesním masivem jsou části či celé úseky Kláštereckého, Podmileského,
Hradišťského a Prunéřovského potoka přeloženy do umělých koryt.
Odvodnění Doupovských hor
Odvodnění části Doupovských hor v řešeném
území představuje Rašovický potok,
procházející místními částmi Lestkov a Rašovice. Hydrologie Doupovských hor je vůči řešenému
území odlišná – malá povodí a nižší srážky. V důsledku toho Rašovický potok nepředstavuje riziko
záplav, Suchý potok je příležitostnou vodotečí.
jev 50 - záplavové území
Do záplavového území zasahují tyto návrhové prvky:
koridor pro umístění obchvatu – silnice I/13 – Klášterce nad Ohří
koridor pro umístění cyklostezek C35, C204
Trasa silničního obchvatu je půdorysným průmětem do řešeného území = koordinačního
výkresu. V rámci zpřesnění koridoru a další projektové přípravy bude vymezena niveleta komunikace
tak, aby byla nad záplavovým územím a současně tak, aby nebyla příčinou rizika exposice území
záplavovou vlnou.
-

Obr.: schéma záplavového území
Koridory cyklostezky C335 a C 204 zasahují v případě vedení trasy v údolnici Ohře do záplavového
území. Jedná se však o liniovou stavbu, vedenou na stávajícím terénu. Záplava dílčí trasy cyklostezky
nepředstavuje následná rizika na průběhu povodně.
Rozsah záplavového území pro řeku Ohři, Široký, Klášterecký a Podmileský potok je převzat
z ÚAP. Posice záplavového území není konfliktní vůči zastavěnému a zastavitelnému území: veškeré
zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou umístěny mimo záplavové území.
Komentář:
Upravený návrh ÚP vypouští přesah zastavitelných ploch K9, K22 a tyto plochy zmenšuje,
zastavitelná plocha K43 bude vypuštěna celá.
jev 55 – přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem
V katastrálním území Klášterec nad Ohří se nachází ochranné pásmo I. a II. stupně zdrojů
přírodních minerálních vod v Klášterci nad Ohří.
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Ochranné pásmo je limitem využití území – hranice je zakreslena v koordinačním výkresu
Odůvodnění územního plánu Klášterec nad Ohří.
jev 57 - dobývací prostor
Dobývací prostory byly v řešeném území již zrušeny, administrativně jsou evidována pouze
jejich CHLÚ – viz jev 58.
jev 58 - chráněné ložiskové území
V k. ú. Mikulovice se nachází chráněné ložiskové území (CHLÚ) Mikulovice u Vernéřova. Toto
CHLÚ je zbytkem po zrušeném dobývacím prostoru na ložisku stavebního kamene s ukončenou
těžbou, kde organizace není uvedena.
V k. ú. Hradiště u Vernéřova a Pavlov u Vernéřova se vyskytuje chráněné Ložiskové území
(CHLÚ) Hradiště. Toto CHLÚ je také zbytkem po zrušeném dobývacím prostoru na ložisku fluoritbarytové suroviny s ukončenou těžbou, kde organizací dle § 5a horního zákona - zák. č. 44/1988 Sb.
je DIAMO s. p., Stráž p. Ralskem.“
Hranice těchto CHLÚ jsou zapracována v koordinačním výkresu Odůvodnění územního plánu
Klášterec nad Ohří. V prostoru CHLÚ nejsou umístěny záměry, které nesouvisí s ložiskovou ochranou.
jev 60 - ložisko nerostných surovin
V řešeném prostoru nejsou evidována předpokládaná ložiska nerostů ve smyslu zákona o
geologických pracích (zákon č. 62/1988 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.
jev 61 - poddolované území
Z hlediska zvláštních podmínek geologické stavby (poddolovaná území, sesuvy a jiné
nebezpečné svahové deformace) ve smyslu zákona o geologických pracích (zákon č. 62/1988 Sb.) ve
znění pozdějších předpisů se v řešeném území vyskytují tato poddolovaná území:
druh
katastrální
území

č.

název

pořízení

díla

záznam
u

surovina

Klášterec n. O.

809

Klášterec n. O.

plocha

železné rudy

Klášterec n. O.

819

Klášterec n. O.-Útočiště

plocha

fluorit-baryt.sur.-želez.

Klášter. Jeseň

775

Kunov 1 -Vysoké

plocha

želez, rudy-radioaktiv. sur.

1984

Klášter. Jeseň

765

Klášter. Jeseň

plocha

plocha železné rudy

1984

Miřetice u K.n.O.

833

Miřetice-Ciboušov

bod

polymetalické rudy

1984

Vernéřov

858

Vernéřov

plocha

kaolin

1984

Vernéřov

10162

Ciboušov 1

štola

polodrahokamy

2000

Vernéřov-Dolský mlýn

1984

Vernéřov

838

bod

neznámá

1984

Vernéřov

7978

Ciboušov

deponie

polodrahokamy

2009

Hradiště

857

Hradiště

plocha

fluorit-baryt.sur.-želez.,

Hradiště

844

Louchov

plocha

železné rudy

1984

Hradiště

848

Vernéřov-Fabrovy Ch.

plocha

polymetalické rudy

1984

Pavlov

plocha

radioaktivní sur.

2005

Pavlov

5298

Pavlov

827

Hradiště

plocha

fluorit-baryt.sur.-želez.,

Potočná

870

Potočná

plocha

plocha želez.-polymetal.rudy
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Technická infrastruktura
jev 67 – technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
jev 68 – vodovodní síť včetně ochranného pásma
jev 69 – technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
jev 70 – síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
Zásobování pitnou vodou
( vstupní údaje převzaty od PRVK ÚK )
Klášterec nad Ohří, Miřetice
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.
Z úpravny Hradiště vede řad DN 1000 do přerušovací komory Kadaň. Z tohoto řadu
oblastního vodovodu je nad Vernéřovem vysazena odbočka pro HTP Klášterce nad Ohří, která vede
přiváděcím řadem DN 300 do vodojemu Útočiště 2 x 2000 m3 (410,50/405,00 m n.m.).
Zásobovací řad z vodojemu do spotřebiště je DN 300. Z přerušovací komory Kadaň vyúsťuje
přiváděcí řad DN 800 pro Chomutov a pro Kadaň a Klášterec nad Ohří DN 400 a DN 500. Řad do
Kadaně pokračuje podél elektrárny Prunéřov. Za touto elektrárnou se dělí na přivaděč pro Kadaň a
přivaděč DN 350 pro DTP Klášterce nad Ohří do vodojemu Jezerní Vrch 2 x 1000 m3 - nový
(376,68/371,74 m n.m.) a vodojemu Jezerní vrch - starý 1000 m3 (376,85/372,40 m n.m.)
Zásobovací řad z vodojemu pro DTP má DN 350.
Základní přehled:
stav

návrh
spotřeba

EO

EO

vody
v m3/den

Klášterecká Jeseň

79

30

6

Klášterec

6631

2326

364

Miřetice

8614

455

64

Ciboušov

32

89

11

Suchý Důl

9

74

9

Rašovice

134

185

23

Lestkov

52

27

4

Hradiště

34

součet

15585

3186

714

Návrh územního plánu předpokládá připojení zastavitelných ploch vyžadujících připojení na
vodovodní síť podle následující tabulky:
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Město Klášterec nad Ohří včetně m.č. Miřetice:
Celková bilance:
sledované

plocha

EO

vody

v ha

plochy

spotřeba
v m3/den

Klášterec
K1

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

7,4012

333

41,632
61,310

K2

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

10,8995

490

K3

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,2588

12

1,456

K4

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,5622

25

3,162

K5

plochy smíšené obytné  v centrech

0,5465

K6

9,017
0,598
10,200

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,1063

60
5

K10

plochy smíšené obytné  v centrech

0,6182

68

K11

plochy smíšené obytné  v centrech

0,5853

64

K12

plochy smíšené obytné

0,8622

K15

síšené plochy lázeňské

0,1895

3,790

K17

síšené plochy lázeňské

1,4788

29,576

K18

plochy smíšené obytné  v centrech

0,6967

K20

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,0363

77
47

11,496
5,829

K21

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,9463

43

5,323

K25

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,6264

73

9,149

K26

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,8200

37

4,612

K28

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,3695

17

2,078

K29

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

2,3399

105

13,162

K32

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,3262

60

7,460

K33

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,5947

27

3,345

0,3984

18

2,241

9,657
17,244

K34

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

K35

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,6803

31

3,827

K36

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

12,6020

567

70,886

K38

plochy rekreace  zahrádkové osady

1,7461

K39

plochy občanského vybavení

1,3603

K40

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,8077

24

6,802
3,000

K46
53/4

plochy bydlení v bytových domech

0,8838
0,8981

97

14,583

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

99

14,819

53/8

plochy občanského vybavení  hřbitovy

1,2908

142

21,298

53/9

plochy výroby a skladování  drobná a řem.výroba

0,6104

67

10,072

2587

323,355

8,731

Miřetice
M3

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

2,2025

99

12,389

M5

plochy občanského vybavení – komerční vybavenost

2,4908

112

14,011

M7

plochy bydlení v RD  zahrady

0,1095

5

0,616

239

29,841

M8

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

5,3050

M13

plochy rekreace  zahrádkové osady

0,7001

M14

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,8971

85

3,501
10,671

M16

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,0959

49

6,164

M17

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,4548

65

8,183

M20

plochy rekreace - plochy staveb pro rod. rekreaci

0,1726

M25

plochy smíšené obytné

1,5363

69

0,863
8,642

M27

plochy smíšené obytné

0,1792

8

1,008

732

91,525
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Plochy K1+2+53/4 je ucelenou lokalitou navazující na ul. Karlovarskou resp. Zahradní, jejíž
struktura je patrná z územní studie, zobrazené v odůvodnění jednotlivých zastavitelných ploch.
V území bude umístěno cca 850 EO s přepokládanou spotřebou 106 m3 vody za den.
Plochy K20-36 je soustava na sebe navazujících zastavitelných ploch navazujících na ul.
Vítěznou a na Útočiště. Podrobnější struktura území bude založena dohodou o parcelaci. V území
bude umístěno cca 1023 EO s přepokládanou spotřebou 127 m3 vody za den.
Plocha M8+53/5 je hlavní rozvojovou plochou v sektoru mezi ulicemi Ciboušovskou a
Osvobozená. Vnitřní struktura je patrná z územní studie, zobrazené v odůvodnění jednotlivých
zastavitelných ploch. V území bude umístěno cca 55 EO s přepokládanou spotřebou 6,875 m3 vody
za den.
Plochy M14 – M16 navazují na chatovou zástavbu v Mariánském údolí, spotřebu vody je
vhodné navýšit o zásobování navazující chatové zástavby. V území bude umístěno cca 200 EO
s přepokládanou spotřebou 25 m3 vody za den.
Plochy M25 a M27 rozvíjejí východní část ulice Nádražní o lochy smíšené obytné. V území
bude umístěno cca 77 EO s přepokládanou spotřebou 10 m3 vody za den.
Pojem „sledované plochy“ vyjadřuje rozhodující rozvojové oblasti města, kde je nutno řešit
zásobování území na koncepční úrovni – tj. přivedením nového vodovodního řadu DN 100 – 125 mm.
Průmyslová zóna VERNE
Do řešeného území je přiveden kapacitní zásobní řad a to odbočením (napojením) na stávající
řad DN 350 mm. Území je plně připraveno na rozvoj v rozsahu podle územního plánu.
Nové zastavitelné plochy v porovnání s ÚPNSÚ jsou vymezeny v rozsahu 53/1, 53/6 a 53/12,
jejich potřeba bude odvozena podle skutečného záměru, vůči ostatním plochám průmyslové zóny
nový územní plán pouze upravuje (zjednodušuje) jejich podmínky zástavby.
Výčet rozvojových ploch mimo plochy výroby:
sledované

plocha

EO

v ha

plochy

spotřeba
vody
v m3/den

Vernéřov
V5

plochy smíšené  komerční

2,8805

57,610

V6

plochy smíšené  komerční

7,8052

156,104

V9

plochy rekreace - plochy staveb pro rod.rekreaci

2,5121

113

14,131
227,845

Ciboušov
Zásobení obce pitnou vodou je z oblastního vodovodu přes vodojem Ciboušov 2x250 m3
(410,00/405,00 m n.m.) přívodním řadem DN 150 (OP-SK.CV.001.77). Rozvod v obci je rovněž DN
150. Část obce zásobena z rozvodné sítě Klášterce n. O. z VDJ Jezerní vrch.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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Výčet rozvojových ploch:
sledované

plocha

EO

vody

v ha

plochy

spotřeba
v m3/den

Ciboušov
C1

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,4401

20

2,476

C2

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,2186

10

1,230

C3

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,3946

18

2,220

C4

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,7805

35

4,390

53/14

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,2856

13

1,607

95

11,922

Rozvojové plochy budou připojeny na stávající zásobní vodovodní řad.
Hradiště
Z úpravny vody Hradiště s kapacitou 6000 m3 (488,88/482,58 m n.m.) upravené vody je voda
přiváděna do obce potrubím DN 100 (OP-M.CV.010). Rozvody v obci jsou PVC DN 100.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
V Hradišti je nový vodovod z roku 1991, je v dobrém technickém stavu a bez provozních
problémů.
V této místní části nejsou vymezeny žádné rozvojové plochy.
Klášterecká Jeseň
Obec je zásobena ze dvou samostatných zdrojů, zásobujících odděleně západní (M-CV.029)
a východní část obce (M-CV.030).
Zdrojem vody pro západní část jsou sběrné jímky, odkud je svedena voda do VDJ 10 m3
(535,00/534,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 50 do spotřebiště.
Zdrojem vody pro východní část jsou sběrné jímky, odkud je svedena voda do VDJ 50 m3
(554,00/5553,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do spotřebiště.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod v majetku a provozu města Klášterec nad
Ohří.
Protože vodovod je nefunkční a neodpovídá hygienickým parametrům bude Klášterecká
Jeseň napojena na vodní zdroj Útočiště. Vodovodním přivaděčem PE 110 v délce 462 m bude voda
přivedena do nové AT stanice (Q = 1,75 l/s, H = 51 m) a odtud výtlačným řadem DN 50 v délce 2329
m do obce. Rozvody po obci budou DN 50 v délce 1266 m. VDJ Útočiště starý 60 m3, který je v
současné době mimo provoz, bude zrekonstruován na AT stanici. Propojením vodovodu východní a
západní části obce na oblastní vodovod a provedené rekonstrukci se zlepší vydatnost a využitelnost
vodních zdrojů, zabezpečí se hygienická nezávadnost vody a zlepší tlakové poměry (zejména v
západní části obce).
Výčet rozvojových ploch:
sledované

plocha

EO

spotřeba
vody

v ha

plochy

v m3/den
Kláštereck á Jeseň
J1

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,1373

6

0,772

J2

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,2386

9

1,125

J3

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,3145

9

1,125

J4

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,7158

6

0,750

J10

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,3531

6

0,750

36

4,522
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Lestkov
Lestkov je zásoben z místního vodovodu (M-CV.028), který má vlastní zdroj vody severně od
obce, a to jímání s akumulací - VDJ 30 m3 (416,24/414,78 m n.m.) a další zdroj jižně od obce - studna
s ČS (1,5 l/s). Tato studna je majetkem ZD Račetice. Rozvod po obci je DN 80 a 100.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Nevyhovující zásobování obce pitnou vodou je způsobeno technickým stavem dožívající
vodovodní sítě a nedostatečnou vydatností vodních zdrojů. V roce 1995 byl vypracován projekt „
Posílení zdrojů a oprava vodovodu Lestkov“. V projektu je navrženo posílení vodovodu, výměna
stávajících řadů DN 80 za PVC DN 100, výměna domovních přípojek a dostavba zemního vodojemu
na objem 60 m3.
Výčet rozvojových ploch:
sledované

spotřeba

EO

plocha

vody

v ha

plochy

v m3/den
Lestk ov
L1

plochy bydlení v RD  venkovské

0,9519

9

1,125

L2

plochy bydlení v RD  venkovské

0,2660

6

0,750

L3

plochy bydlení v RD  venkovské

0,6142

9

1,125

53/13

plochy bydlení v RD  venkovské

0,1876

9

1,125

33

4,125

Mikulovice
V této místní části se nenacházejí trvalé odběry vody, veškeré zásobování území je ze studní
( chatová zástavba ).
Rašovice
Vodovod v Rašovicích (OP-SK.CV.001.78) je připojen prostřednictvím městského vodovodu v
Klášterci n. O. na oblastní vodovod z Přísečnice přes vodojem Jezerní vrch STP (nový) 2000 m3 +
1000 m3 – starý (376,68/371,74 m n.m.). Vodovod do obce je potrubím DN 150, rozvody v obci DN
80, 100, 150. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Pro Rašovice byl v roce 1994 vypracován projekt „Rašovice - vodovod a kanalizace“, který
řeší vybudování druhého přivaděče pitné vody DN 150 v délce 459 m a DN 80 v délce 126 m
Výčet zastavitelných ploch:
sledované

plocha

EO

spotřeba
vody

v ha

plochy

v m3/den
Rašovice
R3

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,4157

64

7,963

R4

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,5044

23

2,837
3,838

R5

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,6823

31

R6
53/3

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,2471
0,5379

56

7,015

plochy bydlení v RD  venkovské

24

3,026

53/10

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,1781

8

1,002

205

25,681

Zastavitelné plochy vyžadují prodloužení stávajících vodovodních řadů.
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Suchý Důl
Suchý Důl je zásoben z místního vodovodu (M-CV.024), který má vlastní zdroj vody - 2 zářezy
+ pramenní jímka, odkud je voda svedena potrubím DN 50 do vodojemu 50 m3 (389,77/387,95 m
n.m.) a dále potrubím DN 80 do obce.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
V Suchém Dole je vodovod v dobrém technickém stavu, ale je třeba provést zkapacitnění
jímání (zdroje) případně vybudovat nový. S rozšířením vodovodní sítě se uvažuje do míst nové
zástavby potrubím DN 80 v délce cca 200 m.
Výčet zastavitelných ploch:
sledované

plocha

EO

spotřeba
vody

v ha

plochy

v m3/den
Suchý Důl
S1

plochy bydlení v RD  venkovské

1,6523

74

9,294

Rozvojová plocha je založena na záměru energeticky a vodohospodářsky komplexním
řešením.
Zásobování požární vodou
Pro požární zabezpečení budou využívány především jiné zdroje požární vody, které
vymezuje k tomuto účelu ČSN 73 08 73 - Zásobování požární vodou, než je veřejný vodovod. Tímto
přístupem bude potřeba řešena zejména ve venkovských místních částech, kde se nacházejí a jsou
zachovány vodní plochy, vodní toky a požární nádrže ( mimo m.č. Suchý Důl ).
Průmyslový vodovod
V řešeném území je akceptováno technologické čerpání vody z Ohře do Podkrušnohorského
přivaděče. V oblasti odkaliště A3 ( Vernéřov ) se nacházejí zbytková technologická zařízení činnosti a
monitorování odkališť.
Odkanalizování a likvidace odpadních vod :
Město Klášterec n./0. má vybudovanou kanalizaci napojenou na ČOV Klášterec. Pro
odkanalizování lokalit nově navrhovaných je důsledně navržena oddílná splašková kanalizace.
Dešťové a ostatní vody jsou odváděny resp. likvidovány samostatně.
Centrální čištění odpadních vod je stabilizováno v m.č. Miřetice. Plošný rozvoj tohoto zařízení
není navržen, sousední plochy jsou však nezastavěny - neobsazeny s úmyslem vytvoření prostorové
rezervy pro případnou plošnou intenzifikaci ČOV.
ČOV Miřetice je navržena pro místní části Klášterec nad Ohří, Miřetice, Útočiště, Ciboušov,
Šumnou a výhledově Rašovice.
Další samostatné objekty čištění odpadních vod se nacházení v průmyslové zóně VERNE (2 x
ČOV) jako stávající.
Ostatní místní části nebudou s ohledem na velikost sídla vybaveny centrální ČOV, novostavby
a v odůvodněném případě změny staveb budou mít řešeno likvidaci odpadních vod nepropustnou
jímkou, domovní či skupinovou ČOV.
Významná pravobřežní část území se nachází v CHOPAV Krušné hory. Zde bude při
změnách staveb vyžadováno nekompromisní řešení dle výše uvedeného požadavku.
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Obr.: Schéma likvidace odpadních vod v řešeném území

Město Klášterec nad Ohří je rozděleno do čtyř kanalizačních povodí hlavních stok A, B, C, D.
Ve městě je v provozu jednotná soustavná kanalizační síť (K-CV.039.1-J.C) s centrální čistírnou
odpadních vod. Stávající odvedení splašků je gravitační kmenovým sběračem A, sběrači B, C a
rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok. Pro oddělení dešťových vod je na stokách 7 oddělovacích
komor.
Sběrač A začíná na čistírně odpadních vod, vede podél Ohře, nad zaústěním stoky AI (ze starého
města) se lomí a vede přes Miřetice směrem ke státní silnici na Vejprty a v této silnici trasa pokračuje
sídlištěm Petlerská. Svádí na ČOV Klášterec odpadní vody ze sběrače B, AI a ze sídliště Miřetice,
Horní Miřetice a Petlerská – východ. V povodí kmenového sběrače je 5 oddělovacích komor.
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Sběrač B ústí do kmenového sběrače A v Chomutovské ulici, vede podél Kláštereckého
potoka sídlištěm Pod vyhlídkou a Petlerská. Svádí odpadní vody z části města Za starou porcelánkou,
ze sídliště Pod vyhlídkou, Petlerská - Klášterec, Petlerská - Miřetice o z obce Útočiště. Na sběrači je 1
oddělovací komora.
Sběrač AI ústí do kmenového sběrače A. Svádí odpadní vody z historické části města. Část
sběrače AI je ve štole v délce 0,661 m.
Zastavitelné plochy budou připojeny na stávající kanalizační soustavu, při napojení nových
lokalit navrhovaných k zástavbě na kanalizační sítě jsou zohledněny jejich kapacitní možnosti, resp.
vymezeny zastavitelné plochy ( lokality ) vyžadující výstavbu kanalizačních stok.
Zásadní investice vyžadují lokality K1+2, K20-36, K34+M8, M14-16 a M25-27 v posici a
kapacitě dle výše uvedené koncepce vodovodů.
ÚP předpokládá výstavbu kanalizace v místních částech Rašovice a Klášterecká Jeseň.
Preferovaným řešením jsou gravitační řady, výtlak bude použit v případě připojení m.č.
Rašovice a zastavitelných ploch M14 – M16.
V důsledku rozvoje území dle územního plánu dojde k tomuto navýšení odpadních vod:
stav

návrh
odpadní

EO

EO

vody
v m3/den

ČOV Miřetice
Klášterec

6631

2305

411

Miřetice

8614

431

78

Ciboušov

32

83

10

Rašovice

134

173

38

15411

2992

537

113

232

součet
ČOV VERNE
Vernéřov

jev 71 – výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
jev 72 – elektrická stanice včetně ochranného pásma
jev 73 – nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
V řešeném území resp. bezprostředním okolí se nachází významný energetický zdroj ČR –
tepelná elektrárna Prunéřov, přičemž část areálu zasahuje od východu do řešeného území.
Technologie ukládání popílku ( před instalací nové technologie v 90. létech rovněž zapříčinila
významné změny v řešeném území – výstavbu a naplnění odkaliště A3, pozastavenou výstavbu
odkaliště VERNE – včetně nevratné likvidace venkovské zástavby – obcí Vernéřov a Miřetice.
Těžebnímu a energetickému průmyslu se rovněž přizpůsobily dopravní trasy – silnice I/13 i železniční
trať č. 140 ( Chomutov – Cheb ) probíhají ve východní části řešeného území v nových koridorech.
Specifickým bonusem pro město je využití části výkonu elektrárny Prunéřov jako zdroje tepla
pro sídliště v Klášterci a Miřeticích.
Tento energetický zdroj má bezprostřední vliv na řešené území a to z hlediska umístění VVN
rozvodny Vernéřov a zejména nadzemní VVN přenosové soustavě, která významným způsobem
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limituje využití východní části území ( od Miřetic ). Těmto trasám se přizpůsobuje trajektorie silničního
obchvatu Klášterce nad Ohří.
ÚP Klášterec rovněž akceptuje požadavky PÚR ČR a ZÚR Ústeckého kraje a vymezuje
koridor E2 (1.A) je určen pro dvojité vedení 400kV v úseku elektrická stanice Vernéřov elektrická stanice Hradec - hranice ÚK - (elektrická stanice Vítkov, elektrická stanice Přeštice).
Koridor je zpřesněn podle požadavků aktualizace č. 1 ZÚR Ústeckého kraje. Do korodiro lze umístit
vedení tak, jak je zapracováno v dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Obr.: Výřez z DÚR na trasu 400 kV VER - VIT
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Lokální výroba el. energie je umístěna v části průmyslové zóny VERNE (fotovoltaická
elektrárna ), další výroba el. energie v jakékoliv podobě není uvažována.
V k.ú. Vernéřov je rovněž umístěna napájecí stanice elektrické trakce železniční trati č. 140
(Chomutov – Cheb).
Návrh územního plánu respektuje ochranná pásma VVN elektro – nadmístní přenosové
soustavy.
Z hlediska vedení distribuční sítě VN ( a souvisejících ochranných pásem ) bude koordinace
jednotlivých záměrů koordinována tak, aby ochranná pásma VN nebyla dotčena. Současně lze
předpokládat změnu distribuční soustavy: dílčí přeložky VN vrchního vedení, popřípadě jeho záměnu
za kabelové vedení včetně připojení další sítě blokových distribučních trafostanic.
Investiční prostředky z hlediska zásobování území el. energií pak vyžadují následující
rozvojové oblasti:
plocha

počet

potřeba

v ha

odběrných

el.energie

míst

v k Wi

Klášterec
K1

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

7,9791

96

910

K2

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

10,8995

131

1243

K20

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,0363

12

118

K21

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,9463

11

108

K25

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,6264

20

185

K26

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,8200

10

93

K28

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,3695

4

42

K29

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

2,3399

28

267

K32

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,3262

16

151

K33

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,5947

7

68

K34

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,3984

5

45

K35

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,6803

8

78

K36

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

12,6020

151

1437

Miřetice
M3

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

2,2025

26

251

M5

plochy občanského vybavení – komerční vybavenost

2,4908

30

284

M8

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

5,3050

55

523

M14

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,8971

23

216

M16

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,0959

13

125

M17

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,4548

17

166

M25

plochy smíšené obytné

1,5363

18

175

M27

plochy smíšené obytné

0,1792

2

20

Řešené území je 100% pokryto dodávkou el. energie z distribuční VN soustavy 22 kV. Vnější
části území obsahují nadzemní (sloupové) trafostanice, vnitřní část města pak obsahuje VN kabelové
trasy.
Potřebu el. energie jednotlivých rozvojových ploch lze tedy pokrýt z distribuční soustavy
s případným navýšením výkonu.
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Schéma elektrizační soustavy je patrné z následujícího schématu:

jev 74 – technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
jev 75 – vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
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Obr.: Dosažitelnost hlavních rozvojových oblastí vůči VTL plynovodům v území
Městská struktura, tj. Klášterec, Miřetice, Ciboušov, Útočiště a dále průmyslová zóna VERNE
jsou plynofikovány. Území je připojeno na VTL plynovod DN 300 procházejícím podél Krušných hor.
Do městské struktury jsou vysazeny odbočky ukončené VTL/STL regulačními stanicemi.
Investice do rozvoje zásadních rozvojových oblastí pak umožní využití zemního plynu i pro
novou ( převážně individuální nízkopodlažní ) zástavbu. V případě deficitu lze posílit VTL/STL
regulační stanice. Spotřeba rozhodujících oblastí dle jednotlivých zastavitelných ploch:

plocha

počet

spotřeba

v ha

vytápěných

ZP

jednotek

v m3/hod

Klášterec
K1

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

7,9791

96

215

K2

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

10,8995

131

294

K20

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,0363

12

28

K21

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,9463

11

26

K25

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,6264

20

44

K26

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,8200

10

22

K28

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,3695

4

10

K29

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

2,3399

28

63

K32

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,3262

16

36

K33

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,5947

7

16

K34

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,3984

5

11

K35

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

0,6803

8

18

K36

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

12,6020

151

340

Miřetice
M3

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

2,2025

55

124

M5

plochy občanského vybavení – komerční vybavenost

2,4908

30

67

M8

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

5,3050

64

143

M14

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,8971

23

51

M16

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,0959

13

30

M17

plochy bydlení v RD  městské a příměstské

1,4548

17

39

M25

plochy smíšené obytné

1,5363

18

41

M27

plochy smíšené obytné

0,1792

2

5

Zemní plyn je využíván jako hlavní topné medium v průmyslových částech města (ZKL,
porcelánka, průmyslová zóna VERNE) a ve starší zástavbě (lokální zdroje), zatímco panelová sídliště
jsou připojena na dálkové vytápění (horkovod).
V zástavbě průběžně klesá potřeba plynu z důvodu užití nových technologií vytápění a
zvyšováním tepelně technických vlastností budov. Dílčí změny v území lze tedy připojit na stávající
STL síť.
Překryv zastavitelných ploch a ochranných pásem VTL plynovodu bude řešen v následných
řízeních: do BP plynovodu nebudou umístěny parcely rodinných domů.
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jev 80 – teplovod včetně ochranného pásma
Město Klášterec nad Ohří je vybaveno dálkovým zásobováním teplem a to z elektrárny
Prunéřov.
Teplofikaci využívá především sídlištní zástavba a dále původní průmyslové podniky
v Miřeticích (ZKL, Korek).
Územní plán akceptuje teplofikaci jako rovnocennou variantu chránící kvalitu ovzduší města.
Po r. 1989 se zásadním způsobem změnily technické parametry teplárenské sítě z hlediska tepelných
ztrát zařízení a zejména technologie výměníkových stanic, účinnosti výměníků a systému měření a
regulace.
Současně klesá energetická náročnost stávajících budov v důsledku jejich zateplení, výměny
oken a nasazení termoregulační techniky.
Územní plán důsledně chrání trasy teplovodů.
Výkon a přenosová soustava tak vykazuje rezervy, umožňující další plošné rozšíření
teplofikace města.
V praxi tento systém selhává: rozvoj území je řešen individuální zástavbou a zejména nové
domy hledají a budou hledat alternativní zdroje vytápění od tepelných čerpadel po přitápění
v krbových zařízeních.
Pro rozvoj teplofikace se nabízejí ucelené rozvojové lokality za splnění těchto vstupních
předpokladů:
příprava území proběhne komplexně ( developerským způsobem ),
provozovat teplovodů nabídne aktivní ( finanční ) spolupráci
lokalita je v přiměřené vzdálenosti od stávajících teplovodů.
Dle těchto kritérií lze pro rozvoj teplofikační sítě využít obytné skupiny K20 – 36 a obytné
skupiny K43 a M8.
jev 81 – elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
jev 82 – komunikační vedení včetně ochranného pásma
V koordinačním výkresu jsou zobrazeny podzemní trasy nadmístních a místních podzemních
kabelových tras a podzemní trasy optických kabelů. Dále jsou zobrazeny radioreléové trasy z vysílače
Klínovec do regionu, procházející řešeným územím.
Dopravní infrastruktura – jevy 89, 91, 92 93, 94, 97
jev 89 – rychlostní silnice
jev 90 – silnice I. třídy
jev 91 – silnice II. třídy
jev 92 - silnice III. třídy
Schéma silniční sítě je patrné z výše uvedeného schématu. Schéma neobsahuje (a územní
plán neřeší) obnovenou trasu původní silnice II/224 s připojením na křižovatku silnic I/13 a II/538.
Schéma zobrazuje předpokládanou trasu silničního obchvatu, jak bude zpřesněna v koridoru dopravní
infrastruktury podle tohoto ÚP.
Silniční síť je akceptována ve stávajícím rozsahu a stávajícím vedení. Z hlediska směrového
vedení je problematický úsek silnice II/224 v úseku Miřetice – Kadaň. Předpokládaným rozvojem
silniční sítě ( zkapacitnění silnice I/13, silniční obchvat ) bude transitní dopravu Kadaň – Klášterec
zajišťovat nová trasa. Potom – z hlediska konkrétních podmínek v území – lze současnou trasu i v
nevyhovujícím profilu akceptovat.
Nově navržené plochy mimo souvisle zastavěné území obce respektují silniční ochranné
pásmo stávající silnice 1/13 dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
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V ochranné pásmu stávající trasy silnice I/13 nejsou umístěny funkce, pro které jsou
předepsány hygienické hlukové limity, jako podmínečně přípustné.
Návrh územního plánu územně chrání a vymezuje koridor dopravní infrastruktury pro silniční
obchvat I/13 Klášterce nad Ohří a plochu pro zkapacitnění silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří –
Chomutov na čtyřpruh.
Řešení vychází z těchto podkladů:
Územní plán Klášterec nad Ohří vymezuje plochu dopravní infrastruktury pro zkapacitnění
silnice I/13, která stabilizuje koridor ZÚR ÚK 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 v ZÚR ÚK sledován jako VPS – e9. Šířka koridoru je stanovena 200 m.
Územní plán Klášterec nad Ohří vymezuje plochu dopravní infrastruktury pro obchvat silnice
I/13, která stabilizuje koridor ZÚR ÚK silnice I/13 v úseku Klášterec nad Ohří - obchvat.
Koridor je v ZÚR ÚK sledován jako VPS - PK2. Šířka koridoru je stanovena 100 - 900 m.

Schéma silniční sítě
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Zpřesnění koridorů dle ZÚR Ústeckého kraje je provedeno na podkladě těchto skutečností:
a)

předchozí ÚPD

Město Klášterec nad Ohří sleduje problematiku výše uvedených koridorů při tvorbě územního
plánování od 90. let. Prostor mezi Kláštercem nad Ohří a Útočištěm je jediným koridorem v údolnici
Ohře pro stávající a budoucí dopravní a technickou infrastrukturu nadmístního významu, přičemž
ochranná a bezpečnostní pásma energetických tras tento prostor je nepřímo chrání.
Problematika silničního obchvatu získala na konci 90. let minulého století rovněž politický
rozměr. Podstatou problému byl oprávněný požadavek obyvatel Miřetic na koncepční řešení dopravy
a to v důsledku narůstající intenzity dopravy a souvisejícího zatížení území hlukem, vibracemi,
prachem, exhalacemi včetně skokového zvýšení rizika dopravních nehod.

-

Město Klášterec nad Ohří iniciovalo následně dialog se správcem komunikace – ŘSD:
z iniciativy ŘSD byla vyhotovena studie obchvatu firmou Valbek ( 2003 ).
z iniciativy Město Klášterec nad Ohří vyhotovilo varianty možných řešení – viz následující
schéma:

Původní schéma možného řešení problematiky řešení silničního obchvatu Klášterce nad Ohří.
Navrženy byly 3 varianty severního obchvatu města a 1 varianta jižního obchvatu města.
V prostoru Klášterec – Mikulovice byla navržena alternativní trasa silnice I/13 s cílem uvolnit, resp.
zvětšit potenciál průmyslové zóny VERNE.
Varianta jižního obchvatu nebyla dále prověřována z důvodu zásahu do krajinného rázu do
údolnice řeky Ohře a panoramatu Doupovských hor.
Z rozhodnutí zastupitelstva bylo následně ŘSD osloveno s požadavkem a další prověření
těchto variant. Zastupitelstvo – bylo to tedy především politické rozhodnutí – preferovalo trasu
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červenou. Základním argumentem bylo zachování celistvosti sídelního útvaru Klášterec nad Ohří –
Útočiště. V tomto smyslu rovněž přijalo usnesení, kterým pověřuje vedení města k dalšímu
prosazování této varianty.
Na následujícím uvedeném schématu doprovází varianty řešení obalová křivka, vymezující
zájmové území. Toto schéma bylo rovněž podkladem pro ZÚR Ústeckého kraje, které v platné verzi
vůči projednání návrhu ÚP (srpen 2014) vymezuje prostor silničního obchvatu takto:

Projektový podklad bez jižní trasy byl v 05/2004 postoupen ŘSD k dalšímu prověření
vyhledávací studií. Průvodní dopis města obsahoval tyto základní informace.

Napojení města
Město Klášterec nad Ohří bude napojeno na silniční obchvat třemi křižovatkami a to:
na západním okraji města v prostoru napojení obchvatu na stávající silnici I/13. Křižovatka
umožní přístup do historické části města a průjezd městem ve směru na Rašovice. Na
křižovatku lze výhledově napojit páteřní komunikaci předpokládané obytné zóny v JZ části
území,
v severní části města s napojením na ulici Petlerskou,
ve východní části v místě napojení na stávající silnici I/13, v prostoru mezi městem a
průmyslovou zónou.
Vymezení koridorů silničního obchvatu:
Vyhledávací studie porovná tyto varianty:
varianta 1 - trasa na vržená od firmy VALBEK ( oranžová trasa )
varianta 2 - trasa severní - severní nad Útočištěm - tunelová trasa.
zásady:
napojení na I/13 mezi průmyslovou zónou a izolačním pásem města
vedení trasy souběžně s navrženou západní hranicí průmyslové zóny
severní objezd Ciboušova
využití stávající trasy přeložky II/224
počátek tunelové trasy v místě křížení s Petlerskou
konec tunelové trasy nad lesní školkou
varianta 3 - kompromisní trasa
napojení na I/13 mezi průmyslovou zónou a izolačním pásem města
vedení trasy souběžně s navrženou západní hranicí průmyslové zóny
severní objezd Ciboušova
zahloubení trasy v úseku Petlerská - MK na Útočiště ( podél koupaliště )
napojení na stávající I/13 cca v prostoru

ŘSD prostřednictvím projektové organizace Mott McDonald prověřilo výše uvedené varianty
v r. 2005 s výsledkem, že nejvýhodnější variantou je kombinací modré a okrové trasy. Další přípravu
území ŘSD podmiňovalo revizí usnesení zastupitelstva ve prospěch severní – severní ( červené )
trasy a zapracováním trasy obchvatu města do územního plánu.
Město Klášterec nad Ohří zapracovalo vybranou kombinaci variant řešení ve 4. Změně
ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří v 09/2007 tak, že vymezilo vůči předpokládaným osám obou variant
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silničního obchvatu vzdálenost 50 m. Tato obalová křivka je koridorem dopravní infrastruktury pro
umístění silničního obchvatu, který je chráněn před znehodnocením jinou – nesouvisející zástavbou.

ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří, změna č. 4 vymezuje:

ŘSD zadalo vyhotovení invariantního řešení u projektové kanceláře NOVÁK+PARTNER s.r.o.
Invariantní studie byla předložena v zastoupení ŘSD k odsouhlasení městu Klášterec nad Ohří
dopisem ze dne 6.11.2009. Město Klášterec nad Ohří studii „I/13 – obchvat Klášterec nad Ohří
v koridoru vymezeném ÚP města“.
Zastupitelstvo města Klášterec nad Ohří schválilo tuto studii usnesením č. 2627/24/2009.
Výše uvedená studie kanceláře NOVÁK+PARTNER s.r.o vymezuje obchvat města Klášterec
nad Ohří takto:

Studie tedy obsahuje jak směrově vymezené silniční těleso, tak chráněný koridor silničního
obchvatu dle změny č. 4.
Město Klášterec nad Ohří dvojím usnesením – vydáním změny č. 4 ÚPNSÚ Klášterec
nad Ohří a schválením studie obchvatu považuje tuto problematiku za uzavřenou.
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b)

zadání ÚP Klášterec nad Ohří

Město Klášterec nad Ohří akceptovalo výše uvedený postup i při tvorbě nového územního
plánu. Zadání územního plánu Klášterec nad Ohří obsahuje v kapitole „e) – Požadavky na řešení
veřejné infrastruktury“ tento požadavek:
Nově navržené plochy musí mimo souvisle zastavěné území obce respektovat silniční ochranné pásmo
stávající silnice 1/13 dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V případně nově vymezených
rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu silnice I/13 budou stanoveny funkce, pro které jsou
předepsány hygienické hlukové limity, jako podmínečně přípustné. Podmínka bude znít, že v územním, resp.
stavebním řízení, bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Případná protihluková opatření musí být realizována
investory v těchto lokalitách mimo pozemky dotčené silnice. Tato opatření nebudou hrazena z prostředků správce
této silnice.
Návrh územního plánu bude územně chránit a vést jako veřejně prospěšnou stavbu, včetně staveb
souvisejících, MD ČR a ŘSD ČR doporučenou variantu přeložky sil. I/13 navrženou zpracovatelem Mott
MacDonald Praha spol. s r.o. z 11 /2004, pro tuto navrženou trasu bude vymezen ochranný koridor o proměnlivé
šířce podle koordinačního výkresu zpracovatele územně plánovací dokumentace ze dne 19. 8. 2008.

Schválení Zadání územního plánu Klášterec nad Ohří předcházelo jeho projednání, relevantní
dotčené orgány se vyjádřili takto:
Stanovisko ŘSD č.j. 21223-ŘSD-11110-2011 ze dne 14.9.2011:

Stanovisko CDV č.j. UP/3122/11 ze dne 13.10.2011:
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Pro další fázi zpracování ÚP Klášterec nad Ohří považuje zpracovatel, pořizovatel i
město Klášterec nad Ohří za prostor pro umístění obchvatu silnice I/13 ochranný koridor,
vymezený změnou č. 4 ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří.
c)

návrh ÚP Klášterec nad Ohří – opravená verze pro změnu stanoviska dotčených orgánů

Soulad rozvoje města se Zadáním ÚP Klášterec nad Ohří ve smyslu výše vydaných
stanovisek prokazuje projektant grafickou přílohou, která je soutiskem výkresu základního členění
území a ochranným koridorem silničního obchvatu města Klášterec nad Ohří.
Územní plán Klášterec nad Ohří vymezuje koridor pro umístění stavby silničního obchvatu –
silnice I/13 – Klášterce nad Ohří. Tento koridor je chráněn následujícím omezením využití
zastavitelných ploch, které do tohoto koridoru zasahují:
Text dle kapitoly 1f výrokové části návrhu ÚP Klášterec nad Ohří:
Ochrana koridoru pro umístění silničního obchvatu – silnice I/13 – Klášterec nad Ohří
Využití částí zastavitelných ploch K25, K29, K32, K34, K35, K36, K39, K49, které přesahují do
vymezeného silničního koridoru pro silniční obchvat – silnici I/13 – Klášterce nad Ohří je možné výhradně po
realizaci stavby silničního obchvatu.
Zajištění protihlukové ochrany zastavitelných ploch K1, K2, K25, K29, K32, K34, K35, K36, K39, K49,
které mohou zasaženy nadměrným hlukem, nebudou hrazena z prostředků investora resp. provozovatele silnice
I/13.

Dílčí zásahy do stávající trasy silnice I/13 v zastavěném území jsou zobrazeny dále v popisu
řešení místních komunikací. Z hlediska silniční sítě (I/13) se jedná o vložení okružní křižovatky do
ulice Osvobozená, rozšíření prostoru v křižovatce Osvobozená – Ciboušovská pro možné provedení
jiného dopravně technického řešení připojení autobusového nádraží a dále o nové připojení ulice Pod
Pivovarem na ulici Chomutovskou tak, že nová posice vytvoří spolu s ulicí U Potoka standardní
kolmou křižovatku.
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jev 93 – místní a účelové komunikace
Požadavky na řešení dopravní infrastruktury:
Územní plán vymezuje tyto návrhové plochy pro místní komunikace:
rozšíření parkovacích ploch na sídlištích:
Požadavek je řešen zobrazením území sídliště z hlediska hlavního výkresu = ploch
s rozdílným způsobem využití. Na prostory sídlišť se vztahuje regulativ, umožňující výstavbu
odstavných a parkovacích stání jako součásti veřejných prostranství a dále možnost umístění objekt
určených k odstavení vozidel
-

-

výjezd ze ZKL a lokality Korea ve směru do města:

Požadavek je řešen vložením okružní křižovatky do stávající trasy silnice I/13 v ulici
Osvobozená. Tato okružní křižovatka umožní výjezd z lokality Korea vpravo – tedy ve směru na
Chomutov a zpětnou změnu směru na navržené okružní křižovatce. Tato je řešena jako pětiramenná
a umožňuje budoucí připojení silnice od Rašovic (řešeno dopravním koridorem) a dále pak připojení a
realizaci rozhodující části zastavitelné plochy pro bydlení M8. Pro tuto okružní křižovatku je vymezena
plocha dopravní infrastruktury M 10 – DS.
zklidnění nebo zkapacitnění ulice Komenského:
Z dopravní analýzy současného stavu a jeho aplikace do výsledného dopravního řešení
vyplývá, že po převedení transitní dopravy mimo město Klášterec nad Ohří – tedy na silniční obchvat
– vyhoví stávající ulice Osvobozená z hlediska propustnosti cílové a vnitřní dopravě města. Z tohoto
důvodu je přenesení části intenzity do ulice Komenského nevhodné a to jak z kapacitního, tak
hygienického hlediska.
-

řešení prostoru autobusového nádraží a přejezdu žel. tratě,
Prostor autobusové nádraží má v měřítku územního plánu připraveny podmínky pro variantní
prostorovou úpravu autobusových stání a zejména pak připojení prostoru na ulici Osvobozená. Pro
tento účel je vymezena plocha veřejných prostranství M 11 – VP.
-

Další možností celého prostoru je postupná přeměna bývalého areálu ZKL (plochy výroby) na
plochy smíšené městského centra. Tato změna umožňuje široké využití tohoto prostoru – například
nákupním centrem i plochou veřejných prostranství, která jsou určena pro autobusové nádraží.
Z dále uvedeného výřezu je patrná nová zastavitelná plocha, která prodlužuje kontaktní
prostor autobusového nádraží a ulice Osvobozená na hodnotu 90 m.
175

-

směrové vedení a rozšíření ulice Ciboušovské:

Navrženou úpravou je ukončení ulice Ciboušovské veřejným prostorem. V důsledku výstavby
silničního obchvatu Klášterce silnice I/13 bude ulice Ciboušovská dále neprůjezdná. Její ukončení je
v zastavitelné ploše C 5 – VP, na kterou naváže stávající i navrhovaná obytná zástavba.

nové řešení křižovatky u pivovaru
Navržena je směrová úprava ulice Pod Pivovarem a to tak, že vytvoří spolu se stávající ulicí
U Potoka kolmou křižovatku se silnicí Chomutovskou. Pro tuto novou komunikaci je vymezena plocha
K 45 – VP.
-
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jiné kapacitní propojení zástavby na pravém břehu Ohře mimo prostor městské
památkové zóny, mimoúrovňový přejezd železniční tratě:
Oba požadavky řeší vymezený koridor územní rezervy propojení silnice I/13 a Rašovic.
Koridor je vymezen za účelem ochrany potřebného prostoru pro umístění této komunikace. Na silnici
I/13 bude připojena v místě navržené okružní křižovatky viz výše plocha M 10 – DS.
V místě křížení železniční trati č. 140 umožňuje přirozený terén minimalizovat stavební úpravy
pro mimoúrovňové křížení.
Koridor je vymezen osou, šířka koridoru činí 40 m.
-

-

koordinace řešeného území a sousední územní jednotky Kadaň:

Územní plán vymezuje koridor územní rezervy pro propojení silnic II/568 a III/1981 a silnic
II/224 a II/568. Koridor je vymezen osou, šířka koridoru činí 20 m.
Železnice
jev 94 – železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
jev 95 – železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
jev 97 – vlečka včetně ochranného pásma
Řešeným katastrálním územím je vedena dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať čís. 140
Chomutov - Karlovy Vary , která je ve smyslu § 3 zákona č.266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a
v souladu s usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 20.12.1995 zařazena do kategorie dráhy celostátní.
Trať je dle Sdělení Ministerstva dopravy ČR ze dne 25.2.2004 zařazena do evropského
železničního systému a současně do Transevropské železniční sítě nákladní dopravy - TERFN (ČI.
10a Směrnice Rady č. 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, ve znění Směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2001/12).
PÚR pro řešené území vymezují koridor konvenční železniční dopravy ŽD 3: Koridor Cheb–
Karlovy Vary–Chomutov–Most–Ústí nad Labem.
ZÚR ÚK zpřesňují tento koridor konvenční železniční dopravy tak, že vymezují koridor
železniční tratě č. 140 a č.130 Klášterec nad Ohří - Ústí nad Labem, optimalizace. Koridor je sledován
v ZÚR ÚK jako VPS - i. Šířka koridoru je stanovena 250 m.
Pořizovatel nezískal v průběhu projednání Zadání ÚP KLNO, ani v rámci společného jednání
žádné podklady či požadavky, které by umožňovaly zpřesnění koridoru do jiných parametrů. ÚP
KLNO tedy ponechává šířku tohoto koridoru v šířce, shodné s šířkou koridoru dle ZÚR.
Územní plán akceptuje tento úkol PÚR v rozsahu, jak je zpřesněn v ZÚR Ústeckého kraje a
vymezuje pro realizaci záměrů PÚR koridor o šířce 250 m.
Zastavitelné plochy, zasahující do tohoto koridoru jsou podmíněně přípustné – podmínkou je
předchozí realizace staveb, souvisejících s optimalizací železničního koridoru.
Toto omezení realizace rozvojových ploch je rovněž vyjádřeno etapizací – stanovením pořadí změn
v území.
V ochranném pásmu dráhy jsou umístěny okrajové části zastavitelných ploch M 14 ( BM ), M
25 ( SO ) a M 27 ( SO ). Umístění objektů na těchto zastavitelných plochách v části, do které zasahuje
ochranné pásmo dráhy je podmínečně přípustné. Podmínkou je, že v územním, resp. stavebním
řízení, bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
SŽDC nebude hradit případná protihluková opatření, na případné stížnosti plynoucí z provozu
železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel. Tato opatření musí být realizována
investory v těchto lokalitách, a to mimo pozemky výše uvedené železniční tratě.
Řešeným území současně prochází regionální železniční trať č. 143 v úseku žel. Stanic
Kadaň a Kadaň – Město. Jedná se o dílčí úsek bez další vazby na řešené území.
Současný rozsah železničních vleček je akceptován a zachován. Součástí návrhu územního
plánu je řešení požadavku na umístění vlečky do VERNE s připojením na území sousední urb.
jednotky ( Kadaň ). Požadavek je sledován z hlediska širších vztahů, kdy bude uplatněn požadavek na
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vymezení plochy dopravní infrastruktury anebo chráněného koridoru na území sousední územní
jednotky. V řešeném území pak umožňuje zastavěné území svými regulativy alternativní vedení vlečky
do průmyslové zóny.
Pěší a turistické trasy
jev 106 – cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka
vymezení pěší a cyklo trasy do Klášterecké Jeseně přes Šumnou:
Požadavek je řešen vymezením části této trasy jako plochou veřejných prostranství K 14 - VP
s připojením na stávající místní komunikace v prostoru lázní Eugenie a s připojením na stávající
účelové komunikace v areálu sadů. Možnost připojení resp. využití stávajících účelových komunikací
bylo konzultováno s majitelem sadů.
-

-

vymezení pěší a cyklo trasy k Hasištejnu přes Pavlov:
Požadavek je řešen umístěním této trasy na stávající účelové komunikace v řešeném území.

stabilizace pěší a cyklo stezky podél Ohře:
Tato cyklotrasa je vymezena jako cyklostezka Pooherská C 204 dle ZÚR Ústeckého kraje.
Trasa odpovídá vydanému územnímu rozhodnutí pro tuto trasu.
-

koridor pro lávku Ohřelecká louka – Kotvina:
Koridor vzájemně zpřístupní železniční zastávku Kotvina, plocha individuální rekreace resp.
oba břehy Ohře v prostoru Ohřelecké louky. Koridor má přímou návaznost na cyklotrasu C204.
-

stabilizace a umístění zařízení pro vodácký sport:
Pro tento účel je přirozeným prostorem Ohřelecká louka. Návrh územního plánu posiluje
význam této lokality plochou komerční občanské vybavenosti, poskytující potřebný servis pro vodácký
sport.
-

turistické trasy – značené turistické trasy jsou akceptovány jako stav v hlavním výkresu 1b-2
koncepci dopravní a technické infrastruktury.
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zájmy obrany a ochrany státu
jev 103 - ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení
jev 107 - objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
jev 108 - vojenský újezd
V řešeném území jsou zapracovány zájmy AČR v rozsahu vojenského opevnění, ochranného
pásma vojenského újezdu a letové zóny.
Návrhem územního plánu nejsou tyto zájmy dotčeny.
V obecné (společné) části podmínek ploch s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny
podmínky VUSS, vztahující se na vybrané stavební aktivity.
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Ministerstvo obrany ČR jako dotčený orgán uplatnil v rámci vypořádání námitek a připomínek
k 1. opakovanému projednání ÚPKLNO tyto požadavky:
jev 082 (pro nadzemní stavby), který je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,
jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR), které je nutno
respektovat podle ustanovení§ 37 zákona č. 49/ 1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení§ 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Vzhledem k tomu, že ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR se
dotýkají celého správního území požadujeme zapracovat tento limit do grafické části, např. formou
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu. "Celé správní území je situováno v
ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR ".“
Uvedené jevy jsou v ÚP respektovány. Do grafické části byl požadavek ohledně ochranných
pásem leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR doplněn do legendy.
systém integrovaného záchranného systému
jev 109 – vymezené zóny havarijního plánování
jev 110 – objekt civilní ochrany
jev 111 – objekt požární ochrany
V řešeném území není vymezena zóna havarijního plánování.
Obecné ohrožení z hlediska průmyslové činnosti není předpokládáno – výrobní činnost je
koncentrována do průmyslové zóny VERNE – zde vždy platil regulativ, zakazující výrobní činnosti,
jejichž procesem by bylo nakládání s nebezpečnými látkami a tepelný proces zpracování.
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Zdrojem případného rizika je provoz tepelné elektrárny Prunéřov, k datu 07/2013 probíhá
rozsáhlá modernizace elektrárny Prunéřov II. Případná rizika jsou zohledněna v SEA, která je
samostatnou přílohou návrhu územního plánu. Prostor mezi elektrárnou (= východním okrajem
řešeného území) a městskou sídelní strukturou je řešen jako přírodní plochy s významným ochranným
efektem z hlediska prašnosti a exhalací.
Systém civilní ochrany je založen na zajištění základních podmínek pro obyvatele řešeného
území. Z hlediska shromažďovacích prostorů má město k disposici objekty škol a předškolních
zařízení s odpovídající kapacitou. Tyto školní objekty jsou rovněž oploceny, což umožňuje případnou
kontrolu prostoru.
Pro dekontaminaci je žádoucí využít recipienty, které procházejí městskou strukturou a jejich
břehová čára je dostupná běžné technice.
Zdroj vody je řešen PRVK ÚK v tomto rozsahu:
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den × obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika.
Řešeným územím procházejí vodoteče, které mají vyhlášené záplavové území: Široký,
Klášterecký a Podmileský potok a řeka Ohře.
Specifickým prostorem v zimním období je řeka Ohře před jezem a to z důvodu hromadění
ledových ker, které jsou v systému IZS preventivně odstraňovány.
Specifickým prostorem obecného ohrožení je nelegální těžba hledačů vzácných minerálů
v oblasti národní přírodní památky Ciboušov.
Stanice Hasičského záchranného sboru v Husově ulici je akceptována bez dalších podmínek.
jev 113 – ochranné pásmo hřbitova
Koordinační výkres územního plánu obsahuje zákres ochranného pásma hřbitova v Klášterci
nad Ohří a v Mikulovicích.
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3.f

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch

Základní struktura zastavitelných ploch:

součet
v ha
celková bilance

zastavitelné

plochy

plochy

v ZÚ

v ha

v ha

181,7282

175,4832

6,2450

plochy, jejichž zpracování vychází ze PÚR a ZÚR

48,5239

48,5239

0

ostatní plochy pro veřejné účely

12,3085

11,2557

1,0528

120,8958

115,7036

5,1922

2,5325

2,5325

0

plochy převzaté z ÚPNSÚ

70,7563

67,1538

3,6025

nové plochy dle podnětů fyzických a právnických osob

48,1101

47,0095

1,1006

nové plochy dle podnětu pořizovatele a zpracovatele

60,3293

58,7874

1,5419

kritérium 1

plochy pro potřeby fyzických a právnických osob
kritérium 2
plochy převzaté z urbanistických studií

kritérium 3
plochy bydlení v bytových domech

0,8838

0

0,8838

65,1930

63,9072

1,2858

plochy bydlení v RD - zahrady

0,9332

0,9332

0

plochy bydlení v RD - venkovské

4,2099

4,2099

0

plochy rekreace - plochy staveb pro rod. rekreaci

2,5121

2,5121

0

plochy rekreace - zahrádkové osady

2,4462

2,4462

0

plochy občanského vybavení

1,3603

1,3603

0

plochy občanského vybavení - hřbitovy

1,2908

1,2908

0

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

plochy smíšené obytné - v centrech

2,4467

0

2,4467

10,6857

10,6857

0

plochy smíšené obytné

5,4738

5,0685

0,4053

smíšené plochy lázeňské

1,6683

1,6683

0

plochy veřejných prostranství

2,5199

2,3412

0,1787

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

2,3001

1,9216

0,3785

plochy dopravní infrastruktury - silniční

38,2822

38,2822

0

plochy technické infrastruktury

10,3323

10,3323

0

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

plochy smíšené - komerční

20,0275

19,3613

0,6662

plochy VS - drobná a řemeslná výroba

0,6104

0,6104

0

plochy smíšené nezastavěného území

8,5520

8,5520

0
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Systém vyhodnocení:
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území tedy sleduje tato kritéria:
a)
b)
c)
d)

vyhodnocení současného stavu z hlediska využití zastavěného území, zjištění a popisu ploch
přestavby (znehodnoceného území) a využití volných ploch v zastavěném území,
porovnáním rozvojových ploch podle kritéria požadavků PÚR a ZÚR, ploch pro veřejné účely
a ploch pro potřeby fyzických a právnických osob,
porovnáním ploch převzatých z platné územně plánovací dokumentace,
porovnáním účelu vymezených zastavitelných ploch

ad a)
Vyhodnocení současného stavu z hlediska využití zastavěného území, zjištění a popisu
ploch přestavby ( znehodnoceného území ) a využití volných ploch v zastavěném území
Návrh územního plánu vyhodnotil stav v území. Pro dosažení cílů rozvoje řešeného území
vymezuje 5,7650 ha ploch zastavěného území, která mění ve prospěch požadovaného uspořádání
území. V řešeném území dále nejsou k disposici plochy, využitelné pro územní rozvoj, aniž by jejich
zařazením nebyly porušeny zásady ochrany veřejného zájmu, přírodních, kulturních a
architektonických hodnot. Městská struktura Klášterce má jedinečnou absenci fatálně
znehodnocených území typu BROWNFIELDS.
ad b)
Porovnání rozvojových ploch podle kritéria požadavků PÚR a ZÚR, ploch pro veřejné
účely a ploch pro potřeby fyzických a právnických osob
Z celkové výměry 181,9057 ha činí rozsah ploch vymezených dle PÚR ČR a ZÚR Ústeckého
kraje 48,5239 ha. Rozhodujícími záměry jsou plochy dopravní infrastruktury silniční v hodnotě 35,3692
ha a (již realizovaná) plocha technické infrastruktury – plocha pro rozvodnu VVN/VN 10,3323 ha.
Další rozhodující položkou jsou plochy pro veřejné užívání území – veřejná prostranství,
veřejná a izolační zeleň a plochy potřebné pro realizaci nefunkčních částí místního systému
ekologické stability. Tento výčet představuje zábor celkem 14,9978 ha ( z toho plochy pro ÚSES činí
3,4364 ha ).
Z uvedeného vyplývá, že potřeba ploch pro fyzické a právnické osoby bez dalšího členění činí
118,384 ha celkem, resp. 115,7416 ha ploch mimo zastavěné území.

-

Rozhodující zábory dle konkrétních zastavitelných ploch v tomto porovnání činí:
plocha bydlení K1 + K2 + K4 + 53/4
19,7610 ha
plocha bydlení K36
12,6020 ha
plocha bydlení M8 + 53/5
6,5124 ha
plochy výroby
20,6379 ha
součet
59,5133 ha

ad c)
Porovnání ploch převzatých z platné územně plánovací dokumentace
Z celkové výměry 181,9057 činí rozsah převzatých ploch 3,1225 + 68,5755 = 71,9637 ha.
Zbývajících 109,9420 ha je možno dále objektivizovat odpočtem ploch, požadovaných PÚR a ZÚR ÚK
v hodnotě 48,5239 ha a ploch, vymezených pro veřejné účely v hodnotě 14,9978 ha.
K diskusi tedy zbývá 46,4203 ha náležících novým záměrům v území s rozhodujícím podílem
ploch pro bydlení viz následující analýza.
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ad d)
Porovnáním účelu vymezených zastavitelných ploch
Z hlediska účelnosti lze polemizovat s těmito zábory:
plochy pro bydlení v rodinných domech celkem:
plochy zahrádkových osad
rozvojové plochy výroby a skladování

-

65,1930 ha
2,4462 ha
20,0275 ha

Odůvodnění ploch bydlení:
Výchozím podkladem je naplnění základní priority č. 1 ZÚR Ústeckého kraje:
(1)
Vytvářet nástroji územního plánování na území kraje předpoklady pro vyvážený vztah
mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje: požadovaný směr hospodářského rozvoje, úroveň
životního prostředí srovnatelná s jinými částmi ČR a standardy EU a zlepšení parametrů
sociální soudržnosti obyvatel kraje.
V tomto smyslu bylo provedeno porovnání statistických údajů. Sledovaným ukazatel je kvalita
bydlení vyjádřená v podílu bytů v rodinných a bytových domech jako ukazatel úrovně životního
prostředí.

kraj

byty
celkem

z toho v
RD

% podíl
bytů v
RD

Středočeský

498 271

316 339

63

Jihočeský

279 892

152 771

55

Plzeňský

244 476

123 460

50

Karlovarský

125 486

34 047

27

Ústecký

358 491

118 454

33

Liberecký

189 241

87 365

46

Královéhradecký

241 699

134 029

55

Pardubický

213 069

125 672

59

Vysočina

212 687

136 838

64

Jihomoravský

454 406

237 968

52

Olomoucký

257 457

133 420

52

Zlínský

231 247

138 937

60

508 628

193 700

38

Moravskoslezský
Zdroj: ČSÚ – data 2011

Z výše uvedeného přehledu vyplývá:
a)

celorepublikový průměr (do statistiky není zahrnuto hl.m. Praha) podílu bytů v rodinných
domech činí 54 %.

b)

podíl bytů v rodinných domech je výrazně podprůměrný v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Zatímco průměr ostatních krajů činí 54 %, průměr Ústeckého a Karlovarského kraje je 30 %.
Zpracovatel ÚP předpokládá, že hlavní příčinou je odsun obyvatel německé národnosti po II.
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světové válce (oba kraje byly součástí Sudet) a zánik některých obcí jako specifický jev
společenských změn po r. 1945.
Podíl bydlení v rodinných domech – rozdíl v porovnání s Českou republikou - v řešeném
území je ještě výraznější při porovnání výše uvedené statistiky Ústeckého kraje, okresu Chomutov,
ORP Kadaň a města Klášterec nad Ohří:
obydlené
byty
celkem

% podíl
bytů v
RD

z toho v
RD

377
133

132
700

35

*2

Děčín

60 206

26 708

44

*2

Chomutov

55 699

14 637

26

*2

Litoměřice

54 183

29 825

55

*2

Louny

41 434

22 073

53

*2

Most

52 184

7 912

15

*2

Teplice

59 364

18 463

31

*2

Ústí nad Labem

54 063

39 770

74

*2

Ústecký kraj

obydlené byty
celkem

z toho v RD

z toho v BD

% podíl bytů
v RD

Ústecký kraj

326 836

106 194

220 642

32

*1

ORP Kadaň

17 136

4 448

12 688

26

*1

7 414

1 333

6 081

18

*3

Klášterec nad Ohří
Zdroj dat:

*1 – statistická ročenka Ústeckého kraje 2013
*2 – ČSÚ – data 2011
*3 – ČSÚ – ÚAP 2011
Z výše uvedených údajů vyplývá statistický obraz sídelní struktury řešeného území z hlediska
bydlení:
Zatímco podíl RD v Ústeckém kraji činí 35 %, podíl v měřítku okresu Chomutov činí 26%,
podíl v měřítku ORP Kadaň činí rovněž 26%, v měřítku řešeného území pak činí počet rodinných
domů pouhých 18%.
Z výše uvedených údajů lze provést i zpětný přepočet města Klášterec nad Ohří:
obydlené byty
celkem

z toho v RD

% podíl bytů
v RD

současný stav

7 414

1 333

18

přepočet počtu RD na průměr ORP

7 414

1 928

26

přepočet počtu RD na průměr Ústeckého kraje

7 414

2 447

33

přepočet počtu RD na průměr krajů ČR ( mimo hl.m. Prahu )

7 414

4 004

54
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Příčina nepoměru je dána prudkým rozvojem palivoenergetického komplexu hnědouhelných
dolů a hnědouhelných elektráren.
Vývoj počtu obyvatel:
1971

8 355

1981

12 583

1991

16 167

2001

15 759

2011

15 247

1972

8 887

1982

12 597

1992

16 183

2002

15 700

2012

15 094

1973

9 073

1983

12 525

1993

16 182

2003

15 688

2013

15 027

1974

9 196

1984

12 629

1994

16 188

2004

15 695

1975

9 710

1985

13 168

1995

16 211

2005

15 659

1976

11 495

1986

14 117

1996

16 157

2006

15 593

1977

12 774

1987

15 269

1997

16 169

2007

15 546

1978

13 030

1988

16 347

1998

16 180

2008

15 521

1979

13 196

1989

16 859

1999

16 176

2009

15 594

1980

13 326

1990

16 927

2000

16 148

2010

15 562

Z výše uvedeného vývoje je patrný zásadní nárůst obyvatel v mezidobí 1971 – 1989, kdy se
v důsledku komplexní bytové výstavby ( panelová sídliště ) zvýšil počet obyvatel z 8 355 na 16 176, tj.
na dvojnásobek. Umístění obyvatel do panelových domů v tomto rozsahu je pak příčinou nepoměru
počtu bytů v bytových a rodinných domech.

Na leteckém snímku z r. 1953 je patrná tehdejší urbanistická struktura: samostatná sídla Klášterec
nad Ohří a Miřetice, severní část území je nezastavěná.
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Na aktuálním leteckém snímku je patrná zástavba města – výstavba sídlišť v severní části města.
Město Klášterec nad Ohří má k 1.1.2012 15.094 obyvatel s touto předchozí číselnou řadou dle
ČSÚ:
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

15 759

15 649

15 665

15 681

15 614

15 555

15 509

15 592

15 585

15 496

přírůstek celkový

-59

-12

7

-36

-66

-47

-25

73

-32

-83

z toho přistěhovalí

307

325

300

271

282

293

309

291

252

212

z toho vystěhovalí

345

366

336

299

360

353

368

290

307

327

saldo migrace:

-38

-41

-36

-28

-78

-60

-59

1

-55

-115

počet obyvatel celkem

Celkový úbytek obyvatel činí za 10 roků 263.
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Území města přes výše uvedené statistické údaje zaznamenalo nárůst nízkopodlažní
zástavby. Po r. 1989 byly realizovány 2 významné lokality města:
a)

lokalita v Miřeticích:

Otrho snímek 2003
Porovnáním leteckých snímků 2003 – 2013 je patrný rozvoj místní části Miřetice včetně
zahájené výstavby v SV části území. V území dosud realizováno 53 rodinných domů.

Ortho snímek aktuální
188

Ve výše uvedeném ortho snímků je v SV části – pod podnikatelským inkubátorem rozestavěná
lokalita, která byla vymezena samostatnou změnou územního plánu. Současný stav této lokality je
následující:

Rozdílový snímek v této lokalitě prokazuje nárůst dalších 10 ti RD, další rozestavěnost a kompletní
technickou přípravu území.
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b)

lokalita v Ciboušovské

Ortho snímek 2003

Ortho snímek aktuální
Porovnáním leteckých snímků 2003 – 2013 je patrný rozvoj v lokalitě ulic Ciboušovská –
Komenského. V území dosud realizováno 34 rodinných domů.
190

c)

lokalita Zátiší

Ortho snímek 2003

Ortho snímek aktuální
Porovnáním leteckých snímků 2003 – 2013 je patrný rozvoj v lokalitě Zátiší. V území dosud
realizováno 10 rodinných domů, je realizována technická příprava území a další pozemky jsou
v různých fázích přípravy či výstavby. Kapacity lokality je využita z 80 %.
191

Zastavěné území je využito i v jiných částech města: např. porovnání lokality Zahradní –
Cihlářská – nárůst 4 RD

2003

aktuální snímek
V řešeném území byly rovněž realizovány bytové domy:

Miřetice – lokalita Union – 20 bytových jednotek

Klášterec nad Ohří – Chomutovská – 24 bytových jednotek
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Argument, že jsme a v jakém tempu využili rozvojové plochy
Jenom výše uvedený výčet 4 lokalit rodinných domů a 2 bytových domů deklaruje nárůst za
10 roků v hodnotě 111 rodinných domů a 44 bytových jednotek. Ve výčtu nejsou uvedeny individuální
realizace RD na volných pozemcích zastavěného území v mezidobí 1989 – 2015.
Při průměrné obsazenosti 3 obyvatel na rodinný dům a 2 obyvatel na bytovou jednotku byla
v mezidobí 2003 – 2013 realizována kapacita (111 * 3) + (44 * 2) = 333 + 88 = 421 obyvatel.
Nárůstu počtu rodinných domů a bytových domů ( modelový výpočet 421 ) obyvatel
porovnáváme s demografickými údaji dle ČSÚ:
počet obyvatel 2003: 15 665
počet obyvatel 2013: 15 027
Z výše uvedených údajů vyplývá, že při nárůstu 111 rodinných domů a 44 bytových jednotek
činí místo tohoto nárůstu statistický pokles počtu obyvatel města o 638 obyvatel.
Kde jsou příčiny tohoto paradoxu?
a)
b)
c)

pokles počtu obyvatel v bytových domech
pokles domácností s nechtěným soužitím
jednoznačná poptávka a realizace staveb rodinných domů jako preferované formy
bydlení v Klášterci nad Ohří

Z výše uvedených údajů vyplývají tyto základní skutečnosti, rozhodující pro odůvodnění
zastavitelných ploch:
a)
po roce 1989 probíhá změna charakteru města, realizována je především nízkopodlažní
zástavba, stávající plochy jsou již zastavěné anebo v lokalitě Pražská a Zátiší – Petlerská je pro
novu nízkopodlažní zástavbu investorská příprava území – komunikace a inženýrské sítě –
realizována. Společenská poptávka je v aktuálním čase reprezentována výše uvedeným výčtem
realizovaných domů a další investorskou přípravou.
b)
rozvoj území resp. obytné zástavby je v protikladu se statistickými údaji. Z toho
vyplývá, že dochází ke snížení počtu obyvatel ve stávajících bytových domech. Záporné saldo
počtu obyvatel není důvodem pro potřebu vymezení nové obytné – nízkopodlažní zástavby.
Tomuto zjištění odpovídá zjištěný nepoměr rodinných domů a bytových domů
v postupném porovnání s ČR, Ústeckým krajem a ORP Kadaň.

Argument - schopnost využití rozvojových ploch
Základní rozvojové plochy města jsou dále zpřesňovány, přičemž vlastníci dotčených
pozemků předložili rozvojové studie.
Město Klášterec argumentuje využitelnost rozvojových ploch poznáním, že stávající rozvojové
plochy jsou – s výjimkou kontaktních ploch se silničním obchvatem – využity. Rozvoj přitom
bezprostředně navazoval na technickou přípravu území – místní komunikace a inženýrské sítě.
Pro schopnost využití rozvojových ploch bydlení svědčí tyto informace:
-

-

zkušenost s naplňováním vymezené nízkopodlažní zástavby rodinnými domy
kvalitní životní prostředí
uvnitř (zámek, lázně)
vně (Doupov, Krušné hory)
město bez periferií, regenerované centrum, sídliště
dostupnost zahrádkových osad
úplná občanská vybavenost
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-

střední školy,
volnočasové aktivity
sportoviště, akvapark,
nabídka pracovních míst
průmyslová zóna VERNE
dostupnost dalších sídel v podkrušnohorské ose
KV, Ostrov, Chomutov

Argument - přístup obyvatel k bydlení
Zkušenost města v mezidobí 1989 – 2010: Městem preferována středněpodlažní zástavba
s významným podílem bytových domů. Přesto v tomto mezidobí město nezaznamenalo signál o
společenské poptávce po tomto druhu bydlení:
? důvody?
a)
bytových domů je v řešeném území dostatek, sídliště ve sledovaném mezidobí prodělalo
změny:
byl realizován program regenerace panelových sídlišť se zaměřením na uspořádání veřejného
prostoru – povrchy, zeleň, parkovací stání, osvětlení, mobiliář,
byla provedena reprofilace panelových domů – zateplení, výměna oken, oprava vnějších
konstrukcí
V důsledku těchto změn je prostor panelového sídliště stabilizovaný a nová obytná zástavba
nepřináší zásadní kvalitativní rozdíl
b)
cenové srovnání: developerský způsob výstavby není v měřítku města Klášterce nad Ohří
konkurenceschopný. Cena bytové jednotky o 80 m2 = cena hrubé stavby rodinného domu.
c)
poptávka po výstavbě rodinného domu = ztotožnění obyvatel se sídlem a jeho
nadstandardními životními podmínkami.
Na podkladě výše uvedených zjištění město přehodnotilo výraz očekávaného rozvoje a
prostřednictvím změny č. 10 preferuje nízkopodlažní zástavbu tvořenou rodinnými domy.
Pozor: Nízkopodlažní zástavba je náročná na plochy, hustota obyvatel do 50 na 1 ha

Argument - schopnost území generovat pracovní místa
Město disponuje funkčními plochami průmyslové výroby. Zatímco tovární areál ZKL Klášterec
v městské části Miřetice ztratil svůj význam (ÚP předpokládá jeho postupnou přeměnu na smíšené
území městského centra), průmyslová zóna VERNE představuje nadčasový potenciál pracovních
příležitostí v průmyslových odvětvích odlišných od palivoenergetického komplexu dolů a elektráren.
Potenciál průmyslové zóny VERNE využívá tyto přednosti:
-

plochy průmyslové výroby jsou ve vlastnictví města, jednání s investory tak nejsou
znehodnocovány spekulativní účastí třetích osob,
plochy průmyslové výroby jsou vybaveny funkční dopravní a technickou infrastrukturou
plochy jsou připojeny na nadmístní komunikační systém s možným přivedením železniční
vlečky.
V současné době je v PZ VERNE 1500 pracovních míst.

-

Pro budoucí rozvoj PZ VERNE svědčí tyto skutečnosti:
PZ krajského významu (TRIANGL) je již investorsky zaplněna,
PZ VERNE má schopnost kooperace se sousedními plochami průmyslové výroby ( Elektrárny
Prunéřov, PZ Královský vrch - Kadaň
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Výstupní řešení územního plánu pro veřejné projednání
a)

korekce rozvojových ploch bydlení v návrhu ÚP KLNO po společném
jednání

Koncepce rozvoje bydlení pro společné jednání přepokládala rozvoj území založený na třech
lokalitách – Klášterec – Útočiště – Miřetice, přičemž rozvoj lokality Útočiště je částečně limitován
přeložkou – obchvatem silnice I/13. ÚP pro společné jednání pak vymezovala silniční obchvat jako
plochu dle technického řešení, které bylo vyhotoveno ŘSD a městem Klášterec nad Ohří přijato.

Lokalita Útočiště tak mohla být zpřesněna z hlediska koordinace – střetu rozvojových ploch
s trasami dopravní a technické infrastruktury a územním systémem ekologické stability
.
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Na podkladě stanovisek dotčených orgánů a vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA je pro
veřejné projednání územní plán KLNO upraven následovně:
rozvojová lokalita Miřetice byla zredukována vypuštěním ploch č. K43, M9 a zásadním
snížením velikosti plochy M8,
rozvojová plocha Útočiště je redukována etapizací, založenou na požadavku dotčených
orgánů, které silniční obchvat I/13 chrání prostřednictvím koridoru dopravní infrastruktury,
který tak nahradil přesnější plochu dle dokumentace pro společné jednání. Veškeré rozvojové
plochy, zasahující do tohoto koridoru, lze využít až po realizaci silničního obchvatu I/13.

Na následujícím schématu je patrné omezení rozvoje lokality Útočiště – vázané na silniční
obchvat I/13:
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Město Klášterec akceptuje výše uvedené výstupy společného jednání. Rozvojové plochy K1 +
K2 + 53/4 odpovídají dlouhodobé koncepci města sledující posílení významu historického centra
města jako základní urbanistické a historické hodnoty Klášterce nad Ohří.
Upravený ÚP tedy soustřeďuje rozvoj bydlení do lokalit Útočiště a Klášterec.
Lokalita Útočiště je dotčena požadovaným koridorem pro silniční obchvat města. Jeho
šířka v prostoru lokality Útočiště činí 180 m = 180 m případných komunikací a inženýrských
sítí, které nelze využít pro rozvoj sídelní struktury. Skutečná šířka silničního tělesa včetně
svahování navazujícího terénu činí max. 40 m. Zbývajících 140 m pak tvoří území, které lze
urbanizovat (požadavek KÚÚK) až po realizaci obchvatu. Město Klášterec nad Ohří vyzvalo
ŘSD ke zpřesnění tohoto koridoru = provedení procesu EIA na připravenou trasu, závazný
výstup pro uspořádání městské sídelní struktury v kontaktním prostoru nemá uchopitelný
termín.
Pro rozvoj města je tedy rozhodující lokalita Klášterec = zastavitelné plochy K1, K2 +
53/4.

Analýza ploch K1 a K2
Město Klášterec nad Ohří odůvodňuje zařazení těchto zastavitelných ploch do ÚP Klášterec
z těchto důvodů:
a)

jedná se o zastavitelné území, převzaté z předchozí územně plánovací dokumentace.
Jižní
část území byla vymezena jako plochy středněpodlažního hromadného městského
bydlení
v kombinaci s plochami nízkopodlažního bydlení městského typu. Součástí území byla
páteřní městská komunikace, která měla převzít transitní dopravu do území podél
pravého břehu Ohře, která dosud prochází historickým centrem.

b)

v rámci změny č. 6 ÚPNSÚ město Klášterec nad Ohří přehodnotilo potenciál svého rozvoje
z hlediska reálné výstavby městských obytných bloků a transformovalo prostřednictvím změny
č. 10 využití území na nízkopodlažní bydlení městského typu a současně toto území rozšířila
v SV směru po úroveň zaniklé původní silnice I/13, jejíž fragment je dosud užíván jako místní
komunikace.
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c)

podmínkou dalšího využití tohoto území bylo provedení podrobného biologického průzkumu a
územní studie na komplexní řešení této lokality. Tyto úkony majitel pozemků provedl a výstupy
byly územně plánovacím podkladem pro řešení nového územního plánu.

d)

město Klášterec nad Ohří považuje tuto část svého území z hlediska územního plánu za
strategické rozvojové území s cílem posílení hodnoty historické části města (náměstí a
navazující zástavba je městskou památkovou zónou) a posílení jeho centrálních funkcí, které
jsou nyní v důsledku masivní panelové zástavby lokalizovány v lokalitě Petlerská.

e)

zakončení JZ hrany zastavitelné plochy K2 je výsledkem jednání s majitelem a současně
provozovatelem sadů Klášterec nad Ohří z hlediska agrotechnických kritérií (stáří resp.
obnova sadů, nezbytné technické vybavení – závlaha, ochrana před škůdci) a je z tohoto
hlediska optimálním řešením.
V následujících schématech deklarujeme postupný rozvoj lokality K2:

Výřez z ÚPN SÚ Klášterec nad Ohří – stav po změně č. 4 ( říjen 2007 )
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Výřez z ÚPN SÚ Klášterec nad Ohří – stav po změně č. 6 ( říjen 2010 )

Územní studie zástavby – ing. Tomáš Bernášek – březen 2011
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Výše uvedená územní studie je výstupní verzí, která byla městem Klášterec nad Ohří
přijata jako územně plánovací podklad pro další rozhodování v území. Tato územní studie byla
zaregistrována ve smyslu přílohy č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., dne 31.10.2013.

Návaznost na stávající sídelní strukturu:
Zastavitelné plochy bezprostředně navazují na zastavěné území města. Součástí
urbanistického řešení je cíleně vložená distanční veřejná zeleň svahu mezi hřbitovem a navrhovanou
zástavbou.

Územní plán současně předpokládá v kontaktním prostoru se stávající zástavbou intenzifikaci
zastavěného území – plochy změny zastavěného území K4, K5, K11, 53/2 a 53/4.
Napojení zastavitelných ploch na dopravní a technickou infrastrukturu:
kapacitní připojení zastavitelných ploch K1, K2 a 53/4 na komunikační systém města je řešen
páteřní komunikací = jedním připojením a to na ulici Karlovarskou s přímým vyvedením dopravy do
dnešního koridoru silnice I/13, alternativně pak do historického centra města. Výše uvedené trasy
budou využity pro městskou autobusovou dopravu.
lokální propojení rozvojových ploch s historickou částí města (ulicemi Za Hřbitovem Palackého, Cihlářskou – Zahradní) bude řešeno výhradně jako účelová komunikace bez běžného
provozu a to za účelem provázání města - tedy bez transitních funkcí včetně vyloučení hromadné
dopravy.
pěší propojení bude řešeno v maximální možné míře (prolukami stávající a nové zástavby)
s cílem přiblížit obyvatelům lokality historickou část města = využití parteru města – obchod, služby,
prostor lázní a zámku pro denní rekreaci obyvatel.

200

Napojení na technickou infrastrukturu:
odkanalizování území bude řešeno napojením ploch K1, K2 a 53/4 na gravitační kanalizační
řad v ul. Cihlářské, který přivádí splaškové vody ulicí Zahradní do údolní části, kde je umístěno
technologické zařízení pro odvedení splaškové kanalizace štolou pod zámkem do Miřetic a dále do
městské ČOV,
zásobování území vodou bude řešeno propojovacím vodovodním řadem mezi ulicemi
Zahradní a Karlovarskou v jednom tlakovém pásmu, akumulační objem bude získán obnovením dnes
odpojeného vodojemu „Klášterec nad Ohří – starý“ v severní části Vítězné ulice,
zásobování el. energií bude řešeno ze stávající VN trasy – její současné vrchní vedení a
trafostanice TS Cihlářská budou nahrazeny kabelovým vedením VN a systémem trafostanic,
umístěných na rozhraní ploch K1 a K2.

Dostupnost pro občanskou vybavenost:
Město Klášterec nad Ohří má k disposici stávající areál základní školy v Havlíčkově ulici,
mateřská škola bude nová a to jako součást nově zastavěného území

Ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 ( novely 2010 ) pak územní studie obsahuje plochy veřejných
prostranství, které budou využity pro denní rekreaci ).
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Napojením území na prostor lázní Eugenie ( sportovní plochy ) a na historické centrum města
očekáváme využití a další rozvoj obchodu a služeb v parteru původní zástavby městské památkové
zóny.

Vazba rozvojových ploch na organizaci zemědělské výroby ( Sady Klášterec nad Ohří )
Rozvojové území mezi lázněmi Eugenie, Šumnou a historickou částí města – včetně využití
ploch K1 a K2 jsou koordinovány s činností firmy SADY Klášterec nad Ohří.
Vzájemnou koordinací se podařilo navrhnout funkční pěší propojení mimo pozemky, které jsou
podmínkami Pozemkového fondu nadále vázány na původní zemědělskou činnost = sady.
Podnik SADY Klášterec nad Ohří uvolní území pro realizaci ploch K1 a K2 při ukončeném
vegetačním (prudukčním) cyklu ovocných stromů a cíleně vytváří nové plochy sadů v náhradní
lokalitě.
Podnik SADY Klášterec nad Ohří získal v tomto smyslu územní rozhodnutí na nový pěstebný
areál v r. 2010, významná část nového areálu je k datu 05/2015 již funkční. Rozloha nových
pěstebních ploch sadů dle tohoto územního rozhodnutí činí 36 ha.
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Vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení podle § 55 odst. 4 stavebního zákona:

předpok láda
předpok láda
ný počet
plochy
ný počet
bytových
bydlení v ha
obyvatel
jednotek
Kláštereck á Jeseň

12

36

1,7593

Klášterec

862

2587

43,6595

Miřetice

244

732

13,1578

Ciboušov

32

95

2,1194

Suchý Důl

25

74

1,6523

Rašovice

68
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4,3874

Lestk ov

11

33

2,0197

součet

1254

3762

70,2867

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
-

požadavky vyplývající z demografického vývoje společenské poptávky po nové formě bydlení v nízkopodlažní zástavbě
požadavky vyplývající z nechtěného soužití
požadavky, vyplývající ze salda % podílu bytů v RD v porovnání mezi
řešeným územím a průměrem Ústeckého kraje
požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové ose - význam města ve
struktuře osídlení regionu
individuální požadavky vlastníků pozemků mimo městskou sídelní strukturu
součet
rezerva 20%
celkem

250 b.j.
40 b.j.
350 b.j.
250 b.j.
136 b.j.
1 026 b.j.
205 b.j.
1 231 b.j.

Odhad potřeb ploch pro bydlení je odvozen takto:
Ad:

společenská poptávka po bydlení v nízkopodlažní zástavbě (250 b.j.) vyplývá z tempa
realizace nízkopodlažní zástavby v řešeném území v průběhu 1989 – 2013.

Ad:

požadavky vyplývající z nechtěného soužití je odvozen poměrovým přepočtem z metodiky
MMR

Ad:

požadavky, vyplývající ze salda % podílu bytů v RD v porovnání mezi řešeným územím a
průměrem Ústeckého kraje je analýzou poměru bydlení v bytových domech a rodinných
domech v řešeném území v porovnání s ukazatelem Ústeckého kraje a současně naplněním
výše uvedené priority č. 1 ZÚR

Ad:

požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové ose - význam města ve struktuře osídlení
regionu zohledňuje jedinečnost města z hlediska hodnocení udržitelného rozvoje dle ÚAP
ORP Kadaň (úplná vybavenost, posice města na silnici I. a II. třídy, celostátní železnici,
průmyslové zóně VERNE, unikátnímu přírodnímu prostoru)

Ad:

individuální požadavky vlastníků pozemků mimo městskou sídelní strukturu zohledňuje
zapracované podněty vlastníků pozemků na vymezení zastavitelných ploch bydlení mimo
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Klášterec nad Ohří a Miřetice. Rozvoj těchto ostatních místní částí je vymezen výhradně na
analýze podnětů vlastníků pozemků.
Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje poměr b.j.
následovně:
15% bytů v bytových domech…………………………. 184 b.j.
85% bytů v rodinných domech……………………….1 047 b.j.
Celkem………………………………………………….1 231 b.j.
+
1 b.j. v bytovém domě = potřeba cca 250 m2 plochy
1 b.j. v rodinném domě = potřeba cca 600 m2 plochy
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
Potřeba ploch pro bydlení v bytových domech = cca 628 200 m2, tj. 62,8500 ha
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech = cca 46 000 m2, tj. 4,6000 ha
Potřeba ploch pro bydlení……….……………..

cca 66,8500 m2

ÚP KLNO vymezuje 70,2867 ha ploch bydlení včetně integrovaných ploch veřejných prostranství.

Komentář k zahrádkovým osadám:
Zahrádkové osady v Klášterci nad Ohří mají zásadní společenský význam. Vlastnictví
zahrádky je rodinným standardem, přičemž není neobvyklé, že rodina (1 generace) má i 2 zahrádky.
Symbióza bydlení v panelových domech a denní rekreace na zahrádkách představuje standard, které
obyvatelstvo vyžaduje.
Je tedy nemyslitelné tento fenomén násilně měnit. Přidanou hodnotou územního plánu tak
může být změna poměru nabídka – poptávka, tou se vyřadí zahrádky, které jsou umístěny v území
bez řádného povolení ve prospěch koncentrovaných a uspořádaných zahrádkových osad.
Vymezením nových ploch město rovněž očekává novou kvalitu jejich vnitřního uspořádání ve
smyslu technického a hygienického zázemí, parkovacích stání a veřejně užívaných ploch.
Komentář k rozvojovým plochám průmyslové výroby:
Rozvojové plochy výroby a skladování v hodnotě 20,0275 ha vyplývají ze současného
územního plánu a jsou umístěny v území, které je již kompletně připraveno z hlediska jejich napojení
na dopravní a technickou infrastrukturu. Přijetí těchto ploch je společensky žádoucí – město a region
tím vytváří cestu ke zdroji nových pracovních míst nezávislých na palivoenergetickém komplexu
v pánevní oblasti.
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4.

Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II odst. 1 a) až 1 d)

4a)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území

Město Klášterec nad Ohří je regionálním centrem a vytváří spolu s městem Kadaní
hospodářské, společenské, kulturní těžiště území včetně nabídky pracovních příležitostí.
Obě sídla vznikala historicky kombinací residenčních a strategických záměrů, obě sídla se
nacházejí na řece Ohří. Zde se strategický význam liší – město Kadaň bylo královským městem na
historické dopravní ose Praha – Sasko, zatímco Klášterec nad Ohří byl optimálním místem pro
kontrolu údolnice Ohře a pásu Krušných hor jako přirozené hranice české kotliny. Tento rozměr byl
patrný zejména ve středověku – vybavení a postavení města Kadaně bylo nepochybně dominantní.
Hodnota města Klášterce nad Ohří se mění s nástupem industriálního novověku. Tradiční
dopravní cesta – řeka Ohře – je doplněna nejdříve železniční a posléze silniční trasou celostátního
významu. Zejména železnice iniciovala vznik průmyslové výroby vázané na ložiska kaolinu – tedy
výrobu porcelánu a dále na tradiční obor 19..a 20. století: strojírenství.
Posice města v nových podmínkách získává nový rozměr a výsledkem je současná městská
struktura a vztah dvou rovnocenných měst: Kadaň a Klášterec nad Ohří v jednom prostoru.
Výjimečnost Klášterce tedy spočívá na jeho posici v krajině vůči údolnici Ohře: do úzkého
údolí jsou umístěny trasy dopravní a technické infrastruktury a v řešeném území – kdy řeka ustupuje
ze stísněného prostoru – se nabízela a byla využita možnost rozvoje sídelní struktury.
Důležitým faktorem je rovněž kontakt města s patou Krušných hor – město je přirozený
nástupištěm do horského prostoru prostřednictvím silnic, cyklo, pěších a turistických tras vedených
krušnohorskými údolími.
Nadřazeným komunikačním systémem je silnice I/13, radiální komunikace celostátního
významu s připojením na diagonální trasy I/6 a I/7. Návrh územního plánu vymezuje nové plochy
dopravní infrastruktury jako zpřesnění koridoru pro zkapacitní silnice S10 (Karlovy Varv - Ostrov Chomutov) v úseku Chomutov průtah III. stavba - Klášterec nad Ohří, zkapacitnění ( šířka koridoru dle
ZÚR 200 m ) a zpřesňuje koridor dopravní infrastruktury pro obchvat v úseku Klášterec nad Ohří (
šířka koridoru dle ZÚR 100 - 900 m ).
Z hlediska koordinace návazné silniční sítě a místních komunikací je zajištěna funkce
řešeného území i navazujících územních jednotek – viz dále koordinace dopravní infrastruktury.
V diagonální směru je město připojeno na silnici II/224 (Vejprty – Kadaň) a II/568, spojující
silnici I/13 přes Kadaň se silnicí I/7.
Systém silnic III. třídy je zachován, silnice nejsou korigovány směrovou či výškovou úpravou,
návrhová část územního plánu naopak neomezuje jejich současné využití.
Stávající železniční koridor celostátní železnice č. 140: Chomutov - Cheb je akceptován
v současném rozměru a není návrhem územního plánu dotčen. Trasa je totožná s konvenčním
koridorem železniční dopravy ŽD3 (Cheb - Karlovy Varv - Chomutov - Most – Ústí n. L.) vymezeným
šířkou 250 m.
Stávající značené turistické trasy jsou zachovány v původním rozsahu
V územní plánu jsou zapracovány cyklostezky regionálního významu – vymezené v ZÚR
Ústeckého kraje jako koridory pro cyklostezky C204 „Pooherská" (hranice UK - Rokle - Žatec - Louny Libochovice - Litoměřice) a C35 „Doupovská" (Měděnec - Kadaň - Rokle - Podbořanský Rohozec Chýše) s požadovanou šíří koridorů 20 m.
Řešeným územím prochází trasy VVN vázané na rozvodnu Vernéřov včetně návrhových
ploch a tras pro technickou infrastrukturu ( viz ZÚR - E2 - plochy pro el.stanice 400/110 kV Vítkov a
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Vernéřov).
Do města Klášterec nad Ohří je přiveden teplovod z elektrárny Prunéřov.
Průběh nadregionálních a regionálních prvků systému ekologické stability je převzat ze ZÚR
Ústeckého kraje a obsahuje prvky nadregionálního a regionálního ÚSES (NRBC č. 15, NRBK K3 mezofilní bučinný a hájový, NRBKK41 – vodní, dále RBC č. 1911. 1184. 1183. 1155 a 1154: RBK č.
539 a 538.
Tyto prvky nadregionálních a regionálních prvků systému ekologické stability pokračují do
sousedních územních jednotek. Územní plán v následujícím textu prokazuje jejich návaznost na
územní jednotky Výsluní, Kadaň, Domašín, Perštejn a Okounov.
Lokální úroveň ÚSES je koordinována s územními jednotkami Domašín a Kadaň.
Schéma navazujících územních jednotek:

Koordinace zastavěného území a zastavitelných ploch ÚP Perštejn se sousedními
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obcemi a jejich územními plány.
a)

Koordinace zastavěného území

Územní plán Perštejn:
ÚP KLNO je koordinován se zastavěným územím obce Perštejn v kontaktu katastrálních
území Klášterec nad Ohří a Černýš v údolnici řeky Ohře.
Na zastavěné území dle UP Klášterec nad Ohří navazuje plocha individuální rekreace ÚP
Perštejn:
rekreační objekt na parcele 1379 k.ú. Klášterec nad Ohří pokračuje na k.ú. Černýš jako
parcela 682/2
rekreační objekt na parcele 163 k.ú. Černýš je přístupný z k.ú. Klášterec nad Ohří z účelové
komunikace na parcelách 1374/8 a 1375/1, které končí na hranici katastrálního území.

Obr.: Koordinace ÚP Klášterec nad Ohří a ÚP Perštejn
Připomínáme, že nepřesnost kresby vyplývá z koordinace map katastru nemovitostí:

Obr.: návaznost území dle katastru nemovitostí
Územní plán Kadaň:
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ÚP KLNO je koordinován se zastavěným územím města Kadaň v kontaktu katastrálních
území Vernéřov (KLNO) a Prunéřov (Kadaň) v prostoru areálu elektrárny Prunéřov.
Zastavěné území k.ú. Vernéřov zde vytváří se zastavěným územím k.ú. Prunéřov spojité
zastavěné území, přičemž kontaktní plochy mají shodně vymezenou funkci VS – plochy výroby a
skladování – drobná a řemeslná výroba (KLNO) resp. VD výroba a skladování – drobná a řemeslná
výroba (Kadaň).
Z hlediska ploch s rozdílným způsobem využití dále navazuje v tomto prostoru:
-

plocha dopravní infrastruktury silniční DS – plochy dopravní infrastruktury – silniční (KLNO)
na silnici III/1981
objekt na pozemku 815/3 (k.ú. Vernéřov) resp. objekt na pozemku 209/3 (k.ú. Prunéřov)

Zastavěné území dle ÚP KLNO je dále v kontaktu katastrálních území Suchý Důl (KLNO)
resp. Zásada u Rašovic (Kadaň). V tomto případě zastavěné území do k.ú. Zásada nezasahuje ani
nevyžaduje ze sousedního katastru žádné dopravní či technické připojení.
Zastavěné území dle ÚP KLNO je dále v kontaktu katastrálních území Mikulovice u Vernéřova
(KLNO) resp. k.ú. Kadaň. V tomto případě zastavěné území do k.ú. Kadaň nepokračuje, důvodem je
údolnice Prunéřovského potoka, kde jsou ÚP Kadaň vymezeny plochy NV – smíšené nezastavěné
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území - zeleň vysoká mimolesní.
Územní plán Výsluní, Domašín, Měděnec, Okounov a ÚP vojenského újezdu Hradiště nemají
se zastavěným územím dle ÚP KLNO společné území ani zastavěná území těchto územních plánů
nejsou v kontaktu s řešeným územím ÚP KLNO.

b)

Koordinace zastavitelných ploch

Územní plán KLNO nevytváří se zastavěným územím sousedních obcí resp. jejich územních
plánů spojité zastavitelné plochy.
Územní plán KLNO vymezuje v k.ú. Mikulovice u Vernéřova zastavitelnou plochu rekreace –
zahrádkových osad V10.

Hranice k.ú. Mikulovice u Vernéřova, resp. hranice zastavitelné plochy V10 navazuje na údolní
nivu Prunéřovského potoka resp. funkci NV – smíšené nezastavěné území - zeleň vysoká mimolesní.
Dle ÚP Kadaň. Z plošného hlediska tedy není koordinace vyžadována.
Plochy RZ jsou umístěny v území resp. ÚP KLNO a ÚP Kadaň podél Prunéřovského potoka
podél jeho obou břehů. Příjezd po účelových komunikacích je zajištěn z obou správních území,
v kontaktu těchto účelových ploch je Prunéřovský potok přemostěn.
Podél Prunéřovského potoka je v ÚP Kadaň umístěn lokální biokoridor LBK 210307.
V kontaktu se zastavitelnou plochou V10 je tento LBK umístěn výhradně na území k.ú. Kadaň při
zachování jeho funkčnosti resp. šířky – viz samostatná část koordinace území z hlediska ÚSES.
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Územní plán vymezuje v kontaktu k.ú. Vernéřov (KLNO) a Prunéřov (Kadaň) tyto plochy
dopravní infrastruktury:
Zastavitelná plocha V7 je vymezena pro zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruh. Plocha navazuje
na plochu dopravní infrastruktury ÚP Kadaň.
Zastavitelná plocha V11 je plochou dopravní infrastruktury silniční a je vymezena z podnětu
města Kadaně, uplatněného při Zadání ÚP KLNO. Plocha je určena pro dopravní připojení areálu VD
KERAMOST, který nebude v případě zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruh na silnici I/13 připojitelný.

Územní plán Výsluní, Domašín, Měděnec, Perštejn, Okounov a ÚP vojenského újezdu
Hradiště nemají se zastavěným územím dle ÚP KLNO jiná kontaktní místa zastavitelných ploch.

c)

Koordinace dopravní infrastruktury
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ÚP KLNO obsahuje aktuální databázi jevů územně analytických podkladů ORP Kadaň,
přičemž jevy v režimu „stav“ nejsou ÚP KLNO nijak měněny.
Dopravní infrastruktura:
Jev č. 90 - silnice I. třídy včetně ochranného pásma: Trasa silnice včetně OP je převzata z ÚAP a
navazuje na sousední správní území Perštejn a Kadaň ve stávajících trasách. Jev OP převzat bez
dalších korekcí. Zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruh je řešen zastavitelnou plochou DS – plochy
dopravní infrastruktury – silniční – V7, koordinace prokázána ve výše uvedené kapitole.
Jev č. 91 - silnice II. třídy včetně ochranného pásma: Koordinace v území je sledována v případě
silnice II/568 vůči územní jednotce Kadaň a silnice II/442 vůči sousedním územním jednotkám Kadaň
a Domašín. V obou případech jsou v kontaktních plochách tyto silnice jako stav dle ÚAP včetně
ochranného pásma.
Jev č. 92 – silnice III. třídy včetně ochranného pásma: Koordinace je sledována v území takto:
silnice III/1981 vůči sousední územní jednotce Kadaň
silnice III/1985 vůči sousední územní jednotce Kadaň
silnice III/1986 vůči sousední územní jednotce – vojenský újezd Hradiště
silnice III/1987 vůči sousední územní jednotce Okounov
silnice III/22314 vůči obci sousední územní jednotce Měděnec
silnice III/22316 vůči obci sousední územní jednotce Domašín
silnice III/22430 vůči obci sousední územní jednotce Domašín
ÚP KLNO vymezuje vůči územní jednotce Kadaň koridor územní rezervy pro propojení silnice
II/224 a III/1981.
Jev č. 93. místní a účelové komunikace: Místní a účelové komunikace nejsou generovány databází
ÚAP, ale zákresem dle mapy katastru nemovitostí. V ÚPKLNO jsou sledovány jako samostatná
plocha s rozdílným způsobem využití – DP – plochy dopravní infrastruktury specifické. Veškeré místní
a účelové komunikace zachycují stav v území a nejsou na ně umístěny žádné návrhy dopravní a
technické infrastruktury.
Výjimkou je účelová komunikace na k.ú. Klášterec nad Ohří, navazující na sousední územní
jednotku Perštejn ( k.ú. Černýš ). Na tuto komunikaci je v obou ÚP umístěn koridor cyklostezky C35.
Účelová komunikace je umístěna na pozemku 1374/1 a končí na k.ú. Klášterec nad Ohří, na k.ú.
Perštejn není pro tuto komunikaci vymezena pozemková parcela, komunikace je umístěna na
pozemku 696 k.ú. Černýš, který je trvalým travním porostem.

ÚP KLNO vymezuje a koordinuje vůči územní jednotce koridory územní rezervy místních
komunikací:
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-

koridor místní komunikace pro propojení silnice II/224 a III/1981:

-

koridor místní komunikace pro propojení silnice II/224 a II/568

ÚP KLNO dále vymezuje koridor š. 20 m pro umístění lávky pro pěší, která propojí prostor
železniční zastávky Kotvina (územní jednotka Okounov) s řešeným územím – prostorem Ohřelecké
louky. Tento návrh koridoru vyplývá z řešení ÚP KLNO a v ÚP Okounov jej lze akceptovat případnou
změnou tohoto ÚP.
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Jev č. 94. železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma: Řešeným územím prochází
celostátní železniční trať č. 140, vůči které je v územních plánech Perštejn, KLNO a Kadaň uplatněn
koridor železniční tratě č. 140 a č. 130 Klášterec nad Ohří – Ústí nad Labem – optimalizace. Na ÚP
Perštejn je tento koridor zpřesněn do šířky plochy dopravní infrastruktury – drážní, v ÚP Kadaň je
zobrazen v ose železniční trati. V ÚP KLNO je vymezen v šíři dle ZÚR = 250 m, odůvodnění
územního plánu obsahuje informaci o absenci jakýchkoliv podkladů, umožňujících jeho zpřesnění.
Jevy č. 95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma, č. 97. vlečka včetně
ochranného pásma jsou koordinovány s ÚP Kadaň v prostoru elektrárny Prunéřov resp. železniční
stanice Kadaň a zahrnují regionální železniční trať č. 143 a vlečku do areálu elektrárny Prunéřov.
Jedná se o „stav“ v území, územní plány obou územních jednotek nevymezují v tomto smyslu žádné
návrhové prvky.
Jev č. 106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka:
ÚP KLNO akceptuje stávající trasy cyklostezky:
cyklostezka č. 6 propojující územní jednotku Kadaň, řešené území a územní jednotku
Perštejn. Cyklotrasa je funkční a nevyžaduje koordinaci územních plánů.
ÚP KLNO akceptuje stávající cyklotrasy:
cyklotrasu č. 3001 vedenou po silnici III/1985 s napojením na územní jednotku Kadaň resp. po
silnici III/1987 s napojením na územní jednotku Okounov. Trasa nevyžaduje koordinaci územních
plánů.
cyklotrasu dle ÚP Kadaň přes Zásadu u Kadaně a Brodce, část trasy prochází řešeným
územím:
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Obr.: koordinace cyklotrasy dle ÚP Kadaň v úseku Zásada u Kadaně - Brodce
ÚP KLNO zpřesňuje tyto návrhové cyklostezky:
cyklostezku č. 35 s připojením na územní jednotku Měděnec a územní jednotku Kadaň:
cyklostezku č. 204 s připojením na územní jednotku Perštejn a územní jednotku Kadaň:

Obr: koordinace cyklostezky č. 35 ÚP KLNO a ÚP Měděnec

Obr. koordinace cyklostezky č. 35 a 204 dle ÚP KLNO s cyklostezkou č. 3000 dle ÚP Kadaň

Obr.: koordinace cyklostezky č. 204 ÚP KLNO a ÚP Perštejn
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ÚP KLNO akceptuje stávající turistické trasy s návazností na sousední územní jednotky:
červená trasa Perštejn – KLNO lázně Eugenie – Lestkov – Rašovice – Suchý Důl – Zásada u
Kadaně,
žlutá trasa údolnice Ohře ( Perštejn ) – zřícenina hradu Šumburk,
modrá trasa žel. stanice Klášterec nad Ohří – Měděnec – žel. zastávka
zelená trasy Rašovice – Klášterec žel. stanice – Petlery – Útočiště – Průsek
Tyto turistické trasy jsou v režimu „stav“ a nevyžadují koordinaci územních plánů KLNO a ÚP
sousedních územních jednotek.
-

d)

Koordinace územního systému ekologické stability

ÚP KLNO je koordinován s územními plány navazujících územních jednotek Kadaň, Výsluní,
Domašín, Měděnec, Perštejn, Okounov a s ÚP Vojenského újezdu Hradiště.

Jako průkaz koordinace je vyhotoveno schéma návaznosti systému ÚSES ÚP KLNO a ÚP
navazujících územních jednotek. Schéma je grafickou přílohou Odůvodnění ÚP KLNO.
Nadregionální ÚSES:
ÚP KLNO zpřesňuje část NRBC 15 a zajišťuje jeho návaznost na ÚP Kadaň (k.ú. Zásada u
Kadaně, k.ú. Úhošť a k.ú. Pastviny) a na ÚP VÚ Hradiště (k.ú. Žďár u Hradiště).
ÚP KLNO zpřesňuje NRBK K41 – Svatošské skály (73) – Úhošť(15) – funkční mezofilní
bučinný v úseku mezi NRBC 15 Úhošť a regionálním biocentrem RBC 1154 – Lestkov a zajišťuje
návaznost v posici a šířce NRBK dle ÚP Okounov. Délka NRBK mezi NRBC 15 a RBC 1154 činí
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716 m, do této části NRBK 41 nejsou vložena další biocentra lokální či regionální úrovně.
ÚP KLNO zpřesňuje NRBK K41 – Svatošské skály (73) – Úhošť(15) – funkční mezofilní vodní
na vodní hladinu řeky Ohře s návazností na ÚP Kadaň, ÚP Okounov a ÚP Perštejn dle vodní hladiny,
zobrazené v územních plánech těchto navazujících územních jednotek.

-

-

ÚP KLNO zpřesňuje NRBK K3 – Studenec – Jezeří takto:
v úseku mezi RBC 1911 – Perštejn a RBC 1183 – Široký Potok vymezuje šířku NRBK na
150m, délka tohoto úseku NRBK činí 1100 m, do tohoto úseku nejsou vložena další biocentra
lokální úrovně. Tento úsek NRBK nevyžaduje koordinaci s ÚP navazujících územních
jednotek.
v úseku mezi RBC 1183 – Široký potok a RBC 1184 – Prunéřovské údolí vymezuje ÚP KLNO
NRBK K3 takto:
-

v úseku mezi RBC - Široký potok a LBC 543 – Pod liščím doupětem akceptuje ÚP
KLNO posici a šířku NRBK ve shodě s ÚP Domašín. V délce 2980 m tohoto úseku
NRBC vkládá lokální biocentra v těchto vzdálenostech:
LBC 552 Nad Útočištěm: délka 386 m,
LBC 551 U rozvalené skály: délka 419 m,
LBC 550 Holubí Vrch: délka 219 m,
LBC 543 Pod liščím doupětem: délka 824 m,

-

v úseku mezi LBC 543 – Pod liščím doupětem a LBC Hradiště vymezuje šířku NRBK
na 150m, délka tohoto úseku NRBK činí 1525 m, do tohoto úseku nejsou vložena
další biocentra lokální úrovně. Tento úsek NRBK nevyžaduje koordinaci s ÚP
navazujících územních jednotek.

-

v úseku mezi LBC Hradiště a RBC 1184 Prunéřovské údolí se NRBK K3 dělí na K3
mezofilní hájový a K3 mezofilní bučinný.
pro NRBK K3 mezofilní bučinný akceptuje ÚP KLNO posici a šířku NRBK ve
shodě s ÚP Kadaň. V délce 3700 m tohoto úseku NRBC vkládá ÚP LKNO
lokální biocentrum LBC Potočná, kterým dělí tento úsek NRBK na dílčí úseky
v hodnotě 1100 resp. 2300 m. Kontaktní prostor mezi ÚP KLNO a ÚP Kadaň
je prostorově koordinován.
pro NRBK K3 mezofilní hájový vymezuje ÚP KLNO posici a šířku NRBK
v proměnné hodnotě 100 – 180 m podle morfologie terénu a hodnoty územím,
kterým NRBK prochází, v kontaktním prostoru s ÚP Výsluní pak ÚP KLNO
respektuje šířku a posici NRBK K3 podle ÚP Výsluní a je prostorově
koordinován. Celková délka NRBK K3 mezofilního hájového činí 3300 m. Dle
ÚP Výsluní je do této trasy vloženo lokální biocentrum 15 LBC, které dělí
průběh NRBK na dílčí úseky 2050 resp. 800 m. Do úseku 2050 m, jehož
rozhodující část je umístěna v řešeném území dle ÚP KLNO není vloženo
další lokální biocentrum.

Regionální ÚSES
ÚP KLNO vymezuje resp. zpřesňuje v řešeném území prvky regionálního ÚSES takto:
-

RBK 538 je koordinován s ÚP Měděnec a ÚP Perštejn takto:
v úseku mezi RBC 1182 a RBC 1192 Perštejn je koordinována jeho východní
hranice, v prostoru jejího přechodu do řešeného území je prostorově ve shodě s ÚP
Perštejn a ÚP Měděnec. Délka tohoto úseku RBK v řešeném území činí max. 650 m,
do tohoto úseku není vloženo další lokální biocentrum.

-

RBK 539 je koordinován s ÚP Perštejn takto:
část RBK probíhá RBK souběžně s hranicí území KLNO a Perštejn. Z ÚP Perštejn je
převzata západní hranice RBK, v řešeném území je pak vymezena hranice východní
tak, aby celková šířka RBK činila cca 300 m.
do RBK je vloženo v ÚP Perštejn LBC Hradiště: Délka tohoto úseku RBK činí 930 m,
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-

do tohoto úseku není vloženo v ÚP KLNO další lokální biocentrum.
část RBK mezi LBC Hradiště a RBC 1155 Šumná prochází v celé šířce sousední
územní jednotkou Perštejn

-

RBC 1911 Perštejn a RBC 1155 Šumná jsou umístěna na hranici správních území KLNO a
Perštejn. Na hranici řešeného území je přechod do správního území Perštejn prostorově
koordinován s ÚP Perštejn a tedy navazuje.

-

RBC 1154 Lestkov je umístěno na hranici správních území KLNO a Okounov. Na hranici
řešeného území je přechod do správního území Okounov prostorově koordinován s ÚP
Okounov a tedy navazuje.
RBC 1183 Široký potok je umístěno na hranici správních území KLNO a Domašín. Na hranici
řešeného území je přechod do správního území Domašín prostorově koordinován s ÚP
Domašín a tedy navazuje.

-

Lokální ÚSES
ÚP KLNO a ÚP Domašín jsou navzájem koordinovány v případě:
LBC 552 Nad Útočištěm,
LBC 543 Pod liščím doupětem,
LBK 1421 Podmileský potok,
LBK 973 Hradišťský potok
Průběh lokálního ÚSES obou územních plánů na hranici řešeného území navazuje.
ÚP KLNO a ÚP Kadaň jsou navzájem koordinovány v případě:
LBC Odkaliště A3 ( LBC 210303 dle ÚP Kadaň ),
LBK 210305
LBK 210307
LBC 210308
Průběh lokálního ÚSES obou územních plánů na hranici řešeného území navazuje.
ÚP KLNO a ÚP Měděnec jsou navzájem koordinovány v případě:
LBK 1592 Široký potok
Průběh lokálního ÚSES obou územních plánů na hranici řešeného území navazuje.
ÚP KLNO současně akceptuje návaznost lokálních biocenter sousedních územních jednotek
na řešené území ÚP KLNO v případě:
LBC 210306 ( ÚP Kadaň ),
15 LBC ( ÚP Výsluní ),
LBC 3 – Hradiště ( ÚP Perštejn )

e)

Koordinace dalších jevů ÚAP

Lokalizace prvků ochrany přírody a krajiny a technické infrastruktury jsou jako „stav“ převzaty
pro ÚP KLNO dle aktualizovaných ÚAP Kadaň 2013. Přesah – pokračování jevů – do sousedních
územních jednotek se týká těchto jevů:
2. plochy výroby (viz koordinace zastavěného území výše),
30. přírodní park
31. přírodní památka včetně ochranného pásma
34. NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
35. NATURA 2000 - ptačí oblast
36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
39. lesy hospodářské
40. vzdálenost 50 m od okraje lesa
41. bonitovaná půdně ekologická jednotka
43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
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45. chráněná oblast přirozené akumulace vod
49. povodí vodního toku, rozvodnice
50. záplavové území
51. aktivní zóna záplavového území
53. území zvláštní povodně pod vodním dílem
54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany
57. dobývací prostor
58. chráněné ložiskové území
67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
68. vodovodní síť včetně ochranného pásma
73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
76. technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma
80. teplovod včetně ochranného pásma
81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
82. komunikační vedení včetně ochranného pásma
107. objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
Návrhová část ÚP KLNO je koordinována s ÚP Kadaň z hlediska:
-

lokalizace územní rezervy E2 jako koridoru pro územní ochranu vedení 400 kV v úseku TR
Vernéřov – TR Hradec – hranice ÚK – (TR Vítkov, TR Přeštice),

-

tras elektro VVN 400 kV do nové rozvodny VVN/VN Vernéřov včetně ochranného pásma VVN
elektro
Průběh trasy VVN a OP VVN elektro navzájem navazují.

4.b

Vyhodnocení splnění požadavků Zadání
Jednotlivé body Zadání byly splněny takto:

Ad:
a)
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů.
-

politika územního rozvoje ČR
V odůvodnění územního plánu jsou vyhodnoceny priority PÚR a posouzeny všechny konkrétní
požadavky, vztahující se k řešenému území.

-

územně analytické podklady Ústeckého kraje
Územní plán řeší v plném rozsahu problematiku ÚAP ÚK: stabilizuje průmyslovou zónu
VERNE vůči z hlediska kapacity, propustnosti, vedení a křížení dopravní infrastruktury,
přičemž je zachována funkce území i v současném stavu, tedy bez realizace rozhodujících
staveb na silnici I/13 – její zkapacitnění a silniční obchvat Klášterce nad Ohří.
Stavby a reály typu BROWNFIELD se v řešeném území nevyskytují.

-

ZÚR Ústeckého kraje
Územní plán obsahuje veškeré konkrétní záměry v území, definované ZÚR ÚK a to včetně
koordinace těchto záměrů do sousedních územních jednotek. V textové části Odůvodnění je
rovněž prokázán soulad s prioritami Ústeckého kraje.

-

rozvojové programy kraje
Územní plán je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, resp.
vyhodnoceno doplňující řešení.

-

územní plány obcí
Územní plán je z hlediska koordinace záměrů a jevů v souladu s územními plány sousedních
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územních jednotek.
-

Ad:
b)

rozvojové dokumenty města
Územní plán není v rozporu se strategickým plánem města Klášterec nad Ohří, přebírá
urbanistickou koncepci a rozvoj území dle ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří. Urbanistické studie
dalších místních částí jsou vyhodnoceny a v odůvodněném rozsahu akceptovány. Záměry
regenerace panelových sídlišť jsou zobecněny do měřítka a metodiky územního plánování.
Územní plán je v souladu se záměry regulačního plánu městské památkové zóny, přenáší
ochranu řešeného území na jeho úroveň a vymezuje podmínku zpřesnění nových záměrů
formou změny regulačního plánu.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Návrh územního plánu převzal databázi ÚAP 2010, poskytnutou pořizovatelem (ORP Kadaň).
Databáze je akceptována a zapracována. Prvky nadregionálního a regionálního územního systému
ekologické stability jsou převzaty ze ZÚR Ústeckého kraje, v odůvodněném případě jsou zpřesněny
dle konkrétních podmínek území. V dílčím rozsahu jsou v případě návaznosti na místní systém
ekologické stability zpřesněny do hranice pozemkových parcel resp. přírodních a terénních hran.
Do měřítka obce je vyhodnocena analytická část ÚAP – rozbor udržitelného rozvoje území
dle aktualizace ÚAP 2010.
Ad:
c)

Požadavky na rozvoj území obce
Návrh územního plánu převzal vymezené zastavitelné plochy dle ÚPNSÚ ve smyslu změny č.
1-8. Dále jsou zapracovány požadavky, jak jsou uvedeny ve výčtu této kapitoly:
kompaktní sídelní útvar v koordinaci s převzatou urbanistickou koncepcí a převzatými
záměry dle ÚPN SÚ, vyhodnocenými záměry a územním systémem ekologické
stability,

Ad:
d)

-

zapracování a koordinace rozvoje ostatních sídel a dalších urbanizovaných enkláv
řešeného území

-

koordinace vůči navazujícím územním jednotkám

-

zapracování specifických požadavků:
v pravobřežní části vypuštění aktivit, vyžadující autoprovoz zatěžující
komunikační systém,
komplexní řešení areálu Šumburského statku a svahu Šumné jako
společenský a rekreační prostor města,
zapracování rozvojových záměrů citované dopravní infrastruktury (případné
připojení PZ VERNE na vlečku e sledováno z hlediska širších vztahů).

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území

Hmotové uspořádání:
Uspořádání města respektuje historické dominanty města, vymezené plochy změny
zastavěného území budou zapracovány do regulačního plánu MPZ. Na historickou zástavbu navazuje
pouze nízkopodlažní zástavba (rodinné domy).
Na sídlišti Panorama jsou akceptovány bodové panelové domy.
Východní část města je ukončena pásem výrazné zeleně, oddělující město od areálu.
Urbanizované území umožní prostupnost v logických a obvyklých trasách, v případě velkých
rozvojových lokalit je tento požadavek přenesen do požadavků řešení dohodu o parcelaci, jejíž přijetí
a schválení je podmínkou pro další rozhodování v území.
Charakter obytné zástavby:
Nová zástavba je řešena jako nízkopodlažní, popř. středněpodlažní v požadované výškové
hladině v ekvivalentu 4 NP obytného domu.
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Specifické požadavky na architekturu:
Územní plán vymezuje plochy a lokality, kdy je prioritou zachování stávajících historických,
architektonických a urbanistických hodnot. Vůči těmto plochám může stavební úřad či město
Klášterec uplatnit požadavky ve smyslu § 19, odst. d) stavebního zákona.
Požadavek na komplexní rehabilitaci prostoru m.č. Mikulovice
Požadavek je řešen stabilizací souboru kostela sv. Mikuláše a hřbitova a vymezením
postupného rozvoje rodinné rekreace u Mikulovického rybníku.Tímto je nastavena možnost
rehabilitace a společenské kontroly nad devastovaným území. Původní zástavba zaniklé obce
Mikulovice nebude obnovena, prostor je chápán jako pietní v současném stavu přírodní rekultivace.
Požadavky na opětovné využití zastavěného území budou uplatněny v těchto lokalitách:
v m. č. Klášterec nad Ohří – zahrádky + letní kino a navazující plochy okolo pivovaru,
(prostor stabilizován jako plochy městského centra včetně rozvojové plochy pro bydlení)
areál ZKL + prostor nádraží, areál Lesů ČR v Nádražní ulici,
(prostor řešen jako plochy městského centra, technické zázemí bývalého areálu lesů řešeno
jako uzavřený areál nerušící výroby a služeb). Prostor ukončen obytnou skupinou.
kostel a hřbitov v Mikulovicích,
(stabilizován v původní funkci)
sportovní plochy na Petlerské.
(stabilizovány v původní funkci, veřejné prostranství vymezeno pro komerční občanské
vybavení)
Požadavky na regeneraci (stabilizaci) krajiny budou uplatněny v těchto lokalitách:
lom pod Špičákem,
(lom stabilizován jako přírodní prostor)
prostor pod Holubím vrchem – zahrádky, chráněné území,
(ponechány současné funkce a ochrana)
prostor okolo zalesněného návrší u koupaliště,
(lesík je součástí lokálního systému ÚSES)
v případě umístění rozhledny
(rozhledna jako typ stavby je přípustná kdekoliv v řešeném území za podmínky souhlasu
dotčených orgánů)
Další fotovoltaické elektrárny nad rámec stávajících nebudou v plošném provedení přípustné,
výstavbu větrných elektráren koncepce a regulativy využití území nepřipouštějí.
Návrh územního plánu obsahuje člení území na zastavěné území, zastavitelné území a
Plochy změny zastavěného území. Členění území odpovídá vyhlášce 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v odůvodněných případech je výčet ploch z hlediska funkčního
využití zpřesněn.
Nezastavitelným územím jsou nad rámec vyhlášky 501/2006 Sb., plochy přírodní v zobrazení
podle skutečného využití území bez ohledu na velikost plochy. Důvodem je význam drobných
přírodních ploch, které v daném monofunkčním výrazu krajiny představují zásadní přírodní a
estetickou hodnotu.

Ad:
e)

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Návrh územního plánu akceptuje vysoký stupeň vybavení území veřejnou infrastrukturou. Pro
řádnou funkci území jsou vymezeny rozhodující trasy zásobování a odvodnění území jako veřejně
prospěšné stavby.
Návrh územního plánu obsahuje požadovaná řešení nadmístních objektů dopravní a
technické infrastruktury dle rozvojových dokumentů ĆR a Ústeckého kraje.
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Návrh územního plánu zapracoval resp. zpřesnil veškeré požadavky této kapitoly. Připojení
průmyslové zóny VERNE na železniční vlečku je sledováno z hlediska širších vztahů.
Ad:
f)
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Zachování hierarchie urbanistických hodnot je rozhodujícím ukazatelem při vymezení
zastavitelných ploch, v odůvodněných případech jsou za tímto účelem fixně vymezeny směry a tvary
účelových komunikací.
Rozhodující plochy města jsou vymezeny na rozvoj smíšené městské struktury. Výšková
hladina zástavby zachovává charakter sídla v krajině, nezakládá možnost realizace dalších
prostorových dominant.
Plocha zahrádkových a chatových osad jsou ponechány v současném plošném vyjádření,
rozsáhlou chatovou oblast u Ohře pod městem doplňují plochy veřejných prostranství s cílem zajistit
kontrolované parkování a možnost výstavby potřebných objekt a zařízení technické infrastruktury.
Územní plán ustupuje od záměru lesního hřbitova, navazující JZ území je navrženo na rozvoj
bydlení. Současný hřbitov doplňují plochy veřejné zeleně s cílem posílení pietního významu prostoru.
Veškeré zájmy ochrany přírody a krajiny jsou akceptovány a zapracovány.
Prostor sadů pod Šumnou je ponechán v rozhodujícím rozsahu jako sady při splnění
podmínky propustnosti pěších a cyklistických tras tak, že prostor lázní Eugenie a regenerace prostoru
Šumná vytvářejí systém denní rekreace obyvatel. Část sadů navazující na historickou část města je
ve shodě s provedenou změnou ÚPN SÚ je určena pro nízkopodlažní bydlení.
V řešeném území je vymezena prostorová ochrana drobné historických objektů, umístěných
ve volné krajině. Dotčený prostor je stanoven jako veřejný s cílem celkového zhodnocení těchto
objektů.

Ad
g)

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.

Rozsah veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zohledňuje požadavky ZÚR
Ústeckého kraje a vymezuje záměry podmiňující naplnění urbanistické koncepce v území.
Veřejně prospěšným opatřením jsou nefunkční plochy místního systému ekologické stability.
Asanace území není navržena.
Ad:
h)

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

V odůvodnění územního plánu je prokázána shoda řešení s relevantními právními předpisy
včetně uplatněných požadavků dotčených orgánů.
Prostorové vymezení plochy dopravní infrastruktury pro realizaci silničního obchvatu I/13
Klášterce nad Ohří obsahuje rezervu pro provedení protihlukových opatření chránících navazující
obytnou zástavbu.
Odůvodnění územního pánu obsahuje výčet nemovitých kulturních památek a lokalit
s výskytem archeologických nálezů.
Ad:
i)

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
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Územní plán zpřesnil koridory vymezené pro úpravu silnice I/13 v řešeném území (zkapacitnění,
silniční obchvat). Propojení silnice I/13 s pravobřežní zástavbou je řešeno pouze koridorem
s požadovanou územní ochranou.
Zahrádkové a chatové plochy jsou stabilizovány s přednostní ochranou přírodních hodnot.

Ad:
j)

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Požadavky Zadání resp. záměry v území přenesené z PÚR a ZÚR jsou akceptovány v plném
rozsahu.

Ad
k)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií

Požadavek na prověření ploch či koridorů územní studií návrh územního plánu nahrazuje
požadavek na dohodu o parcelaci pro zastavitelné plochy K1, K2, K38, M8, M9 a dopravní a
prostorové uspořádání autobusového nádraží v Miřeticích
Z výčtu námětů dle Zadání je vypuštěno přesnění centrálního v m.č. Ciboušov. Tento prostor
je územím plánem chápán jako stabilizovaný a dále není rozvíjen. Vyhotovení územní studie nemá
praktický význam. Ochrana tohoto prostoru z hlediska změn stávající zástavby je řešena v obecné
rovině s odkazem na uplatnění § 19, odst. d) v územních a stavebních řízeních.
Navržené uspořádání ZKL Klášterec nad Ohří představuje již započatý proces přestavby
bývalého průmyslového areálu, územní studie zde proto není uplatněna.
Dále je vypuštěn požadavek na územní studii prostou pivovaru, letního kina, sousedících
zahrádek včetně řešení křižovatky souvisejících místních komunikací se stávající trasou silnice I/13.
Důvodem je skutečnost, že na prostorové uspořádání zástavby se vztahuje regulační plán městské
památkové zóny, který dostatečně vymezí zástavbu v požadovaném měřítku tohoto území.
Nové připojení ulice Pod Pivovarem na silnici I/13 (ul. Chomutovskou) je dostatečně
vypovídající vymezenou plochou dopravní infrastruktury.
Ad:
l)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

V návrhu územního plánu je vymezena potřeba změny regulačního plánu městské památkové
zóny v důsledku navržených změn v území. Současně je pro další přípravu území podmínka změny
regulačního plánu závazná.

Ad
m)

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (dále SEA) včetně vlivu na plochy NATURA PO a
NATURA EVL je samostatnou přílohou návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří.
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Ad:
n)

Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Koncept územního plánu nebyl požadován.

Ad:
o)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení.

Návrh územního plánu je vyhotoven v souladu s požadavkem Zadání.
Z hlediska potřebného grafického vyjádření a jeho srozumitelnosti je zvoleno měřítko 1 : 5000.

4c)

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje

Územní plán Klášterec nad Ohří vymezuje tyto záležitosti nadmístního významu, které mají
vazbu na navazující území sousedních územních jednotek a které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje:
ÚP KLNO vymezuje a koordinuje vůči územní jednotce Kadaň koridory územní rezervy
místních komunikací:
-

koridor místní komunikace pro propojení silnice II/224 a III/1981,
koridor místní komunikace pro propojení silnice II/224 a II/568,

Oba koridory navazují na ÚP Kadaň, jak je prokázáno v kapitole 4.a Odůvodnění územního
plánu. Koridory jsou určeny pro vzájemné propojení silniční sítě.
Koridor místní komunikace pro propojení silnice II/224 a III/1981 reaguje na avizované
zkapacitnění silnice I/13 na čtyřpruh a umožňuje nové připojení silnice III/1981 na nadřazenou silniční
síť prostřednictvím silnice II/568 resp. silnici I/13.
Koridor místní komunikace pro propojení silnice II/224 a II/568 reaguje potenciál území obou
měst v tomto prostoru a chrání optimální prostor pro umístění páteřní komunikace.
Šířka koridoru místní komunikace činí 20 m a navazuje v obou případech na zákres těchto
komunikací v ÚP Kadaň. Řešení této záležitosti koridorem resp. jeho šířkou 20 m pak eliminuje
nepřesnosti měřítka mapového podkladu pro následnou předprojektovou přípravu.
S ohledem na skutečnost, že tyto komunikace jsou již v ÚP Kadaň vymezeny, nepředstavuje
návrh ÚP KLNO riziko neočekávaných územních dopadů.
ÚP KLNO vymezuje vůči sousední územní jednotce Okounov koridor š. 20 m pro umístění
lávky pro pěší, která propojí prostor železniční zastávky Kotvina (územní jednotka Okounov) s
řešeným územím – prostorem Ohřelecké louky.
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Obr.: Koordinace ÚP KLNO a ÚP Okounov.
ÚP KLNO umísťuje tento koridor do prostoru současného přívozu a umožňuje atraktivní
propojení rekreačních aktivit v údolnici Ohře z hlediska přístupu k rekreačním objektům, celoroční pěší
a cyklistické propojení a v neposlední řadě posiluje význam regionální cyklostezky č. 204, na kterou je
přemostění připojeno.
Z hlediska ÚP Okounov je koridor umístěn do plochy zemědělské NZ = trvalé travní porosty,
resp. na stávající účelové komunikace a nezasahuje do zastavitelných ploch ÚP Okounov ani dalších
návrhových prvků ÚP Okounov, vůči kterým by byl konfliktní.
Z hlediska kontinuity systému územního plánování je nezbytná koordinace řešeného území se
sousedními územními jednotkami z hlediska místního systému ekologické stability.
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4.d

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

4.d1 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy
náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku
(kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do
bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti
v ochraně.
Návrh rozvoje území obce vychází z předchozího územního plánu sídelního útvaru Klášterec
nad Ohří (dále ÚPNSÚ) včetně změn č. 1 – 8. Převádí rozvojové plochy ÚPNSÚ do návrhové části
nového územního plánu. Dále jsou vymezeny nové rozvojové plochy na podkladě vyhodnocení
požadavků Zadání nového územního plánu, doplněny a upřesněny jsou v průběhu zpracování návrhu
územního plánu podle pokynů určeného zastupitele obce.
Návrh územního plánu současně vyhodnotil v odůvodněných případech přijal či modifikoval
záměry na rozvoj ostatních místních částí, které nebyly součástí ÚPNSÚ a ne které má město
k disposici vypracované urbanistické studie ( včetně jejich registrace v databázi územně plánovací
činnosti ).
Celkový přehled rozvojových ploch v ha:
Zastavitelné plochy a plochy přestavby celkem:

181,7282

z toho uvnitř zastavěného území:
z toho mimo zastavěné území:
zábor zemědělského půdního fondu:
plochy mimo zemědělský půdní fond:

-

6,2450
175,4832
174,1501
7,5781

Souhrnný přehled rozvojových ploch v ha:

plocha označení

popis funkce

plocha
celkem v
ha

z toho
mimo ZÚ

z toho
uvnitř ZÚ

z toho
zábor ZPF

0,1373

0,1373

z toho
plochy
mimo ZPF

Klášterecká Jeseň
J1

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,1373

J2

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,2386

0,2386

0,2386

J3

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,3145

0,3145

0,3145

J4

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,7158

0,7158

0,7158

J10

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,3531

0,3531

0,3531

Klášterec
K1

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

7,4012

7,4012

7,4012

K2

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

10,8995

10,8995

10,8524

K3

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,2588

0,2588

0,2588

K4

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,5622

0,5622

0,5622

K5

plochy smíšené obytné - v centrech

0,5465

0,5465

0,5465

K6
K7

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,1063

0,1063

0,1063

plochy smíšené nezastavěného území

2,4828

2,4828

2,4828

K9

plochy veřejných prostranství

0,0909

0,0909

0,0101

K10

plochy smíšené obytné - v centrech

0,6182

0,6182

K11

plochy smíšené obytné - v centrech

0,5853

0,5853

0,6182
0,5853
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0,0471

0,0808

K12

plochy smíšené obytné

0,8622

0,8622

0,8622

K13

plochy smíšené nezastavěného území

1,2342

1,2342

1,2342

K14

plochy veřejných prostranství

0,5408

0,5408

0,5373

0,0035

K15

smíšené plochy lázeňské

0,1895

0,1895

0,0483

0,1412

K16

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

1,1179

1,1179

1,1175

0,0004

K17

smíšené plochy lázeňské

1,4788

1,4788

1,4685

0,0103

K18

plochy smíšené obytné - v centrech

0,6967

0,5989

0,0978

K20

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,0363

1,0363

1,0363

K21

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,9463

0,9463

0,9463

K22

plochy smíšené nezastavěného území - ÚSES

0,1436

0,1436

0,1436

K23

plochy smíšené nezastavěného území - ÚSES

0,3173

0,3173

0,3173

K24

plochy veřejných prostranství

0,1136

0,1136

0,1136

K25

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,6264

1,6264

1,6086

K26

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,8200

0,8200

0,8200

K27

plochy smíšené nezastavěného území - ÚSES

0,0916

0,0916

0,0916

K28

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,3695

0,3695

0,3695

K29

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

2,3399

2,3399

2,3399

K30

plochy smíšené nezastavěného území - ÚSES

0,8705

0,8705

0,7350

0,1355

K31

plochy dopravní infrastruktury - silniční

35,3692

35,3692

34,0710

1,2982

K32

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,3262

1,3262

1,3026

0,0236

K33

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,5947

0,5947

0,5947

K34

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,3984

0,3984

0,3984

K35

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,6803

0,6803

0,6803

K36

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

12,6020

12,6020

12,6020

K37

plochy smíšené nezastavěného území - ÚSES

2,0114

2,0114

2,0114

K38

plochy rekreace - zahrádkové osady

1,7461

1,7461

1,7461

K39

plochy občanského vybavení

1,3603

1,3603

1,3603

K40

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,8077

0,8077

0,8077

K44

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,2973

0,2973

0,2973

K45

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,0812

0,0812

0,0812

K46

plochy bydlení v bytových domech

0,8838

0,8838

0,8838

0,6967

53-2

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,1532

0,1532

53-4

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,8981

0,8981

0,4311

53-8

plochy občanského vybavení - hřbitovy

1,2908

1,2908

1,2908

53-9

plochy výroby a skladování - drobná a řem. výroba

0,6104

0,6104

0,6104

0,1532

0,0178

0,4670

Miřetice
M1

plochy veřejných prostranství

0,4204

0,4204

0,3491

M2

plochy veřejných prostranství

0,1394

0,1394

0,1394

M3

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

2,0250

2,0250

2,0250

M4

plochy veřejných prostranství

0,2443

0,2443

0,2443

M5

plochy smíšené obytné

2,4908

2,4908

0,7924

1,6984

M6

plochy smíšené obytné

0,4053

0,0173

0,3880

M7

plochy bydlení v RD - zahrady

0,1695

0,1695

0,1643

0,0052

M8

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

5,3050

5,3050

4,8791

0,4259

0,4053
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0,0713

M10

plochy dopravní infrastruktury - silniční

0,3463

M11

plochy veřejných prostranství

0,1787

M13

plochy rekreace - zahrádkové osady

0,7001

0,7001

0,7001

M14

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,8971

1,8971

1,8971

M15

plochy veřejných prostranství

0,3087

0,3087

0,2957

0,0130

M16

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,0959

1,0959

1,0626

0,0333

M17

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,4548

1,4548

1,4128

0,0420

M18

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,3492

0,3492

0,2995

0,0497

M19

plochy veřejných prostranství

0,1216

0,1216

0,1196

0,0020

M20

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,1726

0,1726

0,1726

M21

plochy smíšené nezastavěného území

0,6448

0,6448

0,6448

M22

plochy smíšené nezastavěného území

0,7637

0,7637

0,7637

M25

plochy smíšené obytné

1,5363

1,5363

1,5363

M26

plochy smíšené nezastavěného území

0,7558

0,7558

0,4525

0,3033

M27

plochy smíšené obytné

0,1792

0,0062

0,1730

53-5

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,2074

0,1792
1,2074

53-7

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

2,9606

2,9606

2,9606

53-11

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

1,2707

1,2707

0,0000

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,4800
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0,3463

0,3463
0,1787

0,1787

1,2074

0,4800

1,2707

0,4800

Ciboušov
C1

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,4401

0,4401

0,4401

C2

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,2186

0,2186

0,2186

C3

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,3946

0,3946

0,3946

C4

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,7805

0,7805

0,7805

C5

plochy veřejných prostranství

0,3615

0,3476

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,2856

0,3615
0,2856

7,4982

7,4904

53-14

0,0139

0,2856

Vernéřov
V1

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

7,4982

V2

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

0,6662

V3

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

1,2077

1,2077

1,2077

V4

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

2,4002

2,4002

2,4002

V5

plochy smíšené - komerční

2,8805

2,8805

2,8529

V6

plochy smíšené - komerční

7,8052

7,8052

7,8052

V7

plochy dopravní infrastruktury - silniční

2,2696

2,2696

2,0713

V8

plochy technické infrastruktry

10,3323

10,3323

10,3323

V9

plochy rekreace - plochy staveb pro rod. rekreaci

2,5121

2,5121

2,5121

V11

plochy dopravní infrastruktury - silniční

0,2971

0,0000

53-1

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

0,5658

0,2971
0,5658

0,8297

0,8297

0,8297

2,6284

2,6284

2,6284

1,6523

1,6523

1,6523

0,1260

0,1260

0,1260

53-6
53-12

plochy výroby a skladování - lehký průmysl
plochy výroby a skladování - lehký průmysl

0,6662

0,6662

0,5658

Suchý Důl
S1

plochy bydlení v RD - venkovské

Rašovice
R1

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,0078
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0,0276

0,1983

0,2971

R2

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

0,3285

0,3285

0,3285

R3

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,4157

1,4157

1,4157

R4

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,5044

0,5044

0,5044

R5

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

0,6823

0,6823

0,6293

R6

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

1,2471

1,2471

plochy bydlení v RD - venkovské

0,5379

1,2471
0,5379

53-3

0,0530

0,5379

Lestkov
L1

plochy bydlení v RD - venkovské

0,9519

0,9519

0,9519

L2

plochy bydlení v RD - venkovské

0,2660

0,2660

0,2660

L3

plochy bydlení v RD - venkovské

0,6142

0,6142

53-13

plochy bydlení v RD - venkovské

0,1876

0,6142
0,1876

181,7282

175,4832

součet

6,2450

0,0062

0,1814

174,1501

7,5781

Struktura rozvojových ploch, definovaných novým územním plánem v ha:

popis funkce
plochy bydlení v bytových domech

plocha
celkem v
ha

z toho
mimo ZÚ

z toho
uvnitř ZÚ

z toho
zábor ZPF

z toho
plochy
mimo ZPF

0,8838

0

0,8838

0,8838

0

65,1930

63,9072

1,2858

64,0833

1,1097

plochy bydlení v RD - zahrady

0,9332

0,9332

0

0,9280

0,0052

plochy bydlení v RD - venkovské

4,2099

4,2099

0

4,0285

0,1814

plochy rekreace - plochy staveb pro rod. rekreaci

2,5121

2,5121

0

2,5121

0

plochy rekreace - zahrádkové osady

2,4462

2,4462

0

2,4462

0

plochy občanského vybavení

1,3603

1,3603

00

1,3603

0

plochy občanského vybavení - hřbitovy

1,2908

1,2908

0

1,2908

0

plochy bydlení v RD - městské a příměstské

plochy smíšené obytné - v centrech

2,4467

0,0000

2,4467

2,3489

0,0978

10,6857

10,6857

0

10,6581

0,0276

plochy smíšené obytné

5,4738

5,0685

0,4053

3,2144

2,2594

smíšené plochy lázeňské

1,6683

1,6683

0

1,5168

0,1515

plochy veřejných prostranství

2,5199

2,3412

0,1787

2,3354

0,1845

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň

2,3001

1,9216

0,3785

2,2500

0,0501

plochy dopravní infrastruktury - silniční

38,2822

38,2822

0

36,4886

1,7936

plochy technické infrastruktry

10,3323

10,3323

0

10,3323

0

plochy výroby a skladování - lehký průmysl

20,0275

19,3613

0,6662

18,7490

1,2785

plochy VS - drobná a řemeslná výroba

0,6104

0,6104

0

0,6104

0

plochy smíšené nezastavěného území

8,5520

8,5520

0

8,1132

0,4388

181,7282

175,4832

6,2450

174,1501

7,5781

plochy smíšené - komerční

součet

Vložená tabulková část:
ÚP Klášterec nad Ohří – zábory půdního fondu dle BPEJ a stupně přednosti

229

výměra
v ha
zábor ZPF v I. stupni přednosti ochrany

3,9588

zábor ZPF v II. stupni přednosti ochrany

66,3305

zábor ZPF v III. stupni přednosti ochrany

13,3662

zábor ZPF v IV. stupni přednosti ochrany

20,5170

zábor ZPF v V. stupni přednosti ochrany

69,9777

součet
plochy mimo ZPF

174,1501
7,5781

Komentář:
Analýza potřeby vymezení rozvojových ploch je uvedena v kapitole 3f): Vyhodnocení účelného
využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Struktura zemědělského půdního fondu neodpovídá skutečnému hospodaření: Na levobřežní
části je zemědělská prvovýroby prováděna v okolí m.č. Klášterecká Jeseň – jedná se o hospodaření
na trvalém travním porostu ( pastevectví ). K tomu má tato místní část k disposici funkční plochy
zemědělské prvovýroby. Zemědělská produkce je realizována na V. stupni přednosti půdy, v jižní části
katastru pak na II. stupni.
Zemědělská půda v I. stupni je v levobřežní části umístěna v údolnici Ohře, jedná se tedy o
humusovité, nikoliv však zamokřené půdy. Na těchto půdách neprobíhá zemědělská prvovýroba, půdy
jsou využívány jako stávající zahrádky, dále od města pak jako stávající chatová zástavba.
Zábor půdy v I. stupni přednosti ochrany je navržen v k.ú. Vernéřov v případě zastavitelné
plochy V9. Jedná se o urbanistický a zároveň strategický zájem s cílem společenské kontroly nad
opuštěným prostorem zaniklé obce Mikulovice.
Zemědělská produkce je v max. míře uplatněna na pravobřežní části území prostřednictvím
zemědělské činnosti v obcích Rašovice a Lestkov, přičemž Rašovický areál zemědělské prvovýroby
v současnosti chátrá.
Údolnice je hodnocena ve IV. a V. stupni ochrany, prostor obce Lestkov ( cca 40 - 100 m výše
nad řekou ) pak ve II. stupni. Takto je tedy možný rozvoj m.č. Lestkova na hodnotné půdě – rozvoj je
však minimalizován na žádosti majitelů pozemků o trvalé bydlení.
Rozvojová plocha R6 v m.č. Rašovice je umístěn na I. stupni ochrany. Plocha je určena pro
trvalé bydlení, vymezena je na podnět vlastníka pozemku, její posice vyplývá z návaznosti na
zastavěné území obce a na výhledové umístění komunikace spojující silnici I/13 a pravobřežní část
území – obec Rašovice. Tato komunikace není v návrhové části ÚP, jedná se o koridor, jeho
vyznačením je sledována ochrana dotčeného území před jinou nevratnou urbanizací. Koridor je
invariantní s ohledem na průchod řešeným územím – z toho rovněž vyplývá fixní posice zastavitelné
plochy R6.

4.d2 Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení
půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich
předpokládaném porušení:
Zábory ZPF dle návrhu územního plánu zasahují do ploch s uskutečněnými investicemi do
půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti v severní a západní části městské sídelní struktury a v části
PZ VERNE.
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Výčet zastavitelných ploch:
K1, K2, 53/4, K32, K33, K34, K36, K49
Výroková část obsahuje podmínku zachování funkčnosti melioračního resp. závlahového
systému při postupné změně území vlivem realizace zástavby na zastavitelných plochách.

4.d3 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a
zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení:
Areály zemědělské prvovýroby jsou zachovány v místních částech Klášterecká Jeseň,
Rašovice a Lestkov, jejich posice odpovídá potenciálu zemědělské půdy, ke které náleží.
Specifickou činností jsou sady Klášterec nad Ohří, provozní zázemí a celistvost sadů není
porušena.

4.d4 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k
zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech
vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich
předpokládaném porušení:
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%)
Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%)
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
Podíl lesů z celkové výměry (%)

43,00
41,10
46,00
18,00
2,10
36,80

Orná půda - rozloha (ha)
Chmelnice - rozloha (ha)
Vinice - rozloha (ha)
Zahrady - rozloha (ha)
Ovocné sady - rozloha (ha)
Trvalé travní porosty - rozloha (ha)
Lesní půda - rozloha (ha)
Vodní plochy - rozloha (ha)
Zastavěné plochy - rozloha (ha)
Ostatní plochy - rozloha (ha)
Zemědělská půda - rozloha (ha)
Celková výměra (ha)

951,10

89,30
209,80
1065,00
1980,40
144,90
100,70
868,80
2315,20
5379,90

Navrhované zastavitelné plochy jsou umístěny mimo prvky ochrany přírody, citované v
příslušné stati textové části návrhu územního plánu.
Zpětná vazba mezi navrhovanými zastavitelnými plochami a ochranou vodních toků a území
před znehodnocením vlivem změny vodohospodářského uspořádání není v řešeném území aktuální.
Zástavba se nachází mimo údolnice vodních toků, Sklon rostlého terénu na zastavitelných plochách
nezakládá možnost eroze zemědělské půdy.
Navržené úpravy nevyvolají jiné porušení zemědělského půdního fondu např. zamokřením.
Pozemkové úpravy nevyly realizovány.
V řešeném území probíhá zemědělská činnost na omezeném prostoru. Zejména oblast
Miřetic, Vernéřova, Pavlova, Potočné je užívána pouze v rozsahu kosení travních porostů, přičemž
kosení je založeno na dotacích, nikoliv na potřebě. Důvodem je exposice území v okolí Prunéřovské
elektrárny. Znehodnocení půdy v důsledku spadu imisí neumožňuje hospodaření dle současných
ekologických trendů. Koncepce rozvoje města předpokládá v tomto prostoru přeměnu území na
lesostepní společenství s významným hygienickým a izolačním efektem vůči navazujícím plochám
palivoenergetického komplexu.
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4.d5 Znázornění průběhu
katastrálních území

hranic

územních

obvodů

obcí

a

hranic

Schéma posice řešeného území vůči sousedním územním jednotkám. Kontinuita
hospodaření se zemědělskou půdou je vůči územním jednotkám Perštejn, Okounov a vůči
pravobřežní části územní jednotky Kadaň.

Schéma členění řešeného území na jednotlivá katastrální území.
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4.d6 Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným
řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.
Řešené území Klášterce nad Ohří je komplikovaným územním celkem, kde se nacházejí
v přímé konfrontaci jedinečné přírodní útvary Krušných a Doupovských hor s brutálním
poškozením krajiny prostřednictvím energetického průmyslu (tepelná elektrárna Prunéřov),
ojedinělým vodohospodářským dílům (čerpání vody z Ohře a podchycení horských potoků a
využití této vody pro napájení Podkrušnohorského přivaděče průmyslové vody do Mostecka),
realizovanými odkališti popílku, zaniklými obcemi a komprimovanými energetickými trasami
celostátního významu.
Přesto je obraz Klášterce v měřítku ORP Kadaň jedinečný a spolu se sousední územní
jednotkou Perštejn vykazuje kladné a vyrovnané hodnocení pilířů udržitelného rozvoje.
Uspořádání území a vymezení jeho dalšího rozvoje je jindy než obvykle multikriteriální
analýzou potřeb města při zachování udržitelného rozvoje.
Navržený územní plán rozvíjí kladné stránky obce a předkládá vizi jejího plošného rozvoje
na období min. 20 – ti roků.
Veškeré okolnosti řešení jsou zevrubně popsány v jednotlivých kapitolách tohoto
odůvodnění.
Srovnání s jiným možným řešením:
Rozvoj území na I. stupni ochrany v případě lokalit V9 (Mikulovice) a R6 (Rašovice) není
nezbytný. Jeho odmítnutím není zásadním způsobem dotčena urbanistická koncepce – tyto
plochy byly vymezeny na podnět vlastníků jejich pozemků.
4.d 7) Údaje o záboru lesního půdního fondu
Návrh územního plánu nevymezuje zábory LPF. Zastavěné území, resp. rozvojové plochy
zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 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.
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5.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Rozhodnutí o námitkách po veřejném projednání konaném dne 2. 9. 2015
N01 – Bc. Jan Voříšek, Útočiště 649, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Nesouhlasím, aby koridor pro silniční obchvat Klášterce nad Ohří vedl přes parcely č. 2180/8
a 2181/2, na kterých je mé trvalé bydliště. Tyto parcely je v dlouhodobém záměru jejich vlastníky
zhodnotit a z důvodu koridoru toto nebude možné.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Stávající objekty, které jsou v současné době ve vymezeném zastavěném území, budou
v koridoru vymezeny s podmínkou, že zde budou umožněny dílčí úpravy stávajících objektů ve smyslu
jejich modernizace, popř. dostavby, nástavby a přístavby a doplňkové stavby (garáž, bazén, pergola
apod.) na souvisejících pozemcích. Takto provedené změny zastavěného území nesmí zvýšit
požadavky na ochranu zastavěného území ve smyslu relevantních právních předpisů ochrany
veřejného zdraví vůči přeložce silnice I/13. Pozemky parc. č. 2180/8 a 2181/2, k. ú. Klášterec nad Ohří
budou v návrhu územního plánu vymezeny tak, aby stávající stavby byly využívány současným
způsobem s možností jejich modernizace a na zbývající ploše výše uvedeným pozemků, která není
zastavěna a zasahuje do koridoru silnice I. třídy, nebudou nově vymezovány zastavitelné plochy.
Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude možné
realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části územního plánu
včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
N02 – Ing. Jan Voříšek, Útočiště 649, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Nesouhlasím, aby koridor pro silniční obchvat Klášterce nad Ohří vedl přes parcely č. 2180/8
a 2181/2 a byl tak znemožněn rozvoj na těchto pozemcích a zhodnocení majetku.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 2180/8 a 2181/2, k. ú. Klášterec nad Ohří vymezena nová
zastavitelná plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice
I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části
územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
N03 – Ing. Květoslava Voříšková, Útočiště 649, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9.
2015
Citace:
„- omezení vlastnických práv – realizací obchvatu Klášterce dojde k výraznému omezení konzumace
vlastnických práv vlastníků dotčených pozemků a staveb,
- odříznutí Útočiště od města – definitivní odříznutí Útočiště od Klášterce a tím ukončení jeho rozvoje,
- nekoncepční řešení – nekoncepční řešení dopravy směr K. Vary – nemá návaznost na současnou
silnici č. 13 – nedojde ani k urychlení ani ke zkvalitnění dopravy,
- odříznuté obyvatel města (sídliště) od přírody – odříznutí obyvatel od volného přístupu do přírody.
Dotčené parcely: 2180/8 a 2181/2.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 2180/8 a 2181/2, k. ú. Klášterec nad Ohří vymezena nová
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zastavitelná plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice
I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části
územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
N04 – Ivana a Erik Meserszmidovi, U Koupaliště 250, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne
7. 9. 2015
Citace: „Pásmo koridoru zasahuje na náš pozemek, hl. studnu, dále skleník a stodolu. Koridor
obchvatu zasahuje do ochranného pásma studny na našem pozemku (jediného zdroje pitné vody) –
parcelní číslo: 2183, 2184 a 2186, k. ú. Klášterec nad Ohří.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Stávající objekty, které jsou v současné době ve vymezeném zastavěném území, budou
v koridoru vymezeny s podmínkou, že zde budou umožněny dílčí úpravy stávajících objektů ve smyslu
jejich modernizace, popř. dostavby, nástavby a přístavby a doplňkové stavby (garáž, bazén, pergola
apod.) na souvisejících pozemcích. Takto provedené změny zastavěného území nesmí zvýšit
požadavky na ochranu zastavěného území ve smyslu relevantních právních předpisů ochrany
veřejného zdraví vůči přeložce silnice I/13. Pozemky parc. č. 2183, 2184 a 2186, k. ú. Klášterec nad
Ohří budou v návrhu územního plánu vymezeny tak, aby stávající stavby byly využívány stávajícím
způsobem s možností jejich údržby.
N05 – Jaroslava Fartsalasová, Vítězná 351, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Ad. 1: Nesouhlasím, aby plánovaný obchvat města Klášterce nad Ohří (veřejná dopravní
infrastruktura silnice I. třídy) zasahoval svým koridorem do pozemku a nemovitosti v mém vlastnictví.
Ad. 2: Nesouhlasím, aby plánovaný obchvat města Klášterce nad Ohří (veřejná dopravní infrastruktura
silnice I. třídy) byl veden v blízkosti pozemku a nemovitosti v mém vlastnictví v Klášterci nad Ohří. V
případě realizace výstavby plánovaného obchvatu našeho města by zcela jistě došlo k výraznému
zhoršení podmínek pro bydlení a soužití se zvýšeným hlukem a exhalacemi nejenom v mém případě
na pozemku parcelního čísla 553, 554, ale i v případě ostatních spoluobčanů v přilehlých sousedících
objektech rodinných domů. Nechápeme proč plánovaný obchvat, který ulehčí jedné části města,
zasáhne a výrazně znehodnotí nemovitosti v jiné části města. Pochopitelně dojde k znehodnocení
ceny nemovitosti, takže v případě realizace budeme požadovat náhradu.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Stávající objekty, které jsou v současné době ve vymezeném zastavěném území, budou
v koridoru vymezeny s podmínkou, že zde budou umožněny dílčí úpravy stávajících objektů ve smyslu
jejich modernizace, popř. dostavby, nástavby a přístavby a doplňkové stavby (garáž, bazén, pergola
apod.) na souvisejících pozemcích. Takto provedené změny zastavěného území nesmí zvýšit
požadavky na ochranu zastavěného území ve smyslu relevantních právních předpisů ochrany
veřejného zdraví vůči přeložce silnice I/13. Pozemky parc. č. 553, 554 k. ú. Klášterec nad Ohří budou
v návrhu územního plánu vymezeny tak, aby stávající stavby byly využívány stávajícím způsobem
s možností jejich údržby a na zbývající ploše výše uvedeným pozemků, která není zastavěna a
zasahuje do koridoru silnice I. třídy, nebudou nově vymezovány zastavitelné plochy. Případně nově
vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude možné realizovat až po
realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části územního plánu včetně grafické
části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
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N06 – Josef a Zdena Tropkovi, Útočiště 651, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Nesouhlasím, aby koridor pro silniční obchvat Klášterce nad Ohří vedl přes námi vlastněné
pozemky a stavby. Je nám znemožněno rozvíjet se na svých soukromých pozemcích a zhodnocování
svého majetku – p. č. 2180/10, 2180/14, 2167/41 a 2200/1, k. ú. Klášterec nad Ohří.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Stávající objekty, které jsou v současné době ve vymezeném zastavěném území, budou
v koridoru vymezeny s podmínkou, že zde budou umožněny dílčí úpravy stávajících objektů ve smyslu
jejich modernizace, popř. dostavby, nástavby a přístavby a doplňkové stavby (garáž, bazén, pergola
apod.) na souvisejících pozemcích. Takto provedené změny zastavěného území nesmí zvýšit
požadavky na ochranu zastavěného území ve smyslu relevantních právních předpisů ochrany
veřejného zdraví vůči přeložce silnice I/13. Pozemky parc. č. 2180/10, 2180/14, 2167/41 a 2200/1, k.
ú. Klášterec nad Ohří budou v návrhu územního plánu vymezeny tak, aby stávající stavby byly
využívány stávajícím způsobem s možností jejich údržby a na zbývající ploše výše uvedeným
pozemků, která není zastavěna a zasahuje do koridoru silnice I. třídy, nebudou nově vymezovány
zastavitelné plochy. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice
I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části
územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
N07 – Antonín Tropek, Jana Tropková, Útočiště 650, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne
8. 9. 2015
Citace: „Nesouhlasíme, aby koridor pro silniční obchvat Klášterce nad Ohří vedl přes námi vlastněné
pozemky a nemovitosti. Dále nesouhlasíme, aby byla na námi vlastněné pozemky a stavby provedena
stavební uzávěra. Je nám znemožněno rozvíjet se na svých soukromých pozemcích a zhodnocování
svého majetku – parc. č. 2180/13 a 2180/9, k. ú. Klášterec nad Ohří.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Stávající objekty, které jsou v současné době ve vymezeném zastavěném území, budou
v koridoru vymezeny s podmínkou, že zde budou umožněny dílčí úpravy stávajících objektů ve smyslu
jejich modernizace, popř. dostavby, nástavby a přístavby a doplňkové stavby (garáž, bazén, pergola
apod.) na souvisejících pozemcích. Takto provedené změny zastavěného území nesmí zvýšit
požadavky na ochranu zastavěného území ve smyslu relevantních právních předpisů ochrany
veřejného zdraví vůči přeložce silnice I/13. Pozemky parc. č. 2180/13 a 2180/9, k. ú. Klášterec nad
Ohří budou v návrhu územního plánu vymezeny tak, aby stávající stavby byly využívány stávajícím
způsobem s možností jejich údržby a na zbývající ploše výše uvedeným pozemků, která není
zastavěna a zasahuje do koridoru silnice I. třídy, nebudou nově vymezovány zastavitelné plochy.
Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude možné
realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části územního plánu
včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
N08 – Michal Brandtner, Školní 512, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Ad. 1: Nesouhlasím, aby plánovaný obchvat města Klášterce nad Ohří (veřejná dopravní
infrastruktura silnice I. třídy) zasahoval svým koridorem do pozemku a nemovitosti v mém vlastnictví.
Naším záměrem je výstavba rodinného domu na pozemcích v našem vlastnictví. Jedná se o pozemek
přilehlý k pozemkům se zástavbou rodinných domů v jedné z nejstarších částí našeho města. Dne 14.
11. 2011 byla mými rodiči podána žádost o pořízení územního plánu na pozemku parcelního čísla
547/1, 547/2 a 547/4 na stavební pozemek se způsobem využití - výstavba rodinného domu (viz
příloha této námitky). Darovací smlouvou mých rodičů ze dne 14. 5. 2012 jsem se stal
spoluvlastníkem pozemku parcelního čísla 547/1, 547/2, 547/3 a 547/4.
Ad. 2: Nesouhlasím, aby plánovaný obchvat města Klášterce nad Ohří (veřejná dopravní infrastruktura
silnice I. třídy) byl veden v blízkosti pozemku a nemovitosti v mém vlastnictví v Klášterci nad Ohří. V
případě realizace výstavby plánovaného obchvatu našeho města by zcela jistě došlo k výraznému
zhoršení podmínek pro bydlení a soužití se zvýšeným hlukem a exhalacemi nejenom v mém případě
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na pozemku parcelního čísla 547/1, 547/2, 547/3 a 547/4, ale i v případě ostatních spoluobčanů v
přilehlých sousedících objektech rodinných domů.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 547/1, 547/2, 547/3 a 547/4, k. ú. Klášterec nad Ohří
vymezena nová zastavitelná plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru
přeložky silnice I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve
výrokové části územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území
(etapizace).
N09 – Jaroslav Vavroušek, Jana Vavroušková, Průsek 369, 431 51 Klášterec nad Ohří,
doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „1. Nesouhlasíme, aby plánovaná obchvat města Klášterce n./O. zasahoval svým koridorem
do pozemku v našem vlastnictví.
2. Nesouhlasíme, aby plánovaný obchvat města Klášterce n./O. byl veden v blízkosti našeho
pozemku.
V případě realizace výstavby plánovaného obchvatu našeho města dojde k výraznému zhoršení
podmínek pro bydlení – hluk, exhalace.
Parc. č. 1792, 1793, 1794, 1767/3, a 1767/9, k. ú. Klášterec nad Ohří.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Stávající objekty, které jsou v současné době ve vymezeném zastavěném území, budou
v koridoru vymezeny s podmínkou, že zde budou možné udržovací práce na stávajících objektech tak,
aby nebylo znemožněno jejich stávající užívání, popř. bylo možné vydat povolení pro zlepšení jejich
stavu. Pozemky parc. č. 1792, 1793, 1794, 1767/3, a 1767/9, k. ú. Klášterec nad Ohří budou v návrhu
územního plánu vymezeny tak, aby stávající stavby byly využívány stávajícím způsobem s možností
jejich údržby.
N10 – Martina Beranová, Vítězná 263, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace „Nesouhlasím, aby plánovaný obchvat města Klášterce nad Ohří (veřejná dopravní
infrastruktura silnice I. třídy) zasahoval svým koridorem do pozemku a nemovitosti v mém vlastnictví, a
aby byl veden v blízkosti pozemku a nemovitosti v mém vlastnictví v Klášterci nad Ohří.
V případě realizace výstavby plánovaného obchvatu našeho města by zcela jistě došlo ke
znehodnocení naší nemovitosti - rodinného domu č. p. 263, stojícího na pozemku parcelního č. 549/2,
dále by v důsledku zvýšeného hluku a exhalací došlo k výraznému zhoršení podmínek pro bydlení a
soužití nejenom v mém případě na pozemku parcelního čísla 548, 549/1 a 549/2, ale i v případě
ostatních spoluobčanů v přilehlých sousedících objektech rodinných domů.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Stávající objekty, které jsou v současné době ve vymezeném zastavěném území, budou
v koridoru vymezeny s podmínkou, že zde budou umožněny dílčí úpravy stávajících objektů ve smyslu
jejich modernizace, popř. dostavby, nástavby a přístavby a doplňkové stavby (garáž, bazén, pergola
apod.) na souvisejících pozemcích. Takto provedené změny zastavěného území nesmí zvýšit
požadavky na ochranu zastavěného území ve smyslu relevantních právních předpisů ochrany
veřejného zdraví vůči přeložce silnice I/13. Pozemky parc. č. 548, 549/1 a 549/2 k. ú. Klášterec nad
Ohří budou v návrhu územního plánu vymezeny tak, aby stávající stavby byly využívány stávajícím
způsobem s možností jejich údržby.
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N11 – Mgr. Jiří Jedlička, Olšová 574, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Vlastním garáž s pozemkem v širokém koridoru u silnice na Petlery severně od ulice Dlouhá.
Nesouhlasím s tak širokým koridorem v oblasti uvedených garáží. Reálnější by bylo řešení průtahu
stávající trasy E13, či jižní variantou společným koridorem s železnicí (této poslední variantě dávám
přednost). Katastrální území Miřetice, areál garáží Petlerská, garáž č. 59.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy.
N12 – Jaroslava Hrubá, Hlavní 115, 431 63 Perštejn, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Jako majitelka pozemku parcelní číslo 2170/6 v katastrální území Klášterce nad Ohří
(665622) podávám tyto námitky k návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří:
Námitka č. 1: Nesouhlasím s řešením územního plánu, který neumožňuje rozvoj pozemku 2170/6 a
požaduji jeho řešení jako plochu smíšenou obytnou.
Námitka č. 2: Nesouhlasím s podmínkami, vymezenými pro umístění silničního obchvatu 1/13, který
zásadně blokuje můj pozemek v šířce, která přesahuje budoucí šířku skutečné silnice. Zároveň
nesouhlasím s tím, aby blokace mého pozemku v této šířce byla vázána až na realizaci stavby silnice.
Požaduji, aby návrh územního plánu vymezil plochu pro silniční obchvat v rozsahu projektového
řešení, které již bylo ŘSD navrženo. Současně požaduji, aby využití mého pozemku nebylo vázáno až
na realizaci silničního obchvatu, ale na správní rozhodnutí (územní rozhodnutí, popř. potvrzení trasy
silnice dle ElA), kterým bude silniční trasa stabilizována.
Odůvodnění námitek: Územní plán využívá k rozvoji spojité území Klášterec - Útočiště a diskriminačně
neumožňuje rozvoj mého pozemku, ačkoliv se nachází v těžišti tohoto území.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 2170/6, k. ú. Klášterec nad Ohří vymezena nová zastavitelná
plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude
možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části územního
plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
N13 - N15 – Vladimír Kunc, Pod Pivovarem 272, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 3. 9.
2015
N13
Citace: „Ve smyslu včerejšího veřejného projednání a výkladu Ing. arch. Komrsky žádáme, pokud
bude předpokládané ochr. pásmo plánovaného obchvatu zúženo na původní velikost, aby z parcel č.
2019/2 a 2013/7 byly zbytky nezasahující do tohoto pásma určeny k zástavbě RD.
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 2019/2 a 2013/7, k. ú. Klášterec nad Ohří vymezena nová
zastavitelná plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice
I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části
územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
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N14
Citace: I nadále trváme na tom, aby p. č. 2020/2 byla určena k zástavbě RD.
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Pozemek parc. č. 2020/2, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude v návrhu územního plánu
vymezen tak, aby část pozemku, jejíž část nezasahuje do koridoru obchvatu silnice I. třídy a stupeň
ochrany BPEJ je V. třídy, bude vymezena jako plocha pro bydlení – v rodinných domech – venkovské.
V této lokalitě je vymezena V. třída ochrany zemědělské půdy.
N15
Citace: Dále trváme na tom, aby p. č. 1806/9 byla určena na rozšíření stávajících zahrádek.
Vyhodnocení připomínek z 13. 2. 2014 nepovažuji za dostatečné. Z našeho původního návrhu
k podnětu k pořízení ÚP ze dne 24. 2. 2011 nebyl do návrhu dán ani jeden z našich podnětů. Bylo
rozhodnuto vyhodnoceno, že městem a zpracovatelem není rozšíření zahrádek preferováno.
Domníváme se, že o využití nového území nemůže být rozhodováno na základě preferencí
zpracovatele a anonymně města?“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Námitka navrhovatele používá termín „rozšíření zahrádek“. Ve skutečnosti se jedná o
zcela nový útvar ve volné krajině. Pozemek 1806/9 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří nenavazuje na
zastavěné území a jeho využití pro zahrádky by narušilo celistvost přírodních entit tohoto prostoru –
jednoznačné hranice lesa a navazujících lučních porostů. Urbanistická koncepce územního plánu
přitom nevytváří další – izolované a samoúčelné urbanizované celky v krajině. Vazba na vlastnické
vztahy, počet či charakter žádostí navrhovatele není v tomto smyslu určující. Je potřeba konstatovat,
že neexistuje veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení jeho pozemku do zastavitelného území,
jednak proto, že navrhovatel nebyl ve stávajícím možném využití svého pozemku územním plánem
jakkoli omezen, neboť územní plán na možném využití pozemku navrhovatele nic nezměnil.
Navrhovatel vlastní pozemek nacházející se v ploše nezastavitelné. Územní plán ho proto na jeho
právu nemohl zkrátit.
N16 – Pavel Volák, Lesní 541, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádám o zařazení uvedených nemovitostí v Nádražní ulici (bývalý areál Lesů ČR) do
funkčního využití pro průmyslovou výrobu. Níže uvedené nemovitosti přímo sousedí se stávajícím
průmyslovým areálem a jejich zařazení do stejné kategorie VS by vedlo k žádoucí regeneraci prostoru
bývalého areálu Lesů ČR – p. č. 1574/2 a část pozemku p. č. 1574/1, k. ú. Miřetice u Klášterce nad
Ohří.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: V návrhu bude pozemek parc. č. 1574/2 a část pozemku parc. č. 1574/1, k. ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří zařazeny do ploch VS – nerušící výroba, a to s podmínkami, které umožní realizaci
objektů pro dílenskou výrobu včetně montážních prací. Vzhledem k tomu, že se pozemky nacházejí
v těsné blízkosti stávajících obytných staveb, bude v textové části stanovena podmínka pro navazující
dokumentaci, a to dodržení chráněného prostoru obytných staveb, a to jak z hlediska hluku z ploch VS
– nerušící výroba, tak z hlediska bezpečnosti provozu pěších podél přístupových komunikací do
objektů v lokalitě VS – nerušící výroba.
N17 – Pavel Volák, Lesní 541, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádám o zařazení uvedené nemovitosti v Lestkově u Klášterce nad Ohří do kategorie BV – p.
č. 338/17, k. ú. Lestkov u Klášterce nad Ohří.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: 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.
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N18 – Pavel Volák, Lesní 541, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádám o zařazení uvedených pozemků do funkčního využití ploch pro průmyslovou výrobu
VL. Uvedené pozemky sousedí se současným průmyslovým areálem a zařazení do kategorie VL by
umožnilo případné další využití této oblasti – p. č. 271, 270, 370/7, 369/1, 368/1, 368/2, 367, 371/1,
372/1 a 372/2, k. ú. Vernéřov.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 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.
N19 – Pavel Volák, Lesní 541, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádám o zařazení uvedené nemovitosti v Lestkově u Klášterce nad Ohří do kategorie BV –
338/3, k. ú. Lestkov u Klášterce nad Ohří.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Přes pozemek parc. č. 338/3, k. ú. Lestkov u Klášterce nad Ohří je vymezen
nadregionální biokoridor, který je nutné v návrhu územního plánu dodržet a jeho vymezení musí být
v souladu s vymezením v nadřazené územně plánovací dokumentaci, popř. jejím upřesněním
v územním plánu, a to tak, aby navazovala na průběh nadregionálního koridoru na ostatních
pozemcích.
N20 – BV Plast, s. r. o., Vernéřov 188, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádáme o zahrnutí všech uvedených pozemků do funkčního využití ploch pro průmyslovou
výrobu – VL. Současné zařazení (DZ) již neodpovídá dnešnímu stavu, protože železniční vlečka je
zrušena – p. č. 1216 a 1227, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1216 a 1227, k. ú Miřetice u Klášterce nad Ohří budou zahrnuty do
vymezené plochy VL, která navazuje na výše uvedené pozemky. Jelikož železniční vlečka je již
zrušena, nebude v dokumentaci návrhu územního plánu dále uváděna a plocha bude vymezena dle
stávajícího vymezení v okolní ploše, tj. jako plocha VL.
N21 – BV Plast, s. r. o., Vernéřov 188, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádáme o zahrnutí všech pozemků a staveb v bývalém areálu Korek v Nádražní ulici, které
naše společnost v dané lokalitě vlastní, do funkčního využití pro průmyslovou výrobu (VL). Zařazení
kategorie SC neodpovídá využití celého průmyslového areálu – p. 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.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 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.
N22 – BV Plast, s. r. o., Vernéřov 188, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádáme o zahrnutí uvedeného pozemku do funkčního využití ploch pro průmyslovou výrobu –
VL. Pozemek se již v současné době nachází v plně funkčním průmyslovém areálu – p. č. 1149/23, k.
ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1149/23 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.
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N23 – ROLTECH, spol. s r. o., Jana Švermy 539, 432 01 Kadaň, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Nesouhlasím se zařazení parcel č. 1142, 1149/9, 1149/23 do kategorie SC. Žádáme o
zařazení do kategorie VL. V současné době se jedná o průmyslový areál bez obytných ploch –
parcela 1142, 1149/9 a 1149/23, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1142, 1149/9, 1149/23 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.
N24 – Thun 1794, a. s., Tovární 242, 362 25 Nová Role, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Změna typů ploch oproti návrhu územního plánu Klášterce nad Ohří. Předpoklad budoucího
využití ploch pro lehký průmysl a skladování – p. č. 1214, 1253/16, 1527/130, 1527/129, 1253/2,
1253/4, 1262, 1527/2, 1527/132, 1527/134, 1527/133 a 1522/3, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.“
Námitce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Pro potřeby výroby a skladování jsou navrženy pozemky 1253/4, 1262 a 1527/2, k. ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří. 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 a eliminaci
rizik jeho znehodnocení spontánní m a nelegálním využitím. Ostatní pozemky navrhovatele budou
ponechány ve funkci ploch smíšených nezastavěného území. Vytvářejí přirozený přírodní linii
oddělující údolnici Ohře od urbanizovaného území.
N25 - N26 – Lesy ČR, s. p., lesní správa Klášterec nad Ohří, V Zátiší 830, 431 51 Klášterec nad
Ohří, doručeno dne 7. 9. 2015
N25
Citace: „ČR – Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové,
Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08, IČO 42196451, v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540,
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem, na základě delegovaných
pravomocí zastoupený Ing. Stanislavem Liškou, lesním správcem Lesní správy Klášterec, podávají
námitky a připomínky k návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří:
1) K. ú. Klášterec nad Ohří, pozemek p. č. 1762 - V návrhu ÚP je pozemek zakreslen světle zelenou
barvou ZP - plocha smíšená nezastavěného území. S tímto zákresem nesouhlasíme, pozemek je
porostlý vzrostlými stromy a v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. V návrhu ÚP překreslit
pozemek na plochu lesní NL.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 1762, k. ú. Klášterec nad Ohří bude v návrhu územního plánu zařazen
jako lesní pozemek tak, jak je v současné době využíván a veden i v katastru nemovitostí.
N26
Citace: „2) K. ú. Kunov, pozemek p. č. 813 - V návrhu UP je pozemek chybně označen pod p. č. 38,
dále je chybně zakreslen růžovou barvou OK - plocha občanského vybavení, komerční vybavenost,
stávající stav. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha. Ve skutečnosti je
pozemek porostlý vzrostlými stromy a je plně zapojen do okolního lesního porostu, k pozemku nevede
žádná přístupová cesta.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 813, k. ú. Kunov bude v návrhu územního plánu změněn na využití dle
stávajícího stavu jako lesní pozemek.
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N27 – Václav Jirák, Sluneční 701, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Stávající parcela č. 587/1 v k. ú. Rašovice budou Vojenské lesy a statky ČR prodávat
stávajícím vlastníkům sousedních parcel podle již připraveného geometrického plánu, jehož kopie je
přiložena v příloze.
Žádám o změnu návrhu územního plánu na části parcely č. 587/1 následovně:
1) Parcelu v novém geometrickém plánu značenou jako p. č. 587/13 z plochy smíšené nezastavěného
území (ZP) na plochu pro rodinou rekreaci (RI).
2) K zahrádkám k rekreačním objektům a k rodinným domkům není zakreslena přístupová
komunikace, která zde existuje. Parcelu v novém geometrickém plánuje označena jako p. č. 587/16 z
plochy smíšené nezastavěného území (ZP) na plochu místní komunikace.
Odůvodnění námitky:
Sousední parcely s p. č. 587/1 slouží buď k bydlení v rodinných domech bydlení městské a
příměstské (BM)nebo jako plochy pro rodinnou rekreaci (RI). Zřízení zahrádky na budoucí parcele č.
587/13 ráz této lokality nijak nenaruší, naopak dojde k vyčištění plochy od plevelných dřevin a nasáklé
plochy od fekálií z budovy sousedního bývalého strážního domku ČSD. K rodinným domkům a
rekreačním objektům musí být umožněn přístup po komunikaci.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky budou ponechány dle navrženého využití jako ZP – plochy smíšené
nezastavěného území, a to především na základě jejich lokalizace proti lázeňskému areálu Eugenie.
Z urbanistického hlediska není vhodné plánovat další intenzifikaci zástavby proti lázeňskému areálu
Eugenie, který slouží specifickým účelům, a především jinému využití než rekreační objekty. Je
nadmíru vhodné zachovat charakter území.
Komunikace, kterou v současné době majitelé nemovitostí v uvedené lokalitě využívají, nebude do
návrhu územního plánu zakreslena. Tuto komunikaci, která umožňuje přístup k zahrádkám, lze
považovat za komunikaci účelovou, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikace. Tato účelová komunikace je
historicky vyježděná vlastníky nemovitostí v této oblasti a lze ji dále využívat i bez uvedení v grafické
části územního plánu.
N28 – Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09
Karlovy Vary, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Stávající parcela č. 587/1 v k. ú. Rašovice budou Vojenské lesy a statky ČR prodávat
stávajícím vlastníkům sousedních parcel podle již připraveného geometrického plánu, jehož kopie je
přiložena v příloze.
Žádám o změnu návrhu územního plánu na části parcely č. 587/1 následovně:
1) Parcelu v novém geometrickém plánu značenou jako p. č. 587/13 z plochy smíšené nezastavěného
území (ZP) na plochu pro rodinou rekreaci (RI).
2) K zahrádkám k rekreačním objektům a k rodinným domkům není zakreslena přístupová
komunikace, která zde existuje. Parcelu v novém geometrickém plánuje označena jako p. č. 587/16 z
plochy smíšené nezastavěného území (ZP) na plochu místní komunikace.
Sousední parcely s p. č. 587/1 slouží buď k bydlení v rodinných domech městské a příměstské
(BM)nebo jako plochy pro rodinnou rekreaci (RI). K rodinným domkům a rekreačním objektům musí
být umožněn přístup po komunikaci.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky budou ponechány dle navrženého využití jako ZP – plochy smíšené
nezastavěného území, a to především na základě jejich lokalizace proti lázeňskému areálu Eugenie.
Z urbanistického hlediska není vhodné plánovat další intenzifikaci výstavby proti lázeňskému areálu
Eugenie, který slouží specifickým účelům, a především jinému využití než rekreační objekty. Je
nadmíru vhodné zachovat charakter území.
Komunikace, kterou v současné době majitelé nemovitostí v uvedené lokalitě využívají, nebude do
návrhu územního plánu zakreslena. Tuto komunikaci, která umožňuje přístup k zahrádkám, lze
považovat za komunikaci účelovou, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby
vlastníků těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikace. Tato účelová komunikace je
historicky vyježděná vlastníky nemovitostí v této oblasti a lze ji dále využívat i bez uvedení v grafické
části územního plánu.
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N29 – Viktor Picek, Družstevní 549, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Zcela nepochopitelně byl přepracován původní návrh řešení plochy pro bydlení vpravo od
ulice Ciboušovská, kde mám i parcelu 1610/7, která měla být rovněž částečně zastavěna RD. Na tuto
lokalitu byla již provedena ve 2 variantách územní studie Ciboušovská Ing. Bernáškem. Tato studie by
měla stát kolem 100.000,- Kč. Trvám na původním řešení ÚP z roku 2014, včetně mojí námitky z 13.
2. 2014.
Původní návrh byl přepracován ve prospěch developerské firmy, která plánuje výstavbu v bývalých
sadech v Klášterci, na úkor nás, majitelů parcel v jiné lokalitě. Je to dle mého názoru diskriminující,
navíc město podle původního návrhu již úz. studii za nemalé peníze dělá. Dále je s podivem, že
z návrhu vypadla i parcela č. 1610/8 (se mnou sousedící v majetku města), která měla být rovněž
zastavěna. To město nepotřebuje peníze a prodeje? A radši upřednostní developera.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh územního plánu byl upraven na základě projednání s dotčenými orgány a
navržené zastavitelné plochy byly na základě stanovisek dotčených orgánů, a to zejména orgánu
ochrany zemědělského půdního fondu a odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Ústeckého hraje upraveny tak, aby logicky navazovaly na zastavěné území a na technickou a
dopravní infrastrukturu. Zpracovatel návrhu územního plánu v této lokalitě upřednostnil plochy, na
které byla zpracována územní studie, která je evidována v evidenci územně plánovací činnosti.
N30 – Zdeněk Klekner, Dlouhá 667, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Změna druhu pozemku: „Ovocný sad“ na „pozemek určený k zastavění“.
Naše rodina je vlastníkem pozemku – p. č. 1470/2 v k. ú. Klášterec nad Ohří (LV 301). Z výkresu jsem
2
zjistil, že tento pozemek o výměře 1462 m není v územním plánu uveden (určen) k zastavění.
Vzhledem k tomu, že okolní pozemky jsou v ÚP určeny k zastavění, navrhuji, aby i tento pozemek byl
dodatečně zanesen do ÚP jako pozemek určený k zastavění. Dále navrhuji k pozemku přivést
přístupovou cestu z kruhového objezdu dle přílohy.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 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.
N31 – Centrepoint Verne, a. s., Lichoceves 1, 252 64 Velké Přílepy, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Návrh změny textové části ÚP následovně: výška zástavby – 16 m, v případě
technologických, resp. marketingových záměrů lze realizovat vyšší. V případě PZ Verne bude
zástavba vždy nižší než pláň odkaliště A3. Nepřípustné funkce: průmyslové provozy s charakterem
chemické a hutnické výroby, průmysl stavebních hmot, výrobny asfaltových směsí apod., stavby pro
výronu energií a výjimkou fotovoltaických elektráren. Areál průmyslové zóny Verne.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vzhledem k vymezení plochy v průmyslové zóně Verne a stanovení regulativů v této
ploše jsou tyto regulativy z pohledu zpracovatele a pořizovatele dostačující a nebudou dále
doplňovány ani měněny. Stávajícími regulativy je snaha zachovat charakter zástavby i v části
průmyslové zóny Verne. Regulativy povolené provozy v průmyslové zóně Verne umožňují výstavbu
takových provozů, které se vzájemně neruší a mohou být umístěny v průmyslové zóně.
N32 – Ing. Karel Křenek, Topolová 571, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Protestuji proti vyřazení pozemku 1610/32, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří (větší části)
jako zastavitelné území. Pokud si Klášterec nad Ohří neumí obhájit kvóty na město dle počtu obyvatel,
měl by vyřadit jiná území méně vhodná.
V úz. plánu je kruh. objezd v „Koree“. Jak bude napojen na silnici než přes 1610/32? Údajně je zájem
oživit nám. postavením RD za lázněmi odkud je vše (školky, školy, obchody, …) daleko. Oživení
náměstí bude tedy spočívat ve větším provozu aut přes náměstí.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Navržená zastavitelná území byla z návrhu územního plánu vyřazena na základě
požadavku Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu
ochrany zemědělského půdního fondu a z důvodu požadavku Krajského úřadu Ústeckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu z hlediska nadbytečnosti vymezení nových
zastavitelných ploch. Z důvodu ochrany zemědělské půdy a na základě posouzení vlivů na životní
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prostředí byla v návrhu územního plánu v lokalitě požadované do zařazení do zastavitelných ploch
Ing. Křenkem ponechána pouze část, a to na základě jednání a následné dohody s výše uvedenými
orgány. Vyřazení části pozemku parc. č. 1610/32, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bylo tedy na
základě konzultací s dotčenými orgány chránícími své zájmy v území.
N33 – Božena Kolomijcová, Rašovice 14, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 2. 9. 2015
Citace: „Pozemek 227/1, k. ú. Rašovice je v návrhu uveden pod zkratkou ZO – plochy zemědělské.
Žádali jsme o zařazení tohoto pozemku jako plochy pro bydlení.
Pozemek se nachází v intravilánu obce v zastavěném území.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: 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 60 m 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.
N34 – Božena Kolomijcová, Rašovice 14, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 2. 9. 2015
Citace: „Pozemek 244/1, k. ú. Rašovice je v návrhu uveden pod zkratkou ZP – plochy smíšené
nezastavěného území. Několikrát jsme žádali o zařazení tohoto pozemku jako plochy pro bydlení.
Přes pozemek je vedeno vysoké napětí. Z tohoto důvodu nelze stavebně využít celý pozemek.
Postačí, když bude jako plocha pro bydlení označena část pozemku, kde je vyznačen RD-viz příloha.
Pozemek se nachází v intravilánu obce v zastavěném území. Okolní pozemky jsou též plánovány jako
zastavěná plocha. Majitel plánuje na pozemku stavbu jednoho rodinného domu.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vzhledem k umístění pozemku parc. č. 244/1, 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 60 m 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.

N35 - N37 – Ing. Josef Martinů, JUDr. Hana Martinů, Zahradní 253, 431 51 Klášterec nad Ohří,
doručeno dne 26. 8. 2015
N35
Citace: „Žádáme o změnu využití západní části pozemku par. č. 1470/1, k. ú. Klášterec nad Ohří na
plochu určenou pro výstavbu pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu a
přičlenění této plochy k ploše K2. Pozemek je komunikačně i funkčně propojen s pozemky plochy K2
a též může být přístupný i z původní komunikace. Předmětná změna je vyznačena i s komunikačním
propojením v přílohách č. (1), (1a) a (1b).“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 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 zastavitelné plochy K2 spočívající v aktualizaci územní studie,
zpracované na plochu K2 v rozsahu platného ÚPNSÚ Klášterec nad Ohří.
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N36
Citace: „Žádáme o zařazení části pozemku par. č. 563/16, k. ú. Rašovice mezi pozemky vhodné pro
výstavbu jednoho rodinného domu venkovského typu. Jedná se o pozemek přiléhající ke stávajícímu
kempu o velikosti cca 1.000 m2, kde bude vybudován jeden RD pro správce přilehlého kempu.
Předmětná změna je vyznačena v příloze č. (2).“
Původní návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Část pozemku č. 563/16, k. ú. Rašovice bude zařazena do návrhu územního plánu jako
zastavitelný pozemek pro bydlení. Bude výslovně určen pro umístění jednoho rodinného domu
navazující na stávající zastavitelnou plochu. 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.
Na základě vyhodnocení této námitky a jejího projednání s dotčenými orgány byla plocha zařazena do
návrhu územního plánu. Po doručení stanovisek k řízení o územním plánu s datem konání veřejného
jednání dne 22. 2. 2017, kde v případě KÚ Ústeckého kraje, odboru kultury bylo vydáno níže uvedené
nesouhlasné stanovisko po upřesnění plochy navržené k zástavbě, byla námitka přehodnocena a
návrh na rozhodnutí a její odůvodnění je uvedeno níže:
Stanovisko KÚ Ústeckého kraje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, čj. 316/KP/2017 ze dne 27. 2. 2017
Citace části stanoviska vztahující se k ploše 53/10: „V textové části Návrhu územního plánu v kapitole
1c) Urbanistická koncepce, včetně vymezeni zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně části Rašovice a v odůvodnění v kapitole 3e.2 Zdůvodnění řešení zastavitelných ploch a ploch
přestavby části Rašovice na str. 127 uplatňujeme u plochy 53/10 následující požadavky:
Plocha 53/10 leží v k. ú. Rašovice na území MPZ Klášterec nad Ohří při pravém břehu řeky Ohře na
protilehlé straně oproti zámku Klášterec nad Ohří. Plocha je obklopena zemědělskou půdou,
příjezdovou cestou ke kempu a kempem. Vzhledem k jejímu umístění je výrazně exponovaná směrem
ke kulturní památce zámek Klášterec nad Ohří a MPZ i v dálkových pohledech. Podle dosud platného
územního plánu obce má status plochy ZO (zemědělské – orná půda). Posuzovaná změna v
opakovaném veřejném projednání předpokládá zařazení plochy s rozdílným způsobem využití podle
kódu BM (plochy pro bydlení – v rodinných domech městské a příměstské). Umístěni plochy 53/10
považujeme za nevhodné a požadujeme ji z návrhu vypustit a ponechat jako nezastavitelnou plochu.
Odůvodnění:
Navrhovaná plocha 53/10 se nachází v MPZ Klášterec nad Ohří, která je specifická svým zřetelným
rozdělením a využitím ploch na plochy bydlení v okolí náměstí, ploch využívaných k rekreaci v okolí
zámku a zemědělské plochy přes řeku. Plocha je nejenom součástí MPZ, ale nachází se v
bezprostředním pohledovém vztahu k historické dominantě zdejší krajiny, kterou tvoří nejen striktní
rozdělení využití ploch, ale i zámek Klášterec nad Ohří. To z ní činí mimořádnou součást tohoto
hodnotného krajinného celku, která by proto měla být v nejvyšší možné! míře respektována v
dochovaném prostorovém uspořádáni a ve využití ploch.
Lokalita zároveň představuje část volné krajiny a nenáleží do současně zastavěného území, byt' k
němu bezprostředně přiléhá v podobě kempu u jezu. Rozšíření zastavěné plochy směrem na západ
by způsobilo, že by se rodinný dům začal negativně uplatňovat v dálkových pohledech v rámci MPZ a
ve vztahu ke kulturní památce zámku Klášterec nad Ohří, od něhož je lokalita vzdálena cca 200 m.
Zástavbu v dané lokalitě představuje pouze plocha kempu se souvisejícími budovami a několik
objektů, které jsou ve větší vzdálenosti od zámku než navrhovaná plocha a jsou kryté vzrostlou zelení,
tudíž nijak nepoškozují památkovou hodnotu zóny. Uvažovaná zástavba v jinak málo urbanizované
krajině by tu vážně narušila vizuální působení kulturní památky zámku Klášterec nad Ohří, který je
jednou z nejdůležitějších součástí obrazu zdejší MPZ. Tím by došlo k porušení§ 3 písm. b) vyhlášky
Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., neboť by nebyla respektována památková hodnota zóny, a k
poškozeni hodnot, které jsou předmětem ochrany v rámci MPZ Klášterec nad Ohří.
Umístění uvažované zástavby by namísto žádoucího zachování zemědělského rázu dané části MPZ
mohlo vést k postupné zástavbě daného místa a tím k porušeni hodnot dané zóny.“
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Nový návrh rozhodnutí o námitce N36:
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Plocha byla do územního plánu zařazena na základě požadavku vlastníka pozemku. Na
základě upřesnění, resp. vymezení možnosti výstavby 1 rodinného domu na pozemku parc. č. 563/16,
k. ú. Rašovice bylo ze strany dotčeného orgánu – KÚ Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové
péče – zasláno nesouhlasné stanovisko k vymezení plochy 53/10. Na základě tohoto nesouhlasného
stanoviska a zároveň na základě odborného posouzení zpracovatele nebude plocha dále v územním
plánu zařazena.
N37
Citace: „Žádáme o zřízení plochy pro zahrádkové osady na pozemku par. č. 1643/5, k. ú. Klášterec
nad Ohří, a to dle původního návrhu ÚP zveřejněném veřejnou vyhláškou ve 12/2013, kde byly tyto
plochy označeny jako K47 a K48 - viz příloha (3). Jedná se o to, aby byl celý tento prostor řešen
komplexně a hodnotně s tím, že životnost případné drobné výstavby bude podmíněna zahájením
výstavby obchvatu silnice města. Je otázkou, zda bude obchvat Klášterce nad Ohří vybudován za 10
roků, za 20 roků, za 50 roků nebo jestli bude vybudován vůbec, proto by bylo vhodné i tyto pozemky v
ochranném koridoru zamýšlené komunikace řádně využívat. V současnosti je v navrhovaném koridoru
obchvatu umístěna i řada objektů pro trvalé bydlení a některé jsou i nově postaveny.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 1643/5, k. ú. Klášterec nad Ohří vymezena nová zastavitelná
plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude
možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části územního
plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
N38 – Pavel Nový, Rokycanova 318, 431 51 Klášterec nad Ohří, Jaroslav Faktor, Říční 706, 431
51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 3. 9. 2015
Citace: „Námitka na rozšíření plochy pro bydlení v rodinných domech na celou plochu parcelního čísla
1610/30 a 1620/4.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky se nacházejí v lokalitě, která sousedí se zvláště chráněným územím.
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 zvláště chráněné území a ochrany tohoto cenného území.
N39 – Zbyněk Kraus, Iveta Krausová, Ciboušov 182, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 7.
9. 2015
Citace: „Jako vlastnící pozemků zapsané na listu vlastnictví č. 2412 v katastrálním území Miřetice u
Klášterce nad Ohří, uvedené v článku V., Váš žádáme o změnu druhu pozemku ze ZT plochy
zemědělské – trvalý travní porost na BV plochy pro bydlení - v rodinných domech - venkovské.
Plánovaná výstavba rodinných domů – p. č. 1747/9, 1747/8, 1748/14 a 1772/6, k. ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 1747/9, 1747/8, 1748/14 a 1772/6, k. ú. Miřetice u Klášterce
nad Ohří vymezena nová zastavitelná plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše
koridoru přeložky silnice I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je
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uvedeno ve výrokové části územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn
v území (etapizace).
Po zvážení možnosti vymezení zastavitelné plochy mimo koridor přeložky silnice I/13 bude vymezena
na části pozemku parc. č. 1748/14, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří zastavitelná plocha BM –
plochy bydlení v RD - městské a příměstské, která bude vyplňovat výseč mezi hranicí zastavěného
území a jižní hranicí koridoru za podmínky vymezení přístupové komunikace.

N40 – Mario a Petra Kubecovi, Chuchelská 1641/14, 143 00 Praha 4, doručeno dne 7. 9. 2015
Citace: „Rodinná farma Klášterecká Jeseň.
Na pětihektarovém pozemku se rozkládá plocha ekologického neziskového zemědělského
hospodaření, založeného na principech permakultury, udržitelnosti, rodinného samozásobení a
soběstačných přírodních zahrad. Permakultura je celosvětově rozšířenou alternativou současného
průmyslového zemědělství, založená na principu přírodní přirozenosti, udržitelnosti a respektu k
přírodě. Permakultura především vytváří silný a stabilní krajinný prvek a biotop přírodních zahrad
založených na zastoupení všech druhů vegetace a pěstování produktů pro vlastní potřebu, nikoliv pro
hospodářský výsledek. Typologicky jde o plnohodnotný život člověka a rodiny uvnitř přírodního
biotopu, který je přirozený, sám se obnovuje, poskytuje lidem obživu, materiálové a energetické zdroje
i možnost rekreace. Takové hospodaření nepoužívá chemické prostředky, nevytváří odpady a
nezatěžuje životní prostředí. Podporuje přírodní sukcesi, hospodaří s dešťovou vodou (zachycení a
rozvod průlehem po celém pozemku), třídí odpadní vody a likviduje je biologickými procesy přímo na
pozemku. Takový celek chceme na daném pozemku vytvořit včetně vícegeneračního bydlení rodiny
Kubecových jako veřejně přístupné ekologického centrum pro školní zájezdy, sezónní rekreaci ve
formě pobytu a práce v zahradě a se zvířaty a dalších ekologických a společenských aktivit. Téma
permakultury je vědecky zpracováno v celosvětově šířené filozofii, vnáší zemi se zastoupením této
filozofie zabývá spolek Permakultura (CS), podporovaný grantem Ministerstva životního prostředí.
Plánované kapacity:
1. Vícegenerační bydlení: 3 rodinná hnízda pro cca 12 příslušníků vícegenerační rodiny. Rodinným
hnízdem se rozumí malý rodinný dům s možností dostavby vejminku a malého hospodářského stavení
pro potřeby rostoucí rodiny a rodinného samozásobení. Rodinné hnízdo se může podobat nejmenší
formě tradičního venkovského selského statku s domem, vejminkem a malou hospodářskou budovou.
2. Zeleninové zahrady: Ke každému domu bude patřit oplocená soběstačná zeleninová zahrada o
výměře cca 1000m2 s jezírkem jako nádrží na dešťovou vodu, kořenovou čističkou apod.
3. Sezónní ubytování: Stejně jako naši předkové na vesnici, budeme potřebovat v období zemědělské
sezóny „více rukou k dílu". Proto projektujeme na ploše různé jednoduché sezónní formy ubytování...
A. tábořiště s hygienickým zařízením a kuchyňkou pro ubytování cca 20 osob ve formě letního
tábora.
B. salaš, hájenka, zahradní domek, pozorovatelna – zemědělské stavby umožňující
obhospodaření ploch, uložení nářadí, zpracování produktů, ale také stylové letní ubytování s
možností hospodářské praxe přímo na pastvině, v zahradě nebo na okraji lesa.
Předpokládaná kapacita sezónního ubytování dohromady 9 osob.
4. Sady a pastviny: Sady budou převážně kombinované s pastvinami s náležitou ochranou stromů.
Dnes jsou už sady založené díky stávajícím stromům, především ořešákům, rozptýleným ve
spásaných
plochách. Na trvale ohraničených pastvinách s možností převádění z plochy na plochu budeme
chovat koně pro rekreační hypoterapeutické účely. Na každé pastvině bude otevřený přístřešek a
závětří pro celoroční venkovní chov koní. Kapacita: dohromady 3-5 koní.
Námitky k územně plánovací dokumentaci.
Hledání udržitelného rozvoje a možností regenerace venkovské krajiny nás vede k částečnému
návratu k typologickým formám, které vyvinuli naši předkové, kteří dříve moudře hospodařili v souladu
s přírodou. Zejména jde o polyfunkční plochy k ekologickému bydlení a zároveň polykulturnímu
soběstačnému zemědělství i pobytu a rekreaci v srdci přírodního prostředí
1. Celé území žádáme vymezit jako zastavitelné, s příslušným omezením kapacit.
2. Stejně jako naši předkové však nechceme jinde žít a jinde hospodařit. Proto by každá plocha i
stavba měla umožňovat zřízení obydlí, bytu nebo obytné místnosti. Nejde však o obytné plochy z
hlediska funkčních ploch ÚP.
3. Celé území žádáme pojmenovat jako jedinou plochu: EZ ekologické neziskové zemědělské
hospodaření - zahrady, sady, pastviny, biokoridory s přípustnou funkcí bydlení o hustotě 3 trvale
bydlící + 6 sezoně ubytovaných na 1ha.“
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Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vymezit celé území jako zastavitelné se nepřipouští. Na pozemcích žadatele rovněž
nebude vymezeno specifické samostatné využití ve smyslu námitky. Územní plán bude nadále
používat standardní pojmy a názvosloví dle platné legislativy. Záměry navrhovatele lze umístit
v zastavěném území a zastavitelných plochách v m. č. Klášterecká Jeseň již vymezených. Další
aktivity ve smyslu zemědělské činnosti lze v této části realizovat za podmínek § 18, odst. 5 SZ.
N41 – Miroslav Kalina, Sluneční 703, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Rád bych Vás požádal o možnost výstavby na pozemcích 1638/47, 1640/7. Pozemek
navazuje na území, které je určené v novém územním plánu na výstavbu RD (na přiloženém plánku
ozn. č. 1).
U pozemku 1727/1 bych rád využil k výstavbě část před koridorem obchvatu (ozn. č. 2).
Pozemky 1638/47, 1640/7 a 1727/1, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 1727/1, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří vymezena nová
zastavitelná plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice
I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části
územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
Pozemky parc. č. 1638/47 a 1640/7, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří se nacházejí ve vymezeném
záplavovém území. Ze znění Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 vyplývá – viz
„Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.“
N42 – Miroslav Kalina, Sluneční 703, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Rád bych Vás požádal o možnost výstavby na pozemcích 1465, 1516, 1521/1. Pozemky
sousedí a navazují na pozemky určené k výstavbě RD (na přiloženém plánku ozn. č. 1). Je to krásné
místo, krásný výhled, je to lesík, který se přímo nabízí k luxusnímu bydlení.
Pozemky 1465, 1516 a 1521/1, k. ú. Klášterec nad Ohří.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že pozemky se nacházejí v členitém území, co se týká morfologie
terénu, a stavby by převyšovaly okolní zástavbu, nebudou zařazeny do návrhu územního plánu.
Pozemky jsou v odlehlé části, která nenavazuje na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a je
velmi problematicky napojitelná na dopravní infrastrukturu města. Z těchto důvodů nebude námitce
vyhověno.
N43 – Miroslav Kalina, Sluneční 703, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Rád bych Vás požádal o možnost výstavby na části pozemku ozn. č. 1 mimo koridor
železnice. Pozemek je k výstavbě vhodný. Krásný výhled.
Pozemky 582, 620 a 621/1, k. ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek nebude zařazen do zastavitelných ploch z důvodu dostatečného vymezení a
projednání nových zastavitelných ploch do návrhu územního plánu. Lze konstatovat, že neexistuje
veřejné subjektivní právo vlastníka na zařazení jeho pozemku do zastavitelného území, jednak proto,
že navrhovatel nebyl ve stávajícím možném využití svého pozemku územním plánem jakkoli omezen,
neboť územní plán na možném využití pozemku navrhovatele nic nezměnil. Navrhovatel vlastní
pozemek nacházející se v ploše nezastavitelné. Územní plán ho proto na neexistujícím „právu stavět“
na vlastním pozemku nemohl zkrátit
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N44 – Miroslav Kalina, Sluneční 703, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 8. 9. 2015
Citace: „Rád bych Vás požádal o možnost výstavby na pozemcích 377/1, 379 a 809/1, 810/1. Jednalo
by se o lehký průmysl – plochy pro výrobu a skladování.
Pozemky jsou situovány v průmyslové zóně a sousedí s pozemky, které jsou již zařazeny do kategorie
výroby a skladování.
Pozemky 377/1, 379, 809/14 a 810/1, k. ú. Vernéřov.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: 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
VZ – výroba a skladování – lehký průmysl, neboť navazují na stávající plochy VZ a nejsou zde další
omezení.
N45 – Petr Kučírek, 28. října 3651/5, 430 01 Chomutov, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádost o změnu funkčního využití z RZ - plochy rekreace - zahrádkové osady na pozemcích
v mém vlastnictví p. p. č. 1683, 1684/1, 1684/3 a 1684/4 vše v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří na
funkční využití s možností bydlení. Např. změnou na přestavbovou plochu smíšené rekreace s
bydlením, nebo bydlení v rozptylu či přidáním funkce bydlení do hlavního využití.
Odůvodnění námitky:
Dle §4, odst. 1, Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, se plochy
bydlení obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí,
umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost
veřejných prostranství a občanského vybavení. Pozemky v mém vlastnictví p. p. č. 1683, 1684/1,
1684/3 a 1684/4 vše v k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří se nacházejí v zastavěném území města
Klášterec nad Ohří v ploše s funkčním využitím RZ – plochy rekreace – zahrádkové osady.
Zahrádková osada v této části města je obklopena bydlením, popř. zelení. Občanská vybavenost jako
je škola, školka, obchody, či sportoviště jsou v docházkové vzdálenosti. Rovněž návaznost na
autobusové či vlakové nádraží je také v docházkové vzdálenosti. Napojení technické a dopravní
infrastruktury je v daném území proveditelné. V současné době již někteří vlastníci v této lokalitě bydlí
celoročně a dá se předpokládat, že počty trvale bydlících zde budou narůstat. Velikosti pozemků jsou
v této zahrádkové osadě, v případě některých vlastníků, pro rodinný dům více než dostačující.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zahrádkové osady byly ke svému účelu vymezeny právě pro možnost tohoto druhu
rekreace, a i když se nacházejí v návaznosti na lokalitu vymezenou pro bydlení, tak nebude pro tento
účel vymezována možnost pro bydlení. Prioritou města a návrhu územního plánu není další rozvoj
zahrádkových osad, ale pouze zachování stávajícího stavu, a proto jsou stávající lokality vymezené
pro zahrádky ponechány v jejich funkci a není a nebude zde vymezeno přestavbové území.
N46 – BOS Automotive Products CZ, s. r. o., U Porcelánky 786, 431 51 Klášterec nad Ohří,
doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Žádáme o rozšíření ploch pro průmyslovou výrobu na pozemky: 1541/20, 1541/25, 1541/28,
1541/29, 1541/30, 1541/31, 1541/34, 1527/1, 1253/16, 1253/1, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.
V nejbližší době uvažujeme o rozšíření výroby a výrobních ploch s využitím nově přikoupených
pozemků.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: 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.
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N47 – Jiří Vlk, Ciboušov 18, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 9. 9. 2015
Citace: „Chtěl jsem se vyjádřit k územnímu plánu, ale bohužel už není k dispozici. Námitky se mohou
uplatnit, pokud se nemýlím do 9. 9. 2015. Žádám, aby mé podíly na uvedených p. č. 1722/15,
1722/16, 1748/9, 1748/10, 1919/46 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří zůstaly v novém.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č. 1722/15, 1722/16, 1748/9, 1748/10, 1919/46 k. ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří vymezena nová zastavitelná plocha. Případně nově vymezené zastavitelné plochy
v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak
je uvedeno ve výrokové části územního plánu včetně grafické části na výkresu 1d – výkres pořadí
změn v území (etapizace).
N48 – N49 – ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, doručeno dne 8. 9. 2015
N48
Citace: „Koridor územní rezervy vedení 400 kV Vernéřov – TR Hradec – hranice ÚK (TR Vítkov)
zpřesnit 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.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Požadavek bude do návrhu územního plánu zapracován a v průběhu zpracování
konzultován s oprávněným investorem a Krajským úřadem Ústeckého kraje, aby byla upřesněná trasa
a umístění TR v souladu s upřesňujícími podklady.
N49
Citace: „Ve výkresu VPS a výkresu širších vztahů vyznačit i šíři koridorů o minimální šíři 200m.
Pro informovanost vlastníků pozemků o šíři koridoru vymezeného pro umístění vedení.
K. ú. Vernéřov, k. ú. Klášterec nad Ohří a k. ú. Mikulovice u Vernéřova.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Šířka koridoru vedení 400 kV bude do výkresu VPS doplněna a bude doplněna i do
textové části územního plánu.

Stanoviska, která jsou v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách k veřejnému
projednání konanému dne 2. 9. 2015:
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, čj. MV-104192^/OSM-2016 ze dne 19. 8. 2016
Citace: „Na základě Vaší žádosti č.j.: EC09310/2016 ze dne 15. 07. 2016 a po prověření u
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sděluji, že k vyhodnocení námitek k návrhu
Územního plánu Klášterec nad Ohří neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné
připomínky.“
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 127190/2016/KUUK ze dne 12. 8. 2016
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá k
vyhodnocení námitek z hlediska ochrany ovzduší připomínky.“
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Citace: „Po prostudování návrhu vyhodnocení námitek nebyly nalezeny nové záměry, které by
mohly mít významné negativní vlivy na úřadem hájené zájmy v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Upozorňujeme však na nepřesnost ve vypořádání námitky N38. V blízkém okolí předmětných
pozemků není úřadu známa existence zvláště chráněného území ve smyslu ZOPK. Půjde patrně
o jiný limit území. Upozorňujeme nicméně, že na bezlesí pozemkové parcely č. 1623/3 k. ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohří, která na v námitce řešené území přímo navazuje, je Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR evidován výskyt zvláště chráněného druhu koniklec luční český.
Tento zvláště chráněný druh je nezbytné respektovat, zákazy stanovené na ochranu druhu jsou
stanoveny v § 49 ZOPK. Činnost (tedy teoreticky i výstavba na sousedním pozemku), která by
mohla porušit tuto ochranu, je zákonem zakázána.“
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Citace: „Die předloženého návrhu rozhodnutí o námitkách dojde k navýšení záboru pozemků
náležejících do zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Jedná se o zábory u níže
uvedených námitek: N14 – nově vymezena zastavitelná plocha pro bydlení na p.č. 2020/2 k.ú.
Miřetice u Klášterce nad Ohři, o výměře 0,3613 ha zemědělské půdy s V. třídou ochrany,
umístěná uvnitř zastavěného území. K této nové ploše není z hlediska ochrany ZPF připomínek.
N18 – nově vymezená plocha pro průmyslovou výrobu na pozemcích p.č. 271, 368/1, 368/2 a
371/1 k.ú. Vernéřov, náležejících do ZPF, zařazených do V. třídy ochrany. S jejím zařazením do
návrhu lze souhlasit Plocha navazuje na okolní výstavbu a stávající využití a není v rozporu s § 4
zákona. N30 – rozšířeni plochy K2 pro bydlení o pozemek p.č. 1470/2 k.ú. Klášterec nad Ohří o
výměře 0,1462 ha na půdách zařazených do II. třídy ochrany. N35 – rozšíření plochy K2 pro
bydlení o západní část pozemku p.č. 1470/1 k.ú. Klášterec nad Ohři na půdách zařazených do II.
a IV. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že k ploše K2 se při společném projednávání vyjadřovalo
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP), bylo rozšíření této plochy konzultováno s MŽP.
Uvedené rozšíření plochy K2 lze akceptovat, neodporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 zákona.
N36 – nové navrhovaná zastavitelná plocha pro 1 RD u kempu na pozemku p.č. 563/16 k.ú.
Rašovice u Klášterce nad Ohři na půdách zařazených do IV. třídy ochrany. S navrhovanou
plochou lze souhlasit. Plocha navazuje na zastavené území a neodporuje zásadám ochrany ZPF
dle § 4 zákona. N38 – rozšíření plochy M8 pro bydlení o pozemek p.č. 1610/30 2 k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohři s V. třídou ochrany. Vzhledem k tomu, že k ploše M8 se při společném
projednávání vyjadřovalo MŽP, bylo rozšíření této plochy konzultováno s MŽP. Uvedené rozšíření
plochy M8 lze s přihlédnutím k třídě ochrany a stávajícímu stavu předmětné zemědělské plochy
akceptovat, neodporuje zásadám ochrany ZPF dle § 4 zákona. N44 – návrh nové plochy pro lehký
průmysl na pozemku p.č. 377/1 k.ú. Vernéřov o výměře 0,1867 ha zemědělské půdy s V. třídou
ochrany. Vzhledem k umístění požadované plochy mezi stávající komunikací a ostatní plochou a
s přihlédnutím k třídě ochrany lze s návrhem této plochy souhlasit. N46 – návrh plochy pro
průmysl jež rozšiřuje stávající průmyslové plochy na pozemcích p.č. 1541/25, 1541/28, 1541/29,
1541/31, 1541/34 a 1527/1 k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohři představuje zábor 1,4285 ha
zemědělské půdy s V. třídou ochrany. Vzhledem k umístění navrhované plochy a s přihlédnutím k
třídě ochrany lze s návrhem této plochy souhlasit. Plocha neodporuje zásadám ochrany ZPF dle §
4 zákona. N33 – nové navrhovaná plocha pro bydlení na pozemku p.č. 227/1 k.ú. Rašovice.
Představuje zábor zemědělských půd zařazených do V. třídy ochrany. Vzhledem k umístění
plochy a její návaznosti na schválenou plochu R3 lze s návrhem plochy souhlasit. Výše uvedené
nové plochy záboru zemědělské půdy je nutné vyhodnotit z hlediska předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na ZPF dle § 5 zákona s výjimkou nově vymezené plochy pro bydlení na
základě námitky N14, které se nachází uvnitř zastaveného území a tudíž se nemusí dle
společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany
horninového a půdního prostředí MŽP vyhodnocovat. K ostatním návrhům rozhodnutí o námitkách
nemáme zásadní připomínky.“
zákon č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o zrněné a doplnění některých zákonů (lesní zákon) není příslušným orgánem státní správy lesů
k vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek k
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návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří, uplatněných při veřejném projednání neboť se
nevztahuji k umístění sportovních nebo rekreačních staveb na lesní pozemky.“
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
Citace: „Do působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje patří dle § 107 odst. písm. a) zák. č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), uplatňovat stanoviska k
zásadám územního rozvoje a k územním plánům obci s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu,
že předmětem vyjádření je Návrh územního plánu Klášterec nad Ohři, není Krajský úřad
Ústeckého kraje příslušným vodoprávním úřadem k uplatnění stanoviska k návrhu územního
plánu. Upozorňujeme na skutečnost, že v uplynulém roce byly zpracovány mapy povodňového
nebezpečí a povodňových rizik, které vyjadřuji míru nebezpečí a rizika, které vyplývají z povodní.
Povodňové riziko, které vychází z těchto map, je uvedeno v seznamu limitů využití území, který
vydal Ústav územního rozvoje jako podklad pro zpracování územně plánovací dokumentace Obce
tyto mapy mají postupné do roku 2020 zapracovat do svých územních plánů. Uvedené mapy jsou
k dispozici na webu - http://cds chmi.cz/“
zákon č. o prevenci závažných havárií, v platném znění
Citace: „V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015
Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu
nejsme dotčeným správním úřadem.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 127765/2016/KUUK ze dne 15. 8. 2016
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený
orgán ve věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu rozhodnutí na
vyhodnocení námitek, uplatněných k návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří žádné
připomínky.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem
Citace: „OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat
stanovisko dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, pouze pro území, na kterém se nachází památková zóna nebo nemovitá
národní kulturní památka.
Na území města Klášterec nad Ohří se nachází městská památková zóna stanovená vyhláškou
Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10. záři 1992, o prohlášení historických jader
vybraných mést za památkové zóny, z tohoto důvodu jsme v této věci dotčeným orgánem.
K předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu územního
plánu Klášterec nad Ohří nemáme žádné připomínky.“
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov, Školní 1275, 430 01
Chomutov, čj. HSUL-4426-2/CV-2016 ze dne 27. 7. 2016
Citace: „Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2
písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisu (dále jen „zákon o PO") a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i)
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13.7.2016. Na
základě posouzení dané dokumentace vydává HZS Ústeckého kraje v souladu s ustanovením §
31 odst. 4 zákona o PO souhlasné koordinované stanovisko.“
Obvodní báňský úřad Most, U města Chersonu 1429, 434 61 Most, čj. SBS 23272/2016 ze dne
10. 8. 2016
Citace: „K vyhodnocení námitek návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří, oznamuji, že
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého (dále jen „OBÚ v Mostě") ve smyslu ustanovení
§ 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nemá k vyhodnocení námitek návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří
námitek. Zároveň upozorňujeme, že v územním plánu musí být zahrnuta ochrana nerostných
surovin podle stanoviska OBÚ v Mostě čj. SBS 23965/2015/OBÚ-04/1 ze dne 20. 8. 2015.“
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Stanoviska, v kterých jsou uplatněny požadavky k návrhu rozhodnutí námitkách
doručených k veřejnému projednání konanému dne 2. 9. 2015:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 127765/2016/KUUK ze dne 15. 8. 2016
Citace: „Z posouzení obsahu vyhodnoceni námitek k návrhu územního plánu a na základě kritérií
uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), provedl zdejší odbor jako příslušný orgán podle § 22 písm.
b) zákona zjišťovací řízeni podle § 10i odst. 2 s následujícím závěrem:
„územní plán Klášterec nad Ohří" je nutno posoudit z hlediska vlivů na životni prostředí Na
základě vyhodnoceni námitek návrh územního plánu nové vymezí plochy pro 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
výrazné negativní zásah do životního prostředí, ovlivněni 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 Ohři, uplatněnou pod námitkou č. N46. Z výše
uvedeného vyplývá, že je nutné dopracovat „Vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj území" včetně
kapitoly A. „Vyhodnoceni vlivů územního plánu na životní prostředí" k návrhu územního plánu
Klášterec nad Ohří. „Vyhodnocení vlivů územního plánu na životni prostředí" je třeba zpracovat v
rozsahu přílohy stavebního zákona. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životni prostředí" musí
být zpracované na základě přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19
zákona a bude nedílnou součástí návrhu územně plánovací dokumentace. Musí být podrobně
popsány vlivy záměru na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového negativního
ovlivněni složek životního prostředí a možné ovlivnění zdraví obyvatelstva. Součástí
„Vyhodnoceni vlivů územního plánu na životní prostředí" bude vypracování kapitoly závěry a
doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroků, zda lze
z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako
celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesněni anebo nesouhlasit.“
Vyhodnocení: Posouzení vlivů na životní prostředí bude doplněno a v průběhu opakovaného
řízení o územním plánu bude posouzení vlivů na udržitelný rozvoj včetně posouzením životní
prostředí předáno k vydání stanoviska z hlediska zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Důvodem je návrh rozhodnutí o námitce N46.

Rozhodnutí o námitkách po veřejném projednání konaném dne 22. 2. 2017
N50 - ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, čj. 271/17/11000 ze dne 14. 2. 2017,
doručeno dne 16. 2. 2017
Citace: „Vyznačené osy vedení 400 kV v návrhu ÚP Klášterec n. O. nedopovídají osám vedených v
platných ÚAP. Vymezení koridorů pro vedení 400 kV není vymezeno v grafické části plošně v
požadované šíři 200 m. Tato šíře ani označení koridoru není uvedeno v textové části.
Z tohoto důvodu podáváme opětovnou námitku k výše uvedené záležitosti a žádáme v příslušných
výkresech grafické části vymezit koridory pro vedení 400kV plošně o šíři 200 m a osy (trasy) převzít
z platných ÚAP. V textové části v příslušných kapitolách uvést tyto údaje.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Požadavek bude do návrhu územního plánu zapracován na základě 4. aktualizace ÚAP
a doručených upřesňujících podkladů od oprávněného investora.
N51 – Jaroslava Hrubá, Hlavní 115, 5431 63 Perštejn, ze dne 28. 2. 2017
Citace: „Jako majitelka pozemku parcelní číslo 2170/6 v katastrálním území Klášterce nad Ohří
(665622) na podkladě seznámení se s verzi územního plánu uplatňuji tuto námitku:
Nesouhlasím s šířkou koridoru pro umístění silničního obchvatu I/13.
Požaduji v této věci upravit výrokovou část OP tak, aby budoucí změna územního plánu v případě, že
dojde ke zpřesnění trasy silničního obchvatu, umožňovala využití mých pozemků
Odůvodnění:
Jako majitelé pozemku jsme nadbytečné blokováni jejich využitím v důsledku nastavené šířky
dopravního kondoru pro silniční obchvat. Očekáváme tak následně = po zúženi koridoru do reálné
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šířky silniční stavby – od města vstřícný postoj k dodatečnému využití našich pozemků, tj. nastaveni
takového režimu, kdy případná změny funkce nebude v legislativním rozporu se stavebním zákonem.
Požadujeme, aby v našem případě byl nastaven výklad Územního plánu tak. že
se zde § 55, odst. 4 stavebního zákona neuplatňuje: důvodem nevyužití našich pozemků v aktuální
verzi územního plánu je ochrana dopravního koridoru, nikoli bilance potřeb a míra využití
zastavitelných ploch.“
Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Námitka je podána opakovaně, a to k části dokumentace, která se od předchozího
veřejného projednání neměnila. Tato námitka je vyhodnocena totožným způsobem jak o při
předchozím podání, a to z důvodu, že se koridor pro přeložku silnice I/13 od uplynulého období
nezměnil, resp. nebyl upřesněn, neboť nejsou zpracovány dokumenty, podle kterých by bylo možné
koridor upřesnit.
Znění vyhodnocení odůvodnění námitky k předchozímu veřejnému projednání:
Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu navržen na základě
nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace
č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených dokumentů je nutné
chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice I/13 dle návrhu
územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených důvodů nebude na
pozemcích parc. č. 2170/6, k. ú. Klášterec nad Ohří vymezena nová zastavitelná plocha. Případně
nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude možné realizovat až po
realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části územního plánu včetně grafické
části na výkresu 1d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
Do textové části bude doplněno konstatování, že v případě pozemků, které jsou v současné době
součástí koridoru obchvatu, se v případě změny jejich využití neuplatní § 55 odst. 4 stavebního
zákona.
N52 – Mario Kubec a Petra Kubecová, Chuchelská 1641/14, 143 00 Praha 12, doručeno dne 22.
2. 2017
Citace: „Zásadně nesouhlasíme s umístěním místní komunikace na našem pozemku označeném J6 –
místní komunikace.
Nechápeme umístění veřejného prostranství, vyjmutí ze zemědělského půdního fondu a převedení na
zastavitelnou plochu – našeho soukromého pozemku. Není to v našem ani ve veřejném zájmu.
Pozemek je oplocen a jsou na něm paseni koně.
Parcela č. 269/3, 245/1 a 278/3, vše k. ú. Klášterecká Jeseň.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Návrh trasy místní komunikace J6 bude v návrhu územního plánu zrušen. Propojení
místní části s lesním pozemkem bude zachováno dle stávajícího propojení.
N53 – Andráš Polgar, 17. listopadu 487, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 22. 2. 2017
Citace: „Nesouhlasím s umístěním místní komunikace na mém soukromém pozemku.!
Odůvodnění Vašeho postupu žádám od Vás.
Parcela 283/1, k. ú. Klášterecká Jeseň.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Návrh trasy místní komunikace J6 bude v návrhu územního plánu zrušen. Propojení
místní části s lesním pozemkem bude zachováno dle stávajícího propojení.
N54 – Anežka Pašková, Klášterecká Jeseň 47, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 22. 2.
2017
Citace: „Námitka podána v souvislosti s veřejným prostranstvím „v. cesta“ zakresleným v návrhu
územního plánu.
Námitka podána z důvodu, že V. P. „cesta“ vede přes pozemky v osobním vlastnictví „soukromé“, na
kterých nikdy V. P. ani „veřejná cesta“ nebyli a ani nebudou.
Parcela 255/20, 269/7 a 269/8, vše k. ú. Klášterecká Jeseň.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Návrh trasy místní komunikace J6 bude v návrhu územního plánu zrušen. Propojení
místní části s lesním pozemkem bude zachováno dle stávajícího propojení.
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N55 – David Kodytek, Vítězná 364, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 27. 2. 2017
Citace: „Proti nově navrženému zastavitelnému území 53/10 pro výstavbu rodinného domu.
Jde o pohledově exponované území, které bezprostředně sousedí s areálem zámeckého parku a
zámku. Je to území v městské památkové zóně. Směrem od zámku a parku je jedinečný pohled
s charakteristickým krajinným rázem v pozadí s Doupovskými horami.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Plocha byla do územního plánu zařazena na základě požadavku vlastníka pozemku. Na
základě upřesnění, resp. vymezení možnosti výstavby 1 rodinného domu na pozemku parc. č. 563/16,
k. ú. Rašovice bylo ze strany dotčeného orgánu – KÚ Ústeckého kraje, odboru kultury a památkové
péče – zasláno nesouhlasné stanovisko k vymezení plochy 53/10. Na základě tohoto nesouhlasného
stanoviska a zároveň na základě odborného posouzení zpracovatele nebude plocha dále v územním
plánu zařazena.
N56 – Jiří Krahulík, Golovinova 1349, 432 01 Kadaň, doručeno dne 25. 1. 2017
Citace: „Dne 2. září 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu města
Klášterce nad Ohří. Přesto, že jsem se nedostavil a v daném termínu nepožádal o změnu užívání
pozemku p. č. 496/40 k. ú: Mikulovice u Vernéřova, dodatečně jsem zažádal o změnu užívání
předmětného pozemku dne 31.12.2015. Na moji žádost jsem bohužel neobdržel žádnou odpověď.
Přestože vím, že se 22.2.2017 bude jednat opakované veřejné projednávání územního plánu města
Klášterce nad Ohří, chtěl bych vznést připomínku a zároveň opět zažádat o změnu užívání
předmětného pozemku, jenž je v mém výlučném vlastnictví.
Důvodem mé žádostí je jiné využiti pozemku, než které je doposud. V blízké budoucnosti bych chtěl
pozemek využít k chovu ovcí (cca 50 ks) a s tím související postavení malé farmy (zemědělské
usedlosti). Farma by se skládala z domku pro chovatele a stodoly, ve které by byly ovce ustájeny, a to
jak v době nepřízně počasí nebo v době stříhání, dojení apod. Celková zastavěná plocha by byla cca
2
300 m .
Obytná stavba by splňovala veškeré právní normy a byla by postavena na základě zpracovaného
projektu autorizovaným projektantem. Pozemek by byl na náklady majitele zasíťován elektrickou
energií, vodovodním a kanalizačním potrubím, popřípadě ČOV a vodou ze studny. Případné přípojky
by byly přivedeny z nejbližší obce. Obytná stavba by byla řešena jako jednoduchá přízemní stavba.
Budova pro ovce by byla obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Stáj by byla řešena jako volná s
ustájením na vysoké podestýlce. V objektu by byla dojírna a přípravna pro zpracování mléka.
Farma by se nacházela v dostatečné hygienické vzdálenosti pod obcí Kadaň. Ovce se zde budou
moci celoročně pást.
Nejbližší hlavní silnice č. 568 je spojnicí silnice E442 (trasa Chomutov – Karlovy Vary) s městem
Kadaň.
Přibližně v půlce této silnice (za vlakovým mostem) se po pravé straně směrem na Kadaň nachází
odbočka, kterou se dá dojet k mému pozemku.
Po telefonické domluvě s Ing. Komrskou dne 24.1.2017, který vypracovával územní plán pro město
Klášterec nad Ohří jsem byl uvědoměn o tom, že mému podnikatelskému záměru by nemuselo nic
stát v cestě. On sám mi vysvětlil celou situaci tak, že ZO nebo-li zemědělská oblast není určena jen k
orbě, ale že se zde můžou chovat ovce a postavit k nim nezbytně nutné přístřešky či stavby s tím
spojené. Protože jsem si ale vědom, že by mohl být problém s umístěním obytné stavby v této zóně,
která je však pro chov nutná, bylo by vhodnější zařadit celou oblast do jiné kategorie, kde by mohly
jednopodlažní stavby být postaveny.
Současně by tento projekt přinesl velice příznivý dopad na celou plochu, neboť by nejen můj
pozemek, ale i pozemky ostatních vlastníků, byly neustále pod kontrolou. Tak by se předešlo
největšímu problému a současně ekologické zátěži s tím spojenou, že by sem ze silnice č. 568
přijížděli lidé a vytvářeli by zde černé skládky, které se v okolí bohužel často a hojně vyskytují. Byla by
tak podpořena ekologie, zemědělství i krajinný ráz celé oblasti.
Jsem si také plně vědom, že přes můj pozemek i sousední pozemky vede a v blízké budoucnosti
povede elektrické vedení vysokého napětí pro rozvoj České republiky. Z koordinačního výkresu, část z
něho přikládám jako podklad této žádosti, je jasně patrné, že polovina mého pozemku je využita
pouze pro účely přenosové soustavy ČEPS, a.s. či ČEZ, a.s. Chtěl bych tedy využít alespoň zbytek
svého pozemku k ušlechtilému záměru, a to k podpoře zemědělství v české republice, které v této
oblasti bylo dříve velmi rozsáhlé.
Pokud jsou však nutné k mému záměru souhlasy i ostatních majitelů pozemků, rád je oslovím a celou
situaci jim vysvětlím. Myslím si, že i oni by rádi využili svoje pozemky k jiným záměrům než jen k těm,
kterým jsou momentálně určeny.“
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Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek se nachází v místní části Mikulovice v části, které je určena a slouží
k zemědělskému využití. V tomto prostoru je dle § 18 odst. 5 stavebního zákona umožněno: V
nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická
zařízení, ekologická a informační centra.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro obsluhu území – chovu ovcí je možné vybudovat stavby a zařízení,
která budou sloužit požadovanému účelu, tj. chovu a obsluze hospodářských zvířat. V územním plánu
proto nebude navrhováno jiné využití, v textové části bude k plochám zemědělským ZT, ZS a ZO do
přípustného využití doplněna možnost realizace staveb a zařízení dle § 18 odst. 5 stavebního zákona
a budou specifikovány nepřípustné stavby v plochách ZT, ZS a ZO.
N57 – ZF Electronics Klášterec s. r. o., Osvobozená 780, 431 50 Klášterec nad Ohří, doručeno
dne 28. 2. 2017
Citace: „Na základě projednávaného návrhu územního plánu města Klášterec nad Ohří podávám v
zákonné lhůtě námitku.
Vymezení území dotčeného námitkou:
Klášterec nad Ohři – Miřetice, parcela číslo 1610/60
Odůvodnění námitky:
Nesouhlasím se změnou funkčního využití výše uvedeného pozemku – původní využití: průmyslová
výroba, nově navrhované využití: zemědělské plochy, trvalý travní porost. Tato změna omezuje
případný další rozvoj výrobního závodu společnosti ZF Electronic Klášterec s.r.o., vlastníka pozemku.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Plocha vymezená parc. č. 1610/60, k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří bude vymezena
dle stávajícího využití areálu, aby bylo umožněno areál dále využívat.
N58 – Ing. Karel Křenek, Topolová 581, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 27. 2. 2017
Citace:
„1) Požaduji, aby na pozemcích č. 1610/32, 1631/3, 1616/3, 1616/4, 1620/6 a 1620/8 mohla být
provozována zemědělská činnost, tzn. stavět stavby pro zemědělství (tj. ohrady, ploty, přístřešky a
sklady pro nářadí, stroje, úrodu a přípojky vody a elektro).
Ing. arch. Komrska považuje (po telefonické konzultaci) za vhodné toto zařadit do komentáře k
územnímu plánu.
2) Pokud již tak nebylo učiněno, požaduji, aby pozemek 1610/57 byl v UP označen za vhodný na
zástavbu nízkopodlažními rodinnými domy.
3) Také by bylo vhodné schválit studii Ing. arch. Bernáška pro oblast Ciboušovská alespoň páteřní
komunikace mezi ulicí Ciboušovská a „lesíkem“.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění:
1) Pozemky jsou s územním plánu navrženy a využitím:
p. p. č. 1610/32 – dle ÚP část zařazena jako BZ a část jako ZT,
p. p. č. 1631/3, 1620/6 – dle ÚP část zařazena jako ZT,
p. p. č. 1616/3, 1616/4, 1620/8 – dle ÚP část zařazena jako ZP – jedná se o pozemky, přes které vede
horkovod,
V územním plánu v textové části bude k plochám zemědělským ZT, ZS a ZO do přípustného využití
doplněna možnost realizace staveb a zařízení dle § 18 odst. 5 stavebního zákona a budou
specifikovány nepřípustné stavby v plochách ZT, ZS a ZO.
2) Pozemek parc. č. 1610/57 je v územním plánu zařazen do ploch BM – plochy pro bydlení –
v rodinných domech městské a příměstské.
3) Schválení územní studie je proces, který probíhá samostatně mimo proces projednávání územního
plánu a nebude řešen v územním plánu.
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N59 – Pavel Nový a Petra Nová, Rokycanova 318, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 6. 3.
2017
Citace: „Pozemek 244/1 (nyní 244/4) a 227/27 je v návrhu ÚP uveden pod zkratkou ZP. Žádáme o
zařazení pozemků – jeho částí jako plochy pro bydlení viz nákres. V budoucnu by zde byl umístěn
pouze jeden RD, jehož stavba by nezasahovala do ochranného pásma potoka a vysokého napětí,
které přes pozemek prochází.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Na základě žádosti bude pro možnost umístění rodinného domu vymezena plocha na
části pozemku parc. č. 244/4, k. ú, Rašovice u Klášterce nad Ohří tak, aby bylo respektováno pásmo
podél potoka a údolní niva v proměnné šířce. Do zastavitelné plochy bude zahrnuto území, které se
nachází na terénní hraně nad plochou rybníka ve vzdálenosti cca 35 m od břehu potoka v místě jeho
zalomení, která bude vymezena v šíři cca 60 m částečně na pozemku parc. č. 227/1, zbývající část na
pozemku parc. č. 227/1, která je vymezena v návrhu územního plánu a je nad šířku 60 m, bude ze
zastavitelných ploch vypuštěna. Z toho vyplývá, že celková výměra vymezené zastavitelné plochy
v předmětné lokalitě nebude navýšena. Z tvaru pozemku vyplývá jednoduché řazení jednotlivých
parcel rodinných domů, od požadavku na zpracování územní studie jako podmínky pro další
rozhodování v území bude upuštěno.

Stanoviska, která jsou v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách k veřejnému
projednání konanému dne 22. 2. 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká hradební č. p. 3118/48,
400 01 Ústí nad Labem 1, čj. 2049/ZPZ/2017/UP-057 ze dne 1. 6. 2017
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá z hlediska
ochrany ovzduší připomínky.“
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně ovzduší a krajiny, v platném znění
Citace: „Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k opakovanému veřejnému
projednání návrhu územního plánu Klášterce nad Ohří se nedotýká zájmů ochrany přírody v
kompetenci zdejšího úřadu, a proto k němu nemáme připomínek.“
zákon č. 334/1192 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Citace: „Dle předloženého návrhu rozhodnutí o námitkách dojde k navýšení záboru pozemků
náležejících do zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). Jedná se o zábory u níže uvedených
námitek:
N57 – požadavek na vymezení plochy pro průmysl na pozemku p.č. 1610/60 k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří. Vzhledem k umístění navrhované plochy a s přihlédnutím k třídě ochrany
bude možné po doplnění vyhodnocení plochy s návrhem této plochy souhlasit.
N59 – požadavek na rozšíření zastavitelná plocha pro bydlení plochy 53/3 o část pozemku p. č.
227/1 k. ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří. Vzhledem k návaznosti na plochu 53/3 a s
přihlédnutím k třídě ochrany bude možné po doplnění vyhodnocení plochy s návrhem plochy
souhlasit.
Výše uvedené nové plochy záboru zemědělské půdy je nutné vyhodnotit z hlediska
předpokládaných důsledků navrhovaného řešeni na ZPF dle § 5 zákona.
K ostatním návrhům rozhodnutí o námitkách nemáme zásadní připomínky.“
zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný
úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předložené žádosti o
posouzení vyhodnocení námitek k návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří připomínky.“
-

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
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Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), není příslušným orgánem státní správy
lesů k vydání stanoviska k vyhodnocení námitek k návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří
uplatněných při veřejném projednání, neboť se nevztahují k umístění sportovních nebo
rekreačních staveb na lesní pozemky.“
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
Citace: „Do působnosti Krajského úřadu ústeckého kraje patří dle § 107 odst. písm. a) zák. č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), uplatňovat stanoviska k
zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k tomu,
že předmětem vyjádření je Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří, není Krajský úřad
Ústeckého kraje příslušným vodoprávním úřadem k uplatnění stanoviska.“
-

zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými
látkami a chemickými přípravky, v platném znění
Citace: „V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného
důvodu nejsme dotčeným správním úřadem.“

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká hradební č. p. 3118/48,
400 01 Ústí nad Labem 1, čj. 1700/DS/2017 ze dne 4. 5. 2017
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve
věcech silnic ll. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem rozhodnutí na vyhodnocení námitek,
uplatněných k návrhu změny Územního plánu Klášterec nad Ohří bez připomínek.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební č. p. 3118/48, 400 01
Ústí nad Labem 1, čj. 367/KP/2017 ze dne 30. 5. 2017
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako dotčený orgán státní
památkové péče souhlasí s předloženým návrhem vyhodnocení námitek k návrhu Územního plánu
Klášterec nad Ohří a nemá k němu připomínky.
Stanovisko je vydáno na základě písemného vyjádření Národního památkového ústavu, úop v Ústí
nad Labem, č. j. NPU-351/36027/2017 ze dne 29.5.2017.“
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Labské pískovce a Krajské
středisko Ústí nad Labem, Bělehradská č. p. 1308/17, 400 01 Ústí nad Labem, čj. 00780/SU17 ze dne
9. 5. 2017
Citace: „K vyhodnocení námitek v rámci návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří, tak jak nám bylo
zasláno.“
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň 1, čj.
MUKK/18637/2017 K–182 ze dne 3. 5. 2017
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) (Ing. Kalčík):
Citace: „K vyhodnocenu námitek k návrhu ÚP Klášterec nad Ohří nemá vodoprávní úřad
připomínek.“
Ostatní složky životního prostředí bez připomínek.

Stanoviska, v kterých jsou uplatněny požadavky k návrhu rozhodnutí o námitkách
doručených k veřejnému projednání konanému dne 22. 2. 2017:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká hradební č. p.
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1, čj. 50/UPS/2014 ze dne 18. 5. 2017
Citace: „KÚ ÚK UPS po prostudování jednotlivých předložených návrhů rozhodnutí o námitkách a
vypořádání připomínek uplatněných k návrhu ÚP konstatuje, že s návrhy lze souhlasit v souladu s §
53 odst. 1 a 2 stavebního zákona, neboť nevyvolají změny řešení, které by měnily zajištění koordinace
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vazby, soulad s Politikou územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1, a se Zásadami územního rozvoje ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1
(dále jen „aZÚR"); kromě návrhu vypořádání námitky společnosti ČEPS, a. s. K návrhu vypořádání
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námitky společnosti ČEPS, a. s. sdělujeme, že deklarovanou úpravu koridoru pro vedení 400 kV je
třeba učinit i v souladu s aZÚR. která nabyla účinnosti dne 20. 5. 2017.“
Vyhodnocení: Zpracovatel prověřil trasy vedení společnosti ČEPS, a. s. uvedené v 4. aktualizaci ÚAP
a v nadřazené územně plánovací dokumentaci a v územním plánu byl zpřesněn koridor E2 pro dvojité
vedení 400kV v úseku elektrická stanice Vernéřov – elektrická stanice Hradec – hranice ÚK (elektrická stanice Vítkov, elektrická stanice Přeštice).

Rozhodnutí o námitkách po veřejném projednání konaném dne 16. 10. 2017
N60 – ZF Electronics Klášterec s. r. o., Osvobozená 780, 431 50 Klášterec nad Ohří, doručeno
dne 18. 9. 2017
Citace: „Na základě projednávaného návrhu Územního plánu města Klášterec nad Ohří podávám tuto
námitku:
Vymezení území dotčeného námitkou:
Klášterec nad Ohří – Miřetice, parcely číslo 1610/25, 1610/26, 1610/27 a 1610/31
Odůvodnění námitky:
Nesouhlasím se změnou funkčního využití výše uvedeného pozemku – původní využití (UP2004):
soustředěná občanská vybavenost, v rámci změny z 02/2017 plocha smíšená obytná, nově
navrhované využití: plochy pro bydlení v rodinných domech. Požadujeme funkční využití shodné s
navazujícími pozemky, tedy OK – plochy občanského vybavení, komerční vybavenost. Navrhovaná
změna omezuje případný další rozvoj areálu výrobního závodu společnosti ZF Electronics Klášterec s.
r. o., vlastníka pozemků.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1610/25, 1610/26, 1610/27 a 1610/31, vše k. ú. Miřetice u Klášterce
nad Ohří budou vymezeny jako plochy OK – plochy občanského vybavení – komerční vybavenost.
Bude se jednat o „přechodovou plochu“ mezi plochami VL – plochy výroba a skladování – lehký
průmysl, SO – plochy smíšené obytné a BM – plochy bydlení – v rodinných domech městské a
příměstské. Jedná se o vymezení, pro které jsou stanoveny regulativy, které mají zabezpečit ochranu
okolní zástavby – sousedních ploch před negativním vlivem provozu staveb nad mez pro sousední
plochy přípustnou. Vymezení lokality jako plochy OK – plochy občanského vybavení bude i v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací města Klášterec nad Ohří.
N60 – ZF Electronics Klášterec s. r. o., Osvobozená 780, 431 50 Klášterec nad Ohří, doručeno
dne 18. 9. 2017
Citace: „Na základě projednávané ho návrhu Územního plánu města Klášterec nad Ohří podávám tuto
námitku:
Vymezení území dotčeného námitkou:
Klášterec nad Ohří – Miřetice, parcely číslo 1610/10 a 1610/47
Odůvodnění námitky:
Nesouhlasím se změnou funkčního využití výše uvedeného pozemku – původní využití (UP2004):
technická plocha pro dopravu, nově navrhované využití: plocha smíšená obytná. Na uvedených
pozemcích bylo v srpnu 2017 zkolaudováno parkoviště pro zaměstnance vlastníka pozemků,
společnosti ZF Electronics Klášterec s.r.o.“
Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 1610/10 a 1610/47, vše k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří budou
v návrhu územního plánu upraveny v souladu se stávajícím využitím, a to jako plochy DS – plochy
dopravní infrastruktury – silniční. Parkoviště bylo vybudováno v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací a jeho využití odpovídá potřebám území i v budoucnosti.

Stanoviska, která jsou v souladu s návrhem rozhodnutí o námitkách k veřejnému
projednání konanému dne 16. 10. 2017
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, čj. 4277/ZPZ/2017/UP-163 ze dne 8. 12. 2017
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zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nemá z hlediska
ochrany ovzduší připomínky.“
zákon č.114/1992 Sb., o ochranně přírody a krajiny, v platném znění
Citace: „V oblasti ochrany přírody a krajiny je zdejší úřad dotčeným orgánem pro řízení o územních
plánech obcí z hlediska zájmu ochrany přírody a své působnosti v souladu s § 77a odst. 4 písm. x)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Návrh rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému projednáni návrhu územního plánu
Klášterce nad Ohří se nedotýká zájmu ochrany přírody v kompetenci zdejšího úřadu, a proto k němu
nemáme připomínek.“
zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán z
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/ 1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisu, nemá k návrhu na vyhodnocení
námitek uplatněných k návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří připomínky.“
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad z
hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předložené žádosti o posouzení
vyhodnocení námitek k návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří připomínky.“
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje v souladu s § 48a odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), není příslušným orgánem státní správy lesů k
vydání stanoviska k vyhodnocení námitek k návrhu územního plánu Klášterec nad Ohří uplatněných
při veřejném projednání, neboť se nevztahují k umístění sportovních nebo rekreačních staveb na lesní
pozemky.“
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
Citace: „Krajský úřad Ústeckého kraje není příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanoviska
k územním plánům obcí.“
zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění
Citace: „V daném území se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o
prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu nejsme
dotčeným správním úřadem.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, čj. 5051/DS/2017 ze dne 15. 11. 2017
Citace: „Krajský úřad ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve
věcech silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách,
uplatněných k návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří bez připomínek.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, čj. 185415/2017/KUUK ze dne 15. 11. 2017
Citace: „OKP KÚ ÚK je dotčeným orgánem státní památkové péče příslušným uplatňovat stanovisko
dle § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, pouze pro území, na kterém se nachází památková zóna nebo nemovitá národní kulturní
památka.
Na k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří se nenachází památková zóna ani nemovitá národní kulturní
památka, z tohoto důvodu nejsme v této věci dotčeným orgánem.
Upozorňujeme, že řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy, ve smyslu § 22 odst.
2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
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Dotčeným orgánem státní památkové péče, který uplatňuje stanovisko ve věci posouzení
vyhodnocení námitek k návrhu územního plánu Klášterce nad Ohří je podle § 29 odst. 2 písm. c) výše
citovaného zákona Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánováni a
památkové péče.“
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, čj. 50/UPS/2014 ze dne 4. 12. 2017
Citace: „KÚ ÚK UPS po prostudování předložených návrhů rozhodnutí o námitkách uplatněných k
návrhu ÚP konstatuje, že s návrhy lze souhlasit v souladu s § 53 odst. 1 a 2 stavebního zákona, neboť
nevyvolají změny řešení, které by měnily zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na
širší územní vazby, soulad s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a se Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen "aZÚR").“
Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Chomutovská 120, 431 51 Klášterec nad Ohří, čj.
01960/SU17 ze dne 16. 11. 2017
Citace: „K vyhodnocení námitek v rámci návrhu Územního plánu Klášterec nad Ohří, vyplývajících z
opakovaného veřejného projednání, tak jak nám bylo doručeno dne 16.7.2017, pod č.j. EC
15993/2017, nemáme připomínek.“

6.

Vyhodnocení připomínek

Vyhodnocení připomínek po veřejném projednání konaném dne 2. 9. 2015
P01 – Jaroslav Ježek, Alena Ježková, Cihlářská 626, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne
10. 3. 2014
Citace: „Žádáme město Klášterec nad Ohří, aby parcela č. 924/4, která je uznána jako drobná výroba
a služby, byla z části neklasifikována na stavební parcely RD.
Tak jak jsme uváděli v žádosti ze dne 28. 2. 11 vjezd na stavební parcelu je ze západní strany z
obecního prostranství.“
Připomínce se vyhovuje.
Vyhodnocení: Námitka byla podána ještě před veřejným projednáním a zveřejněním upravené
dokumentace návrhu územního plánu v podobě předkládané v procesu řízení o územním plánu.
Jelikož pozemek parc. č. 924/4, k. ú. Vernéřov je zařazen do požadovaného využití, tak je připomínka
bezdůvodná.
P02 – Jozef Dzurik, Rašovice 41, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 23. 10. 2014
Citace: „Popis nebo vymezení území dotčeného připomínkou: p. č. 27/1, k. ú. Rašovice u Klášterce
nad Ohří.
Jelikož se stavba zakoupila už se záměrem pro drobně podnikání (výroba a skladování sádrových a
betonových výrobků a jejich forem), žádáme tímto o změnu v navrhovaném územním plánu. Objekt
bude zároveň sloužit k bydlení.“
Připomínce se vyhovuje.
Vyhodnocení: Jelikož již v současné době umožňují stávající regulativy pro pozemek parc. č. 27/1, k.
ú. Rašovice požadované využití, tak podaná připomínka je v tuto chvíli bezdůvodná.
P03 – Sady Klášterec nad Ohří, spol. s r. o., Cihlářská 627, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno
dne 14. 9. 2015
Citace: „Pozemek parc. č.: 131/3, 1196/3, k. ú. Klášterec nad Ohří.
2
Rozšíření VZ – plochy výroby a skladování zemědělská výroba – rozšíření plochy cca 450 m .
Navazuje na zázemí v areálu společnosti "Sady Klášterec nad Ohří spol. s r. o."
Umožnit výstavbu výrobního objektu klimatizovaných skladů ovoce. Celkové zlepšení manipulace a
uskladnění s ovocem po sklizni. Z důvodů obnovy nových sadů je potřeba zvýšení skladových kapacit
a expedičních ploch účely rozvoje firmy.“
Připomínce se vyhovuje.
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Vyhodnocení: Jedná se o částečné doplnění stávající plochy, a to podle hranice pozemků dle katastru
nemovitostí. Plocha bude rozšířena tak, aby došlo k scelení pozemků v jeden funkční celek, resp.
stejné využití pro pozemky parc. č. 131/3 a 1196/3, vše k. ú. Klášterec nad Ohří.
P04 – Sady Klášterec nad Ohří, spol. s r. o., Cihlářská 627, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno
dne 14. 9. 2015
Citace: „Pozemek parc. č.: 1196/4, k. ú. Klášterec nad Ohří.
2
Rozšíření VZ – plochy výroby a skladování zemědělská výroba – rozšíření plochy cca 7000 m .
Navazuje na zázemí v areálu společnosti "Sady Klášterec nad Ohří spol. s r. o."
Umožnit výstavbu výrobního objektu klimatizovaných skladů ovoce. Celkové zlepšení manipulace a
uskladnění s ovocem po sklizni. Z důvodů obnovy nových sadů je potřeba zvýšení skladových kapacit
a expedičních ploch pro účely rozvoje firmy.“
Připomínce se částečně vyhovuje.
Vyhodnocení: 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.
P05 – Jana Slivková, 17. listopadu 473, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 16. 9. 2015
Citace: „Nesouhlasím s vedením silničního obchvatu přes své pozemky, v jejichž okolí se nachází
rodinný dům mého syna s rodinou. Taktéž nesouhlasím s rozparcelováním mých pozemků. Požaduji,
aby bylo vedení silničního obchvatu změněno, oddáleno dále za zastavěnou oblast a klidovou zónu.
Rozparcelováním pozemků se sníží jejich hodnota (téměř neprodejné). Jako majitel pozemků jsem
nebyla s předstihem obeznámena o této skutečnosti úředním dopisem) - 1747/7, 1747/4, 1748/19,
1722/9, 1722/10, 915/24.“
Připomínce se nevyhovuje.
Vyhodnocení: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit nezastavěné území města pro potřeby umístění koridoru přeložky silnice
I/13 dle návrhu územního plánu a nevymezovat zde nové zastavitelné plochy. Z výše uvedených
důvodů nebude na pozemcích parc. č.1747/7, 1747/4, 1748/19, 1722/9, 1722/10, 915/24 k. ú. Miřetice
u Klášterce nad Ohří vymezena nová zastavitelná plocha. Případně nově vymezené zastavitelné
plochy v ploše koridoru přeložky silnice I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu
tak, jak je uvedeno ve výrokové části územního plánu včetně grafické části na výkresu 1 d – výkres
pořadí změn v území (etapizace).
P06 – Robert Slivka, Ciboušov 8, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 16. 9. 2015
Citace: „Nesouhlasím s vedením silničního obchvatu, zasahujícího do mých pozemků, na nichž se mj.
nachází i rodinný dům, ve kterém trvale žiji se svou rodinou. Požaduji, aby bylo vedení silničního
obchvatu změněno, oddáleno dále za zastavěnou oblast a klidovou zónu a oddáleno od pozemků,
jejichž jsem vlastníkem.
Zasažením mého pozemku a těsnou blízkostí obchvatu u rodinného domu, by došlo ke znemožnění
využívat i nadále pozemek stávajícím způsobem. Došlo by ke zvýšení úrovně hluku a prachu, tím
pádem i k ohrožení na zdraví. Došlo by k nemalému snížení hodnoty mých pozemků. Nehledě na to,
že na pozemku č. 1773 plánuje můj syn v blízké době stavět rodinný dům - 1773, 1774, 1775, 1776,
1777.“
Připomínce se částečně vyhovuje.
Vyhodnocení: Koridor pro obchvat silnice I. třídy Klášterce nad Ohří je v návrhu územního plánu
navržen na základě nadřazené územně plánovací dokumentace, a to Politiky územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Na základě výše uvedených
dokumentů je nutné chránit koridor pro obchvat silnice I. třídy a nevymezovat zde nové zastavitelné
plochy. Stávající objekty, které jsou v současné době ve vymezeném zastavěném území, budou
v koridoru vymezeny s podmínkou, že zde budou umožněny dílčí úpravy stávajících objektů ve smyslu
jejich modernizace, popř. dostavby, nástavby a přístavby a doplňkové stavby (garáž, bazén, pergola
apod.) na souvisejících pozemcích. Takto provedené změny zastavěného území nesmí zvýšit
požadavky na ochranu zastavěného území ve smyslu relevantních právních předpisů ochrany
veřejného zdraví vůči přeložce silnice I/13. Pozemky parc. č. 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 k. ú.
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Miřetice u Klášterce nad Ohří budou v návrhu územního plánu vymezeny tak, aby stávající stavby byly
využívány stávajícím způsobem s možností jejich údržby a na zbývající ploše výše uvedeným
pozemků, která není zastavěna a zasahuje do koridoru silnice I. třídy, nebudou nově vymezovány
zastavitelné plochy. Případně nově vymezené zastavitelné plochy v ploše koridoru přeložky silnice
I/13 bude možné realizovat až po realizaci silničního obchvatu tak, jak je uvedeno ve výrokové části
územního plánu včetně grafické části na výkresu 1 d – výkres pořadí změn v území (etapizace).
P07 – Josef Petrů, Cihlářská 368, 431 51 Klášterec nad Ohří, doručeno dne 14. 9. 2015
Citace: „Pozemek parc. č.: 1470/23.
Umožnit výstavbu pro bydlení 2 RD. Požadavky na rozsah a problematiku územní studie v prostoru
Sadů.“
Připomínce se nevyhovuje.
Vyhodnocení: Požadavek byl prověřen z hlediska návaznosti na stávající nebo nově vymezenou
zástavbu, a to i z pohledu vydaných stanovisek dotčených orgánů v obdobné věci ke společnému
jednání a k veřejnému projednání. Vzhledem k BPEJ na pozemku parc. č. 1470/23 a k určení jeho
využití jako sadu, není vhodné dále rozšiřovat zástavbu v této lokalitě.
P08 – PITTSBURG CORNING CR, s. r. o., Průmyslová 3, 4361 51 Klášterec nad Ohří, doručeno
dne 21. 9. 2015
Citace: „Převod pozemku z orná půda na stavební pozemek – důvod rozšíření výrobních prostor.
Pozemek parc. č. 878/104, k. ú. Vernéřov.“
Připomínce se vyhovuje.
Vyhodnocení: Jedná se o zvětšení stávající plochy v průmyslové zóně Verne – vzhledem k možnosti
rozšíření stávajících prostor výroby bude plocha doplněna do návrhu územního plánu.
P09 – Michal Biša, Lesní 538, Klášterec nad Ohří, Marie Bišová, Petra Bezruče 292, 431 51
Klášterec nad Ohří, doručeno dne 23. 11. 2015
Citace: „Jako vlastníci pozemku 138/1, k. ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří žádáme o změnu způsobu
využití pozemku z „orná půda“ na „zahrada“. V dnešní době pozemek není obděláván a využíván jako
orná půda již desítky let. V sousedství jsou již desetiletí zahrady.
Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 138/1, k. ú. Rašovice u Klášterec nad Ohří nebude vymezován jako
zahrada. I když je pozemek v současné době neobhospodařován, tak je třeba zachovat celistvost i
navazujících pozemků.
P10 – Jiří Krahulík, Golovinova 1349, 432 01 Kadaň, doručeno dne 31. 12. 2015
Citace: „Dne 2. září 2015 proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu města
Klášterce nad Ohři. Přesto, že jsem se nedostavil a v daném termínu nepožádal o změnu užívání
pozemku p. č. 496/40 k. ú. Mikulovice u Vernéřova, chtěl bych dodatečně zažádat o změnu užívání
předmětného pozemku. Pozemek je v mém výlučném vlastnictví.
Důvodem mé žádostí je jiné využití pozemku, než které je doposud. V blízké budoucnosti bych chtěl
pozemek využít k chovu ovcí (cca 50 ks) a s tím související postavení farmy (zemědělské usedlosti).
Farma by se skládala z domku pro chovatele a stodoly, ve které by byly ovce ustájeny, a to jak v době
nepřízně počasí nebo v době stříhání, dojení apod. Celková zastavěná plocha by byla cca 300 m2.
Obytná stavba by splňovala veškeré právní normy a byla by postavena na základě zpracovaného
projektu autorizovaným projektantem. Pozemek by byl na náklady majitele zasíťován elektrickou
energií, vodovodním a kanalizačním potrubím. Veškeré přípojky by byly přivedeny z nejbližší obce.
Obytná stavba by byla řešena jako jednoduchá přízemní stavba.
Budova pro ovce by byla obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Stáj by byla řešena jako volná s
ustájením na vysoké podestýlce. V objektu by byla dojírna a přípravna pro zpracování mléka.
Farma by se nacházela v dostatečné hygienické vzdálenosti pod obcí Kadaň. Ovce se zde budou
celoročně pást.
Nejbližší hlavní silnice č. 568 je spojnicí silnice E442 (trasa Chomutov – Karlovy Vary) s městem
Kadaň. Přibližně v půlce této silnice (za vlakovým mostem) se po pravé straně směrem na Kadaň
nachází odbočka, kterou se dá dojet k mému pozemku. Tato cesta není nikde vyznačená, avšak je
všemi majiteli využívaná jako příjezdová cesta, a to i správci Povodí Ohře, ČEPS a ostatními možnými
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subjekty. Protože máme každý právo dostat se ke svému pozemku či majetku, bylo by nejvhodněji,
aby se tato cesta vyjmula a byla zanesena do katastru nemovitostí jako příjezdová cesta ke všem
pozemkům.
Okolní pozemky jsou v současnosti a dle katastru nemovitosti vedeny jako orná půda. Využití mého
pozemku pro chov ovcí by tak nikterak nenarušovalo krajinný ráz celého okolí. Vše by bylo
zpracováno a vystavěno na základě projektů, které by byty zpracovány autorizovanými projektanty.
Hlavním důvodem, proč chci zde mít malou ovčí farmu je ten, že bych chtěl svůj pozemek efektivně
využívat a nemít ho jen jako prostředek pro umožnění stavěni elektrického vedeni. Svou farmou bych
chtěl podpořit zemědělství v České republice, které bylo v této oblasti dříve rozsáhlé.
Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Zájmový pozemek parc. č. 496/40, k. ú. Mikulovice u Vernéřova je ve volné krajině a
nenavazuje bezprostředně na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Pozemek je součástí
území určeného pro využití orná půda a vyjmutím výše uvedeného pozemku z této plochy by došlo
k jejímu roztříštění a bylo by zabráněno jeho možnému plošnému obhospodařování.

Vyhodnocení připomínek po veřejném projednání konaném dne 22. 2. 2017
Do stanoveného data nebyly připomínky právnických či fyzických osob nebo veřejnosti podle § 52
odst. 3 stavebního zákona doručeny.

Vyhodnocení připomínek po veřejném projednání konaném dne 16. 10. 2017
Do stanoveného data nebyly připomínky právnických či fyzických osob nebo veřejnosti podle § 52
odst. 3 stavebního zákona doručeny.
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