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I.1.1 Vymezení zastavěného území
______________________________________________________________
Hranice zastavěného území obce Jindřichovice (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 30.4.2014. Tato
hranice je zakreslena na všech výkresech grafické části návrhu ÚP mimo výkresů I.2.25, I.2.26, I.2.27,
I.2.28, I.2.29, I.2.30, I.2.31 a I.2.32 - Výkres VPS, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000 a na všech
výkresech grafické části odůvodnění ÚP mimo výkresu II.2.9 - Širší vztahy v měřítku 1 : 50 000 a byla
stanovena v souladu s § 58 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Zastavěné území obce Jindřichovice je tvořeno 7 samostatnými kompaktními plochami zástavby
vlastních sídel a to :
• vlastní obec Jindřichovice - zástavba podél silnic II/210, II/219, III/21039 a III/21037 a dalších místních
komunikací
• samostatné sídlo Loučná - zástavba podél silnice III/21039 a dalších místních komunikací
• samostatné sídlo Háj - zástavba podél silnice III/21037 a dalších místních komunikací
• samostatné sídlo Mezihorská - zástavba podél silnice III/2221 a dalších místních komunikací
• samostatné sídlo Heřmanov - zástavba podél silnice III/ 21811 a dalších místních komunikací
• samostatné sídlo Hradecká - zástavba podél silnice II/219 a dalších místních komunikací
• samostatné sídlo Poušť - zástavba podél silnice II/219 a dalších místních komunikací
Dále je zastavěné území tvořeno 18 dílčími lokalitami individuální zástavby a to :
• katastrální území Jindřichovice v Krušných horách - zástavba
v severozápadní části u silnice III/21 040 na Rotavu

rozvodny VVN 110/22 kV

• katastrální území Jindřichovice v Krušných horách-individuální zástavba v severovýchodní části u
silnice II/219 na Nejdek
• katastrální území Jindřichovice v Krušných horách -zástavba lokality Smrčina v SV části u silnice II/219
na Nejdek
• katastrální území Jindřichovice v Krušných horách - individuální zástavba jihozápadně od Smrčiny u
rybníka
• katastrální území Jindřichovice v Krušných horách - zástavba lokality v jihovýchodní části u silnice
II/210
• katastrální území Jindřichovice v Krušných horách - individuální zástavba v jihovýchodní části severně
od předcházející lokality
• katastrální území Jindřichovice v Krušných horách - zástavba mauzolea jižně od hřbitova
• katastrální území Loučná v Krušných horách - individuální zástavba severně od sídla
• katastrální území Loučná v Krušných horách - individuální zástavba severně od sídla
• katastrální území Loučná v Krušných horách - individuální zástavba severně od sídla
• katastrální území Loučná v Krušných horách - individuální zástavba východně od sídla
• katastrální území Mezihorská - individuální zástavba jihovýchodně od sídla
• katastrální území Mezihorská - individuální zástavba východně od sídla u silnice II/222
• katastrální území Mezihorská - individuální zástavba východně od sídla u silnice II/222
• katastrální území Mezihorská - individuální zástavba východně od sídla u silnice II/222
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• katastrální území Mezihorská - individuální zástavba severovýchodně od sídla v lese
• katastrální území Mezihorská - individuální zástavba severovýchodně od sídla v lese
• katastrální území Mezihorská- individuální zástavba východně od sídla na hranici katastru
• katastrální území Hradecká - individuální zástavba východně od sídla u silnice II/219

I.1.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
______________________________________________________________
I.1.2.1 Koncepce rozvoje území obce
Z Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) schválené vládou dne 20.července 2009
vyplývá, že řešené správní území obce Jindřichovice se nachází mimo rozvojovou osu OS 7 i mimo
rozvojovou oblast OB 12, a tudíž pro koncepci rozvoje území z ní nevyplývají zásadní požadavky.
Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), které nabyly účinnosti dne
16.10.2010 vyplývá, že část řešeného území ( k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, Loučná v Krušných
horách, Heřmanov v Krušných horách a Stará) se nachází ve specifické zemědělské oblasti SZ 7 Jindřichovicko. Návrh ÚP Jindřichovice tyto specifické podmínky respektuje a ve svém řešení
zohledňuje.
Vzhledem k systému osídlení v této části Karlovarského kraje je zřejmé, že obec Jindřichovice
se svými sídly Jindřichovice, Loučná, Háj, Mezihorská, Heřmanov, Hradecká a Poušť se bude i nadále
rozvíjet samostatně bez vazeb na okolní obce. Přímá vazba je na obec s rozšířenou působností tj.
město Kraslice, okrajově potom na obec Rotava a okresní město Sokolov. Na krajské město Karlovy
Vary budou vazby především pro využití vyšší občanské vybavenosti.
Vlastní obec Jindřichovice, sídla Háj a Heřmanov se budou rozvíjet jako klidová polyfunkční s
převažujícím využitím bydlení v rodinných domech – venkovské s částečným podílem rekreační funkce.
Ostatní sídla se budou i nadále rozvíjet jako klidové smíšené obytné - rekreační. Vzhledem k charakteru
přírodních scenérií řešeného území a absence průmyslových zařízení i velkých dopravních zátěží bude
území stále více vyhledávaným turisticko - rekreačním prostorem, kterému zatím chybí větší propagace
se zdůrazněním jeho přírodně - turistických kvalit (pěší i cykloturistiky).
Na území obce není a územním plánem ani není umisťován těžký ani lehký průmysl, zachovávají
se pouze stávající zemědělské areály v Jindřichovicích, Háji a Hradecké a mírně se rozšiřuje stávající
plocha drobné a řemeslné výroby (VD) v Jindřichovicích.
Obec Jindřichovice se svými sídly si i nadále zachová charakter obytně - rekreačního sídla s
dobrou úrovní přírodního a životního prostředí s malým podílem zemědělské výroby (chov skotu ) a
podílem výroby lesnické.
Cílem rozvoje území obce Jindřichovice je zachování a rozvoj stávající obytné a rekreační funkce
ve vazbě na město Kraslice a rozvoj plnohodnotných životních a pracovních podmínek pro trvalé
obyvatele i rekreanty.

I.1.2.2 Ochrana a rozvoj hodnot území
Hlavní hodnotou řešeného území obce Jindřichovice je kvalitní přírodní prostředí bez objektů
průmyslové výroby v území i blízkém okolí.
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V řešeném území správního obvodu obce Jindřichovice se nacházejí následující nemovité
kulturní památky, které jsou vedeny v evidenci a to:
1 – položka pořadové číslo 606 – Zámek
jedná se o budovu pravidelné dispozice se čtyřmi věžemi v nároží pocházející z konce 16. či počátku 17.
století. V roce 1672 byl renesanční zámek přestavěn barokně a ve druhé polovině 19. století byl upraven
v novogotických formách (dnes archiv).
- položka reg.č. 606/2 – Park mezi zámkem a silnicí
zachována kostra malého, ale dobře koncipovaného zahradního a dendrologicky zajímavého
prostoru
2 – položka pořadové číslo 607 – Farní kostel sv. Martina
jedná se o jednolodní stavbu s hranolovou věží vyrůstající v horní části v osmibokou a s polygonálně
uzavřeným presbytářem. Původně gotický kostel ze 14. století byl přestavěn v letech 1658-1661 a po
požáru v roce 1802 byl obnoven v gotizujících formách.
3 – položka pořadové číslo 608 – Fara č.p. 111
jedná se o jednopatrovou volně stojící budovu o 6ti okenních osách z konce 18. století (1784) umístěnou
západně od kostela (dnes v soukromém vlastnictví – chalupa)
- položka reg.č. 608/2 – Hospodářské stavení
přiléhá k pravému štítu fary a jedná se o přízemní z kamene vystavěnou budovu na
obdélníkovém půdorysu
4 – položka pořadové číslo 609 – Socha sv. Jana Nepomuckého
jedná se o pískovcovou polychromovanou sochu sv. Jana Nepomuckého stojící na hranolovém soklu na
návsi pocházející z roku 1773 (pozdně barokní)
5 – položka pořadové číslo 610 – Mauzoleum
jedná se o objekt bývalé vodárny, která byla po roce 1918 přestavěna a uloženy ostatky srbských
zajatců (obětí zajateckého tábora u Jindřichovic)
- položka reg.č. 610/2 – Park
park kolem mauzolea je tvořen loukou, rozdělenou do geometrických ploch, členěných řadami
zeravů západních
6 – položka pořadové číslo 4988 – Smírčí kříž
nachází se v jihovýchodní části obce Jindřichovice
Dále se na území obce nacházejí památné stromy a to:
Jindřichovice - č.69 „ Jindřichovický klen „ severovýchodně od zámku na počátku aleje
č.70 „ Martinské lípy „ u plotu farské zahrady
Loučná

- č.71 „ Dub v Loučné „ pod chalupou čp.138

Mezihorská

-č.73 „Klen v Mezihorské „ v jižní části sídla

Na území obce se nacházejí tři lokality archeologických nalezišť a to :
Jindřichovice – celá centrální část obce
Jindřichovice – zámek
Jindřichovice – kostel sv.Martina
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V současné době je vyhlášena ochrana vodní plochy s výkvětem zvláště chráněného druhu
rostliny – řezanu pilolistého (Stratiotes abides) na pozemku p.č. 58 v k.ú. Hradecká – rybník Hradecká.
V k.ú Mezihorská se nachází nevýhradní ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu Mezihorská č. 520830000, které částečně zasahuje do plochy územním plánem navržené jako
rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) – veřejné tábořiště, kde mohou být umisťovány jen
stavby přípustné v nezastavěném území viz.§18 odst.5, stavebního zákona č.183/2006 Sb. Toto využití
nebude bránit případnému využití ložiska s tím, že bude dočasně na dobu těžby pozastavena funkce RN
a v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor bude funkce rekreace obnovena.
Do jihovýchodní části k.ú. Mezihorská zasahuje nevýhradní ložisko stavebního kamene Horní
Rozmyšl – Kamenný vrch č. 516430000, které není řešením územního plánu nikterak dotčeno.
Územní plán Jindřichovice výše uvedené hodnoty území ve svém návrhu respektuje a
zachovává.

I.1.3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
______________________________________________________________
I.1.3.1 Návrh urbanistické koncepce
Návrh urbanistické koncepce nového ÚP Jindřichovice vychází z původního ÚP obce
Jindřichovice z roku 2006 s tím, že reflektuje zpracovanou a vydanou Změnu ÚPO Jindřichovice č.1 a
nové požadavky objednatele ohledně využití nových ploch.
Řešené správní území obce Jindřichovice má charakter ploché vrchoviny a charakteristickým
krajinným rysem jsou široké, mírně zvlněné ploché hřbety oddělené většinou výraznými údolími.
Území se nachází v severní části Karlovarského kraje cca 10 km severně od Sokolova a má
rozlohu 4.441,4862 ha.
V území, kde jednotlivá sídla jsou převážně rekreačního charakteru je hlavním oborem
zaměstnanosti zemědělství event. lesní výroba, které jsou i zdrojem pracovních příležitostí. Jiných
pracovních příležitostí je v území minimálně a za prací je nutné dojíždět mimo řešené území a to
zejména v rámci bývalého okresu i kraje.
Těmto podmínkám odpovídají větší nároky a potřeby dopravy obyvatel nejen do zaměstnání, ale i
za administrativou, službami, kulturou, sportem apod., což by měla zajišťovat zejména silniční hromadná
doprava v součinnosti s dopravou individuální.
Železniční doprava se v zájmovém území nevyskytuje a nemá tudíž pro ně přímý dopravní
význam. Nejbližší vlaková stanice je v Oloví, rychlíková dokonce až v Sokolově.
Obyvatelstvo, které nepracuje v řešeném území dojíždí do zaměstnání mimo ně a to zejména do
Sokolova, Kraslic a Chodova. V těchto městech jsou zároveň realizovány nákupní, kulturní a sportovní
aktivity obyvatel. Zařízení vyšší vybavenosti jsou potom využívána v krajském městě Karlovy Vary.
Obec Jindřichovice spadá pod obec s rozšířenou působností Kraslice, kde je k dispozici Městský
úřad, Finanční úřad, Farní úřad a Matrika. V Sokolově je potom Katastrální úřad a v Rotavě potom
Obvodní oddělení policie ČR a Matrika.
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Vzhledem k charakteru řešeného správního území obce Jindřichovice tak, jak byl popsán
v předchozím textu tj. zemědělská krajina s lesními masivy bez zastoupení průmyslu a infrastruktury a
dále s ohledem na to, že většina sídel je v současné době v převážné míře využívána k rekreačním
účelům vyjma vlastní obce Jindřichovice, je jasné, že nebude dramaticky docházet k růstu jednotlivých
sídel (a není na tom ani zájem). Půjde tudíž zejména o stabilizaci sídel a jejich zhodnocování a
rekonstrukci.
Jednotlivá sídla se vzhledem ke vzdálenostem mezi sebou budou i nadále chovat a působit
autonomně.
Rozvoj jednotlivých sídel je územním plánem řešen ve vazbě na stávající komunikační síť a
stávající systém zástavby domů ať pro trvalé nebo rekreační bydlení tak, že není nutno navrhovat nové
komunikační napojení nových zastavitelných ploch. V centru Jindřichovic jsou plně respektovány
stávající plochy občanského vybavení OV, OM, OS a veřejná prostranství, v dalších sídlech potom
zejména veřejná prostranství.
Zásadou pro řešení jednotlivých sídel je maximální využití ploch, které se nacházejí
v zastavěných částech sídel nebo v jejich těsné návaznosti. Územní plán nenavrhuje v území (volné
krajině) nové samostatné objekty (bydlení, rekreace), naopak jednotlivá sídla se budou rozvíjet
kompaktně v návaznosti na stávající komunikační síť a stávající zástavbu.
Územní plán řeší lokalizaci obce Jindřichovice v urbanistické struktuře osídlení a objasňuje hlavní
poslání tohoto území s jeho převažující obytnou a rekreační funkcí.

I.1.3.2 Návrh plošného a prostorového uspořádání
Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze stávající historické struktury sídel
obce, kterou respektuje, navazuje na ni a dále ji rozvíjí.
Centrem Jindřichovic zůstává veřejný prostor v centru obce se základní občanskou vybaveností
(obecní úřad, ZŠ+MŠ, knihovna, farní kostel sv.Martina, restaurace, obchod, pošta, rybník).
Ostatní sídla jsou vzhledem k absenci občanské vybavenosti bez jasně zřetelného centrálního
prostoru nebo typické návsi. Jedná se vždy pouze o náznak veřejného prostoru a to:
Loučná – prostor v centrální části sídla u rybníčka
Háj – prostor v jižní části sídla u autobusové zastávky
Mezihorská – prostor v centrální části sídla u rybníčka
Hradecká – prostor v centrální části sídla s parkovištěm
Heřmanov – prostor v centrální části sídla u transformační stanice
Poušť – prostor v centrální části sídla u rybníčka
Navržená zástavba v sídlech bude zachovávat výškovou hladinu max. 2 NP + podkroví a nebude
vytvářet prostorové ani výškové dominanty území. V celém řešeném území není přípustná výstavba
činžovních domů.
Obec Jindřichovice se svými sídly si i nadále zachová svůj venkovský charakter nepravidelného
zastavění s převahou obytné a rekreační funkce. Jejich další rozvoj pro trvalé i rekreační bydlení je
zajištěn navrženými rozvojovými plochami.
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Úpravou hranice zastavěného území dle připomínek orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu a respektováním hranice intravilánu dle KN bylo nezbytně nutné některé plochy přeřadit z ploch
zastavitelných ( mimo ZÚ ) do ploch přestavbových ( v ZÚ ) a naopak jak dokumentuje níže uvedená
tabulka.
Převodní tabulka :
původní návrh
( plocha )

Jindřichovice
v Krušných horách

nový návrh
( plocha )

Z2

P 18

Z3

P 19

Z4

P 20
vypuštěna

Z9
Loučná v Krušných
horách

Z 12

Háj u Jindřichovic

Z 13

Mezihorská

poznámka

P 21
vypuštěna

Z 14

vypuštěna

P 13

vypuštěna

I.1.3.3 Zastavitelné plochy
V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na výkresech č.I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4,
I.2.5, I.2.6 a I.2.7 – Výkres základního členění území v měř.1 : 2 880, výkresu č. I.2.8 – Hlavní výkres
v měř. 1 : 15 000, výkresech č. I.2.9, I.2.10, I.2.11, I.2.12, I.2.13, I.2.14, I.2.15 a I.2.16 – Hlavní výkres
v měř. 1 :5 000, výkresech č. I.2.17, I.2.18, I.2.19, I.2.20, I.2.21, I.2.22 a I.2.23 – Hlavní výkres - detail
v měř. 1 : 2 880 a výkresu č. I.2.24 – Schema vodovodu a kanalizace v měř. 1 : 2 880.
Územní plán Jindřichovice navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy jako plochy za hranicí
ZÚ (zastavitelné) na úkor kulturní krajiny :
Plochy bydlení (v rodinných domech – venkovské • BV)
Jindřichovice :
Z 1 - plocha v severozápadní části sídla u ER navazující na stávající zástavbu • 0,11 ha
Z 5 - plocha v jižní části sídla u hřbitova na okraji zástavby navazující na stávající
zástavbu • 0,70 ha
Z 7 - plocha v jižní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,37 ha
Z 8 - plocha v jižní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,18 ha
Z 10 - plocha v jihovýchodní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,36 ha
Z 11 - plocha v jihovýchodní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,09 ha
Z 21 - plocha ve východní části sídla u silnice na Háj • 0,58 ha
Z 22 - plocha v jihovýchodní části sídla navazující na Z10 • 0,31 ha
Mezihorská :
Z 15 - plocha v jihovýchodní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,86 ha
Z 16 - plocha v jihovýchodní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,20 ha
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Heřmanov :
Z 17 - plocha v severní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,21 ha
Plochy smíšené obytné - (rekreační • SR)
Hradecká :
Z 18 - plocha v centrální části sídla u silnice navazující na stávající zástavbu • 0,17 ha
Z 19 - plocha v centrální části sídla u silnice navazující na stávající zástavbu • 0,11 ha
Z 20 - plocha v severní části sídla u rybníčku navazující na stávající zástavbu • 0,24 ha
Z 25 - plocha ve východní části sídla navazující na P 23 • 0,03 ha
Mezihorská :
Z 24 - plocha v jihovýchodní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,21 ha
Plochy dopravní infrastruktury (silniční • DS)
Jindřichovice :
DS 1 - přeložka silnice II / 219 (souč.210) u Jindřichovic • 0,67 ha
Loučná :
DS 2 - přeložka silnice II / 219 (souč.210) u Rotavy • 0,05 ha
Stará :
DS 3 - přeložka silnice II / 219 (souč.210) • 1,15 ha
Plochy technické infrastruktury (inženýrské sítě • TI)
Jindřichovice :
Z 6 - plocha v jižní části sídla pro výstavbu nové TS • 0,001 ha
Plochy výroby a skladování ( drobná a řemeslná výroba • VD)
Jindřichovice :
Z 23 - plocha v severovýchodní části sídla navazující na stávající VD • 0,32 ha

I.1.3.4 Plochy přestavby
.
V grafické části ÚP jsou zobrazeny přestavbové plochy na výkresech č.I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4,
I.2.5, I.2.6 a I.2.7 – Výkres základního členění území v měř.1 : 2 880, výkresu č. I.2.8 – Hlavní výkres
v měř. 1 : 15 000, výkresech č. I.2.9, I.2.10, I.2.11, I.2.12, I.2.13, I.2.14, I.2.15 a I.2.16 – Hlavní výkres
v měř. 1 :5 000, výkresech č. I.2.17, I.2.18, I.2.19, I.2.20, I.2.21, I.2.22 a I.2.23 – Hlavní výkres - detail
v měř. 1 : 2 880.
Územní plán Jindřichovice navrhuje na území obce tyto přestavbové plochy jako plochy v ZÚ
(přestavbové) :
Plochy bydlení (v rodinných domech – venkovské • BV)
Jindřichovice:
P 1 - plocha v západní části sídla u vodojemu navazující na stávající zástavbu • 1,56 ha
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P2 P3 P8 P18 P19 P20 -

plocha v západní části sídla u panelového domu navazující na stávající zástavbu • 0,18 ha
plocha v západní části sídla u silnice na Loučnou navazující na stávající zástavbu • 0,14 ha
plocha v centrální části sídla u zámku navazující na stávající zástavbu • 0,10 ha
plocha v severozápadní části sídla na konci zástavby navazující na stávající zástavbu • 0,29 ha
plocha v severozápadní části sídla jako dostavba proluky • 0,34 ha
plocha v severní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,63 ha

Háj :
P 10 - plocha v severní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,26 ha

Plochy rekreace ( na plochách přírodního charakteru • RN )
Jindřichovice :
P 4 - plocha v jihozápadní části sídla ( RN1) • 3,48 ha
Plochy občanského vybavení ( veřejná infrastruktura • OV )
Jindřichovice :
P 6 - plocha v jižní části sídla ( hasičská zbrojnice ) • 0,15 ha
Plochy smíšené obytné - (rekreační • SR)
Loučná :
P 21 - plocha ve východní části sídla u silnice na Jindřichovice • 0,29 ha
Mezihorská :
P 12 - plocha v jihozápadní části sídla jako dostavba proluky navazující na stávající zástavbu • 0,41 ha
P 14 - plocha v severní části sídla u rybníka navazující na stávající zástavbu • 0,39 ha
P 22 - plocha v jižní části sídla navazující na stávající zástavbu • 1,14 ha
Hradecká :
P 15 - plocha v centrální části sídla u silnice navazující na stávající zástavbu • 0,08 ha
P 23 - plocha ve východní části sídla navazující na stávající zástavbu • 0,28 ha
Poušť :
P 17 - plocha v severovýchodní části sídla u polní cesty navazující na stávající zástavbu • 0,31 ha
Plochy veřejných prostranství ( se specifickým využitím • PX )
Jindřichovice :
P 5 - plocha v JZ části sídla navazující na stávající zástavbu ( PX1) • 0,41 ha
P 7 - plocha v severní části sídla u rybníka (PX2) • 0,88 ha
Plochy zeleně ( zeleň ochranná a izolační • ZO )
Jindřichovice :
P9 - plocha v severovýchodní části sídla u zemědělského areálu • 0,92 ha
Háj :
P11 - plocha v centrální části sídla u zemědělského areálu • 0,36 ha
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Hradecká :
P16 - plocha v jihovýchodní části sídla u zemědělského areálu • 0,61 ha

I.1.3.5 Plochy změn v krajině
.
V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy změn v krajině na výkresu č. I.2.8 – Hlavní výkres
v měř. 1 : 15 000 a výkresech č. I.2.9, I.2.13 a I.2.14 – Hlavní výkres v měř. 1:5 000.
Územní plán Jindřichovice navrhuje na území obce tyto plochy změn v krajině za hranicí ZÚ :
Plochy změn v krajině (K)
Jindřichovice :
K 1 - plocha v severní části katastru u lomu jako ochranná zeleň pro záložní vodní zdroj (ZO) • 14,8 ha
K 2 - plocha v jižní části katastru jako plocha výroby a skladování se specifickým využitím
(VX – VVE 4 až 7) • 17,28 ha
K 3 - plocha v jižní části katastru jako plocha výroby a skladování se specifickým využitím
(VX – VVE 3) • 3,53 ha
K 4 - plocha v jižní části katastru jako plocha výroby a skladování se specifickým využitím
(VX – VVE 2) • 2,58 ha
K 5 - plocha v jižní části katastru jako plocha výroby a skladování se specifickým využitím
(VX – VVE 1) • 3,21 ha
Mezihorská :
K 6 - plocha v severozápadní části katastru jako rekreace na plochách přírodního charakteru (RN2) •
4,85 ha
Heřmanov :
K 7 - plocha v severovýchodní části sídla pro vybudování nové malé vodní
nádrže (W) • 0,20 ha

I.1.3.6 Návrh systému sídelní zeleně
.
V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy veřejných prostranství jež mohou zahrnovat i plochy
veřejné zeleně na výkresu č. I.2.8 – Hlavní výkres v měř. 1 : 15 000, výkresech č. I.2.9, I.2.10, I.2.11,
I.2.12, I.2.13, I.2.14, I.2.15 a I.2.16 – Hlavní výkres v měř. 1 :5 000 a výkresech č. I.2.17, I.2.18, I.2.19,
I.2.20, I.2.21, I.2.22 a I.2.23 – Hlavní výkres - detail v měř. 1 : 2 880.
Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství, které mohou zahrnovat i plochy veřejné
zeleně.
Územní plán respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení, zeleň
soukromou a vyhrazenou (oplocené zahrady, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů
ploch) a zeleň přírodního charakteru a nenavrhuje nové plochy tohoto charakteru.
V řešení územního plánu jsou nově navrhovány plochy zeleně ochranné a izolační a to u
stávajících zemědělských areálů k minimalizaci negativních vlivů na okolní zástavbu (Jindřichovice, Háj
a Hradecká) a dále u náhradního vodního zdroje k jeho ochraně (Jindřichovice).
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I.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
______________________________________________________________
I.1.4.1 Dopravní infrastruktura
V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy dopravní infrastruktury silniční na výkresu č. I.2.8 –
Hlavní výkres v měř. 1 : 15 000, výkresech č. I.2.9, I.2.10, I.2.11, I.2.12, I.2.13, I.2.14, I.2.15 a I.2.16 –
Hlavní výkres v měř. 1 :5 000 a výkresech č. I.2.17, I.2.18, I.2.19, I.2.20, I.2.21, I.2.22 a I.2.23 – Hlavní
výkres - detail v měř. 1 : 2 880.
Celé řešené území leží cca v těžišti mezi Kraslicemi, Nejdkem, Chodovem a Sokolovem na
významné dopravní propojce Sokolov a Kraslice (krajská silnice II/210), s propojením až do Německa
(Saska).
Řešená oblast je zatím relativně stranou jak hlavních mezinárodních, tak i republikových
dopravních tahů a i z hlediska turistické atraktivity.
Již sama poloha zájmového území mimo hlavní dopravní trasy a spoje, předurčuje i dopravní
význam jednotlivých dopravních spojení a to jak vně tohoto zájmového prostoru (rozhodujícím tahem je
silnice II/210 Sokolov – Kraslice - Německo), tak i ve vazbě mezi jednotlivými částmi.
Nejbližší významnější nadregionální dopravní propojka prochází až Sokolovem (R6 Karlovy Vary
- Cheb), což je zároveň i mezinárodní silnice (E 48, E 49), po které je možno se dále vydat směrem z
Karlových Varů dále na Prahu nebo Ústí nad Labem nebo v opačném směru přes Cheb do Německa.
Z pohledu širších dopravních vztahů je možno, mimo výše zmíněnou II/210, ještě využít silnice
III/210 47, která propojuje Jindřichovice směrem na Nejdek, Pernink a Boží Dar. Nebo dále pak silnici
III/210 35, která usnadňuje dopravní propojení ve směru na Chodov a Karlovy Vary, tj. v současné době
do krajského města.
Z krajských silnic třetí třídy stojí za zmínku ještě k severu ubíhající silnice III/218 10, která
propojuje Jindřichovice s Přebuzí.
Zbylé krajské silnice mají již jen přímo přístupový charakter do dílčích částí řešeného prostoru,
kde jsou často i slepě zakončeny. Detailněji jsou popsány v další části v dopravní charakteristice
jednotlivých dílčích částí.
Železnice se v zájmovém území nevyskytuje a nemá pro ně přímý dopravní význam. Nejbližší
vlaková stánice je v Oloví, na rychlíkový vlak je nutno dojet až do Sokolova.
Místní komunikace III.a IV. třídy jsou v ÚP řešeny jako veřejná prostranství. Nově připravované
lokality výstavby pak budou dopravně napojeny na stávající komunikační nebo cestní síť a nevyžadují
budování nových komunikací.
Ryzí samostatná cyklistická stezka v zájmovém území zatím není, přestože jsou tudy vedeny
značené cyklotrasy (např. trasa KČT 2043, 2044, 2045, 2073, 2074). Cyklisté jsou rovněž nuceni
využívat stávající krajské silnice a místní komunikace, případně i polní cesty propojující zastavěné části
sousedních katastrů. V blízkosti řešeného prostoru (neprojíždí jím ale) je přes léto vedena i trasa
cyklobusu.
Řešeným územím prochází několik turistických značených cest (žlutá, modrá).Žlutá trasa
propojuje modrou trasu procházející Hájem přes Jindřichovice a Rotavu se zelenou vedoucí dále do
Stříbrné. Modrá trasa je dálková propojující Hamerský vrch přes Oloví, Jindřichovice a dále směr
Nejdek. Po neznačených trasách (polní, lesní cesty) je možno se v extravilánu dostat prakticky kamkoli
s tím, že je nutná znalost krajiny nebo mít jako podklad dobrou orientační mapu.

I.1.4.2

Technická infrastruktura

I.1.4.2.1 Vodní hospodářství
Budoucí rozvojové plochy v Jindřichovicích budou zásobeny ze stávajícího systému vodovodu,
resp.rozšířením stávajících řadů jejich prodloužením a případně jejich zokruhováním.
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Vzhledem ke stávajícímu stavu vodovodu doporučujeme uvažovat s postupnou rekonstrukcí
systému, kdy budou zejména ocelové profily nahrazeny novými materiály a reprofilovány na potřebné
profily potrubí i s ohledem na požadavky zajištění požární bezpečnosti.
Pro zásobování sídel Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská a Poušť vzhledem k jejich
velikostem, roztroušenosti zástavby a počtu trvale bydlících obyvatel není investičně a provozně vhodné
budovat vodovodní síť s vlastním zdrojem vody nebo uvažovat s napojením na jiný vodovod pro
veřejnou potřebu. V těchto sídlech bude zachován stávající systém zásobení vodou z individuálních
studní.
Odkanalizování rozvojových ploch v Jindřichovicích bude realizováno kanalizačním systém
s napojením na stávající rozvody v obci. V případě rozvojových ploch, kde není stávající systém
kanalizace, se předpokládá budování oddílného systému kanalizace – tzn. realizaci splaškové
kanalizace s napojením na stávající kanalizaci. Konkrétní technické řešení bude vycházet z terénní
konfigurace, avšak je preferováno gravitační odvádění splaškových vod.
V případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče lze dešťové vody svést do této
vodoteče. Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při likvidaci dešťových vod
však bude upřednostňována možnost jejich vsakování na konkrétním pozemku.
Pro sídla Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská a Poušť vzhledem k počtu obyvatel a
rozptýlené zástavbě není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod pro tato sídla.
Odpadní vody z objektů navrhujeme likvidovat v souladu s PRVKKK v domovních čistírnách.
Při likvidaci dešťových vod bude upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku
rodinného domu.
I.1.4.2.2 Zásobování elektrickou energií
Dle průzkumů a rozborů sítě ČEZ je v lokalitě stávající venkovní vedení 22 kV, připojení
z rozvodny VVN -110/22kV v Jindřichovicích umístěné u výpadové silnice na Rotavu, na které jsou
paprskové odbočky distribuční sítě 22kV napájející trafostanice.
Celkově jsou zdroje – trafostanice vytížené stávající zástavbou. Provedení je zděné nebo na
betonových,resp příhradových stožárech. Trasy venkovních vedení jsou zřejmé z výkresové části stejně
jako umístění stávajících trafostanic.
Při zvětšení zástavby a navýšení potřeby el. energie bude nutné stanice zahustit pozemními s
možností většího výkonu a napojení zemními kabely svody z nadzemních vedení.
Nadzemní vedení VN je vodiči AlFe 40-90mm2 převážně tažená na betonových stožárech
s lomy příhradovými.
Od rozvodny Jindřichovice jsou nadzemní vedení VN-22kV tažena směry :
- jednoduché vedení na Oloví s odbočkou na TS SO 0431 Loučná
- dvojité a jednoduché vedení, celkem pět na Rotavu
- na východ z rozvodny dvojitá a jednoduchá vedení, celkem čtyři tahy, z toho tři na Dolní Nivy.Odbočky
jsou na TS SO 0432 Heřmanov, SO 0449, SO 0446 Jindřichovice a jedna cizí.
- dále jde odbočka na obec Mezihorská TS SO 0429,SO 0430 a dále Hradecká SO 0513 a Poušť SO
0488.
- na Dolní Nivy jde v souběhu s 2x110kV jednoduché vedení VN s odbočkami na TS SO 0447 na
Loučnou a SO 0450 Jindřichovice
Celkem lze rozvody VN považovat za dobré s přenosovou rezervou pro navýšení odběrů.
Kabelová vedení VN v území nejsou.
Distribuční rozvodná soustava NN-0,4kV je provedena převážně nadzemním vedením ALFE, jen
část bytových domů je zemními kabely AYKY.
Veřejné osvětlení je součástí venkovního rozvodu NN. Na hlavní silnici je provedeno ocelovými
stožáry J10 s výbojkovými svítidly a napojenými zemním kabelem AYKY.
I.1.4.2.3 Zásobování plynem
Plynofikace Jindřichovic již byla provedena, v obci je vybudována VTL RS a STL distribuční síť
zemního plynu. Připojení nově navrhované zástavby rodinných domů je možné ze stávajících rozvodů,
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které jsou dostatečně kapacitní. Připojení stavebních pozemků, situovaných v místech stávajících STL
rozvodů, bude provedeno zřízením nových STL přípojek plynu. Lokality, kde není proveden stávající STL
rozvod je možno připojit prodloužením stávajících řadů a vysazením nových přípojek, případně provést
celkové rozšíření STL distribuční sítě.
Pro sídla Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská a Poušť vzhledem k počtu obyvatel a
rozptýlené zástavbě není investičně a provozně výhodné budovat plynofikaci těchto sídel.
I.1.4.2.4 Zásobování teplem
Územní plán nenavrhuje žádný centrální systém zásobování teplem. Vytápění jednotlivých
objektů v řešeném území je prováděno individuálně, převážně lokálními topidly na pevná paliva. Není
zde centrální ani bloková kotelna. Předpokládá se postupný přechod na vytápění ekologičtějšími palivy,
která tolik nezatíží kvalitu ovzduší a přírodní prostředí.
I.1.4.2.5 Spojová zařízení
V sídlech Jindřichovice, Háj, Loučná, Heřmanov, Hradechá, Poušť, Mezihorská je vybudována
telefonní nadzemní i kabelová síť MK, DK,DOK. Rozvody od ÚR jsou většinou závěsnými kabely
v soubězích s rozvody NN. Napájení je z digitální ATU Jindřichovice v objektu pošty. Nadřazenou
ústřednou je Sokolov.
Pro území je příjem TV zajištěn základním digitálním vysílačem Cheb-Zelená hora. Je využito i
převaděče Šindelová. Pro úplné pokrytí TV lze využít v plném rozsahu satelitní příjem.

I.1.4.3 Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury
Územní plán respektuje a zachovává stávající plochy a budovy občanského vybavení charakteru
veřejné infrastruktury označené ve výkresové části OV, které jsou pouze v sídle Jindřichovice a zároveň
navrhuje novou plochu v centru Jindřichovic pro výstavbu hasičské zbrojnice ( P6).
Jindřichovice :
OV • občanské vybavení - veřejná infrastruktura
- archiv (bývalý zámek)
- kostel sv. Martina
- základní škola + mateřská škola + obecní úřad + obecní knihovna
- Česká pošta
- hasičská zbrojnice

Mezihorská:
OV • občanské vybavení - veřejná infrastruktura
- kaplička
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I.1.4.4 Ostatní občanské vybavení
Na území obce Jindřichovice se vyskytují další plochy a budovy občanského vybavení, které
nepředstavují veřejnou, ale komerční infrastrukturu označenou ve výkresové části OM, a dále občanské
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení označená OS a občanské vybavení – hřbitovy označené
OH. Veškerá tato občanská vybavení územní plán v celém rozsahu respektuje a zároveň žádnou
takovou stavbu nebo plochu nenavrhuje.
Jindřichovice :
OM • občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
- prodejna smíšeného zboží
- restaurace „Na chvíli“
- pension
OS • občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
- hřiště na kopanou a kabiny TJ Jindřichovice
OH • občanské vybavení – hřbitovy
- hřbitov
- mausoleum
Mezihorská:
OM • občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
- prodejna smíšeného zboží
- hospůdka „Mezihorská“
- penzion Daniela

I.1.4.5 Veřejná prostranství
Územní plán respektuje všechna stávající veřejná prostranství (která jsou
v zákoně o obcích) a to :

vyjmenována

• veřejná prostranství s komunikačním koridorem a veřejnou shromažďovací plochou
• veřejná prostranství s veřejnou zelení
Územní plán navrhuje v sídle Jindřichovice nová veřejná prostranství a to:
• veřejné prostranství se specifickým využitím v jižní části sídla ( PX1)
• veřejné prostranství se specifickým využitím v severní části sídla u rybníka (PX2)
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I.1.5

Koncepce uspořádaní krajiny, včetně vymezení ploch a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní
systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace,
dobývání ložisek nerostných surovin, přírodní léčivé zdroje
______________________________________________________________
I.1.5.1 Návrh uspořádání krajiny
Geomorfologicky se území nachází v jihozápadní nižší části Krušných hor, v Nejdecké
vrchovině. Charakteristickým krajinným rysem jsou široké mírně zvlněné ploché hřbety oddělené
většinou výraznými údolími .
Nadmořská výška kolísá od 480 m (západní okraj obce v údolí Svatavy) po 735 m (vrch Vysoká
jedle). Převažující nadmořská výška je 600 - 700 m. Významnými vrchy jsou Březový vrch ( 651 m)
prudce se svažující k soutoku Svatavy a Rotavy, Vysoká jedle (735 m), Větrník (706 m) a Daňčí vrch
(718 m).
Územní plán zachovává základní krajinný ráz na správním území obce Jindřichovice, jehož reliéf
lze charakterizovat jako plochou až členitou vrchovinu.
Územní plán přebírá řešení z komplexní pozemkové úpravy Jindřichovice, plánu společných
zařízení a stabilizuje v krajině systém polních cest s doprovodnou výsadbou a dále umisťuje do území
pro zvýšení retenčních schopností krajiny malou vodní nádrž (MVR) v Heřmanově.
Zásadním zásahem do krajiny v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách je územním plánem
navržených 7 stožárů větrných elektráren (VTE), které jsou převzaty ze schválené změny ÚPO
Jindřichovice č. 1/V1.
Návrh územního plánu neumisťuje do volné krajiny žádná nová sídla, sídelní lokality, samoty ani
zařízení jakékoliv výroby.
V grafické části ÚP je zobrazena koncepce krajiny na výkresu č.I.2.8 - Hlavní výkres v měřítku 1
: 15 000 a výkresech č. I.2.9, I.2.10, I.2.11, I.2.12, I.2.13, I.2.14, I.2.15 a I.2.16 - Hlavní výkres v měř. 1
:5 000.

I.1.5.2 Návrh místního územního systému ekologické stability
Podle potenciální přirozené vegetace je území acidofilních bučin (jednotka biková bučina).
Druhově chudé porosty s dominantním bukem a příměsí dubu, lípy, jedle a javoru jsou typické pro kyselé
silikátové horniny krystalinika. Maloplošně se v nivách větších potoků vyskytovaly lužní lesy - nejčastěji
ve formě olšin a v plochých zamokřených územích podmáčené smrčiny.
Potenciální přirozená vegetace se zachovala jen v nepatrných zbytcích. Významnou náhradní
vegetací jsou louky a křoviny. Rozhodující vliv na současný stav krajiny a přírody mělo období
posledních 50 let, kdy došlo k výraznému ochuzení přírodního prostředí. V 70. a 80. letech 20. století se
provádělo především scelování a odvodňování zemědělské půdy, v současné době jsou stále
odvodňovány lesní porosty.
Přírodní prvky jako jeden z charakteristických rysů krajiny byly zásadním způsobem ovlivněny
radikální změnou technologií zemědělské výroby (scelování pozemků, meliorace a úpravy terénu,
chemická ochrana rostlin a hnojení, naopak opuštění dříve využívaných pozemků nevhodných pro
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velkovýrobu). Výsledkem je výrazný změna v rozmístění a charakteru prvků proti období před zahájením
kolektivizace. Počet prvků je v současnosti výrazně menší, krajina je místy značně homogenizovaná a
denaturalizovaná. Rozmístění prvků je v závislosti na způsobu historického i současného využívání
krajiny velmi nerovnoměrné, v současné době vlivem snížené intenzity zemědělské činnosti probíhá
regenerace některých přírodních prvků. Rovněž přírodní prostředí v lesích je výrazně ovlivněno
technologiemi těžby dřeva a budováním a prohlubováním odvodňovacích příkopů.
Řešením územního plánu obce Jindřichovice je snaha o optimalizaci životního prostředí a
likvidaci nebo zmírnění negativních vlivů působících v území.
Je nutno uvést, že ekologická stabilita území je výrazně časově proměnlivá jak vlivem spontánních
přírodních procesů, tak zejména antropogenních aktivit.
Obecně je smyslem ÚSES vymezit „prostor pro přírodu“, skládající se z ploch (biocenter) a tras
(biokoridorů). V současné době má tento prostor obvykle charakter ostrovů obklopených narušeným
prostředím. Účelem vymezování ÚSES je ochrana stávajících a vytvoření nových ostrovů v požadované
hustotě a nalezení jejich vhodných propojení systémem suchých a mokrých cest, aby byla umožněna
výměna biologických informací mezi jednotlivými ostrovy. Vzhledem k časovým parametrům přírodních
procesů je potřebné, aby vymezení bylo dostatečně stabilní a dlouhodobě neměnné.
Pro označování nadregionálních prvků ÚSES je použito celostátní číslování, místní prvky jsou číslovány
zvlášť.
Nadregionální a regionální ÚSES
Územím obce prochází převážně po lesních porostech osa nadregionálního biokoridoru K 3
Studenec - Jezeří. Typ osy je mezofilní bučinná. Ochranná zóna v šířce 2 km zasahuje území od osy
severně do Jindřichovic a Mezihorské, od osy jižně až za hranice obce. V tomto prostoru se všechny
prvky ÚSES nižších úrovní stávají zároveň součástí nadregionálního biokoridoru.
Dále se zde nacházejí následující prvky regionální úrovně :
Regionální biocentrum 1678 „ Nad silnicí „
Regionální biocentrum 10 107 „Mokřady u Skřiváně „
Regionální biocentrum 10 108 „Novohorský potok “
Regionální biokoridor 981 „Hatě – Studenec „
Regionální biokoridor 20 006 „Fojtovský vrch - Mokřady u Skřiváně „
Regionální biokoridor 20 109 „Mokřady u Skřiváně - Nad silnicí“
Regionální biokoridor 20 114 „Mokřady u Skřiváně - K 3 „
Místní ÚSES a interakční prvky
Prvky místního ÚSES byly vymezeny s ohledem na charakter a využívání území. Za základ byl
vzat předchozí generel, jehož návrhy byly upraveny pouze těmito způsoby:
-

byla rozšířena a případně spojena některá místní biocentra podle výsledků mapování biotopů
tak, aby zahrnovala reprezentativní a kvalitní přírodní biotopy

-

byly zjednodušeny hranice prvků ÚSES tak, aby vymezení bylo co nejvíce jednoznačné např. po
hranicích pozemků

-

bylo nutné upravit návaznost na závazné vymezení ÚSES vyšších úrovní a návaznost na
sousední území

-

v několika málo případech byly upraveny příliš dlouhé a složité trasy biokoridorů, výjimečně došlo
ke zrušení nadbytečného biokoridoru (dvojí propojení, problematická trasa)
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Interakční prvky představují doplnění sítě biocenter a biokoridorů. V rámci územního plánu není
reálné je vymezovat. Nejsou na základě dosavadních zkušeností zahrnuty do grafické ani tabulkové
části, jejich vymezení je reálně možné až v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemků apod.
Současně je nutno uvést, že zákon č. 114/1992 Sb. termín interakční prvek nezná, což značně
znevýhodňuje jejich praktické prosazování.

TABULKY BIOCENTER A BIOKORIDORŮ
Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní
informace o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Navrhovaná opatření představují určité
minimální zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady budou
základním podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících
dokumentací, např. pozemkových úprav, projektů ÚSES.
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A : Vymezení biocenter
Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:1678
: Nad silnicí
: Háj u Jindřichovic, Mezihorská
: lesní porosty na svazích a v údolí potoka
: regionální funkční (vymezené)
snížit podíl smrku a modřínu ve prospěch borovice, javoru,
jasanu, buku a dalších listnáčů, podporovat přirozenou
obnovu

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis

:10 107
: Mokřady u Skřiváně
: Heřmanov v Krušných horách, Hradecká
: lesní porosty na plošině s četnými mokřady, zamokřené
ploché údolí Skřiváně
: regionální funkční (vymezené)
: omezovat monokultury smrku s modřínem, podporovat
přirozenou obnovu, zachovat volné nezalesněné plochy a
charakter toku, zachovat zamokřená místa

Úroveň a funkčnost
Opatření

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Háj u Jindřichovic
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 10 108
: Novohorský potok
: Loučná v Krušných horách,Jindřichovice v Krušných horách,

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:1
: Dolní pláň
:Jindřichovice v Krušných horách,Loučná v Kr. horách
: lesní porosty na strmých svazích s úžlabími potoků
: místní navržené
: omezovat monokultury smrku s modřínem ve prospěch
borovice, buku, dubu a dalších listnáčů, podporovat
přirozenou obnovu, zachovat přirozený charakter toků

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis

:2
: Pod obcí
: Jindřichovice v Krušných horách
: úzké úžlabí potoka s lesními porosty, rozptýlenou zelení a
trvalými travními porosty
: místní navržené
: zachovat trvalé travní porosty, vymezit plochy pro spontánní
vývoj

Úroveň a funkčnost
Opatření
Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: lesní porosty na strmých svazích s úžlabími potoků
: regionální funkční (vymezené)
: omezovat monokultury smrku s modřínem ve prospěch
borovice, buku, dubu a dalších listnáčů, podporovat
přirozenou obnovu, zachovat přirozený charakter toků

:3
: U Háje
: Háj u Jindřichovic
: rozptýlená zeleň a lesní porosty, místy zamokřené, a
navazující trvalé travní porosty
: místní navržené
: vymezit plochy pro spontánní vývoj, posoudit vhodnost
úpravy dřevinné skladby, zachovat zamokřená místa
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přirozený

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:4
: Pod Vysokou jedlí
: Jindřichovice v Krušných horách, Háj u Jindřichovic
: úžlabí potoka s lesními porosty, rozptýlenou zelení a trvalými
travními porosty
: místní navržené
: omezovat monokultury smrku s modřínem ve prospěch
borovice, buku, dubu a dalších listnáčů, podporovat přirozenou obnovu,
zachovat přirozený charakter toků

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:5
: Jedlovník
: Jindřichovice v Krušných horách
: lesní porosty na plošině, místy podmáčené
: místní navržené
: omezovat monokultury smrku s modřínem, podporovat
přirozenou obnovu, zachovat volné nezalesněné plochy,
zachovat zamokřená místa

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:6
: Pod Větrníkem
: Heřmanov v Krušných horách
: lesní porosty v pramenné oblasti drobné vodoteče
: místní navržené
: omezovat monokultury smrku s modřínem, podporovat
přirozenou obnovu, zachovat volné nezalesněné plochy na
okraji

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis

:7
: Mezihorská
: Mezihorská
: mozaika biotopů v údolí Chodovského potoka s vodní
plochou, lesními porosty, rozptýlenou zelení a trvalými
travními porosty
: místní navržené
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro přiměřené
využívání, nejlépe na základě podrobnější dokumentace

Úroveň a funkčnost
Opatření

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:8
: Za lomem
: Mezihorská
: lesní porosty na strmých svazích s úžlabími potoků
: místní navržené
: omezovat smrk ve prospěch borovice, buku, dubu a dalších
listnáčů, podporovat přirozenou obnovu, zachovat přirozený
charakter toků

Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:9
: U Hradecké
: Hradecká
: lesní porosty na rozvodí, místy zamokřené
: místní navržené
: omezovat smrk ve prospěch borovice, buku, dubu a dalších
listnáčů, podporovat přirozenou obnovu, zachovat
zamokřená místa
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Pořadové číslo
Název
Katastrální území
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:10
: U soutoku
: Poušť
: mělká údolí potoků s lesními porosty, rozptýlenou zelení a
trvalými travními porosty
: místní navržené
: zachovat nezalesněná místa, chránit porosty dřevin, vymezit
plochy pro spontánní vývoj

B: Vymezení biokoridorů
Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:K3
: Studenec - Jezeří
: lesní porosty na svazích
: nadregionální - osa mezofilní bučinná
: postupně omezovat smrk a modřín ve prospěch borovice,
buku a dalších listnáčů, podporovat přirozenou obnovu

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 981
: hranice obce - hranice obce
: údolí Rotavy
: regionální funkční (vymezený)
: zachovat přirozený charakter toku a nezalesněná místa,
vymezit plochy pro spontánní vývoj

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 20 006
: hranice obce - hranice obce
: údolí Nejdeckého potoka
: regionální funkční (vymezený)
: zachovat přirozený charakter toku a nezalesněná místa,
vymezit plochy pro spontánní vývoj

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 20 109
: BC 10 107 - BC 1678
: střídavě lesní porosty a trvalé travní porosty
: regionální funkční (vymezený)
: zachovat přiměřené využívání trvalých travních porostů,
posoudit vhodnost úpravy dřevinné skladby v lesích,
zachovat zamokřená místa

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 20 114
: BC 10 107 - hranice obce
: lesní porosty, údolí Tatrovického potoka
: regionální funkční (vymezený)
: posoudit možnost úpravy dřevinné skladby v lesích a
revitalizace upraveného úseku potoka
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Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:1
: hranice obce - BC 1
: údolí vodoteče
: místní funkční
: žádné, zachovat přibližně stávající stav

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:2
: BC 1 - BK 20 109
: zemědělská půda, rozptýlená zeleň
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, dosadit skupinky dřevin

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:3
: BC 1 - BC 2
: zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, dosadit skupinky dřevin

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:4
: hranice obce - BC 10 108
: lesní porosty, zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, dosadit skupinky dřevin, posoudit
vhodnost úpravy dřevinné skladby v lesích

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:5
: BC 2 - BK 7
: lesní porosty, zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, dosadit skupinky dřevin, posoudit
vhodnost úpravy dřevinné skladby v lesích

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:6
: BC 2 - BC 10 108
: úžlabí vodoteče
: místní funkční
: ponechat spontánnímu vývoji

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:7
: BC 4 – BK 20 109
: lesní porosty, zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, dosadit skupinky dřevin, posoudit
vhodnost úpravy dřevinné skladby v lesích
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Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:8
: BC 4 - BK 13
: lesní porosty, zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, posoudit vhodnost úpravy
dřevinné skladby v lesích

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

:9
: BK 20 109 - BC 6
: lesní porosty
: místní navržený
: omezovat smrk ve prospěch borovice, buku a dalších
listnáčů

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 10
: BC 6 - BC 10107
: lesní porosty, zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, posoudit vhodnost úpravy dřevinné
skladby v lesích

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 11
: BC 5 - BC 7
: údolí Chodovského potoka
: místní navržený
: podporovat přirozenou obnovu lesa, upravit dřevinnou
skladbu ve prospěch olše, jasanu apod.

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 12
: BC 6 - BC 7
: lesní porosty
: místní navržený
: podporovat přirozenou obnovu lesa, zvýšit podíl listnáčů

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 13
: BC 3 - hranice obce
: zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, dosadit skupinky dřevin

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 14
: BC 1678 - BC 7
: rozptýlená zeleň, zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, zachovat porosty dřevin
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Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 15
: BC 7 - hranice obce
: lesní porosty v úžlabí vodoteče
: místní navržený
: podporovat přirozenou obnovu lesa, upravit dřevinnou
skladbu ve prospěch olše, jasanu apod.

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 16
: hranice obce - BC 10
: lesní porosty, v malé míře zemědělská půda
: místní navržený
: zachovat nezalesněné plochy, posoudit vhodnost úpravy
dřevinné skladby v lesích, zachovat zamokřená místa

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 17
: hranice obce - hranice obce
: lesní porosty, zemědělská půda
: místní navržený
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a přiměřené využívání
trvalých travních porostů, posoudit vhodnost úpravy dřevinné
skladby v lesích, zachovat zamokřená místa

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 18
: BK K 3 - hranice obce
: lesní porosty, polní cesta
: místní navržený
: zachovat a doplnit dřeviny při polní cestě, v lesích zvýšit
podíl borovice a listnáčů

Pořadové číslo
Spojnice
Popis
Úroveň a funkčnost
Opatření

: 19
: BC 3 - hranice obce
: lesní porosty
: místní navržený
: zvýšit podíl borovice a listnáčů, podporovat přirozenou
obnovu, zachovat zamokřená místa

I.1.5.3 Prostupnost krajiny
Územní plán stabilizuje veškeré stávající krajské silnice, účelové komunikace v krajině, žlutou a
modrou značenou turistickou trasu a polní i lesní cesty. Nenavrhuje žádná zařízení, která by
představovala významnou prostorovou bariéru v prostupnosti krajiny.

I.1.5.4 Protierozní opatření
Územní plán nenavrhuje v kulturní krajině žádná protierozní opatření.
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I.1.5.5 Opatření proti povodním
Územní plán respektuje záplavové území Q100 Rotavy, které neovlivňuje stávající ani
navrhovanou zástavbu v řešeném území. Jako další protipovodňová opatření lze vyjmenovat revitalizaci
toků v řešeném území, výsadbu meliorační zeleně, doplnění alejí mimolesní zeleně podél cest a vodních
toků v krajině.

I.1.5.6 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny
Územní plán navrhuje kromě všech prvků ÚSES v řešeném území, dále založení nové malé
vodní nádrže v Heřmanově a revitalizaci původních malých vodních nádrží v Heřmanově, Hradecké a
Poušti ke zvýšení retenční schopnosti území (zadržení vody v krajině).

I.1.5.7 Koncepce rekreačního využívání krajiny
Vzhledem k jedinečnosti přírodních scenérií řešeného území a absencí průmyslových zařízení i
dopravních zátěží mělo by být území stále více vyhledávaným turisticko – rekreačním prostorem.
Územní plán nenavrhuje žádné zásadní změny v dosavadní koncepci rekreačního využívání
krajiny na správním území obce Jindřichovice a zároveň stabilizuje stávající sídla s převážně rekreačním
využíváním tj. Loučná, Mezihorská, Hradecká a Poušť.
Řešeným územím prochází několik turistických značených cest (žlutá, modrá) :
-žlutá trasa propojuje modrou trasu procházející Hájem přes Jindřichovice a Rotavu se zelenou vedoucí
dále do Stříbrné
- modrá trasa je dálková propojující Hamerský vrch přes Oloví, Jindřichovice a dále směr Nejdek.
Pro zvýšení možností při rekreačním využívání krajiny územní plán v řešeném území navrhuje
plochu RN 1 - rekreace na plochách přírodního charakteru v Jindřichovicích a RN 2 – rekreace na
plochách přírodního charakteru v Mezihorské (stávající lom).

I.1.5.8 Vymezení ploch pro dobývání ložisek nerostných surovin
V řešeném správním území obce Jindřichovice jsou evidována dvě nevýhradní ložiska kamene
a to :
CISLO_GF SUBREGISTR
NAZEV_LOZ
516430000 evidovaná ložiska Horní Rozmyšl(nevýhradní)
Kamenný vrch
521830000 evidovaná ložiska Mezihorská
(nevýhradní)

ICO
ORGANIZACE
49790072 Sokolovská
uhelná, a.s.,
Sokolov
11395117 Antonín Gut –
Granit, Nejdek

SUROVINA
stavební kámen
kámen pro hrubou a
ušlechtilou
kamenickou výrobu

V k.ú Mezihorská se nachází nevýhradní ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu Mezihorská č. 521830000, které částečně zasahuje do plochy územním plánem navržené jako
rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) – veřejné tábořiště, kde mohou být umisťovány jen
stavby přípustné v nezastavěném území viz.§18 odst.5, stavebního zákona č.183/2006 Sb. Toto využití
nebude bránit případnému využití ložiska s tím, že bude dočasně na dobu těžby pozastavena funkce RN
a v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor bude funkce rekreace obnovena.
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Do jihovýchodní části k.ú. Mezihorská zasahuje nevýhradní ložisko stavebního kamene Horní
Rozmyšl – Kamenný vrch č. 516430000, které není řešením územního plánu nikterak dotčeno.
Dále jsou v řešeném území nebo do něho částečně zasahují tato poddolovaná území :
• č. 167 - Nové Domy 1
• č. 183 - Nové Domy 2
• č. 184 - Hory u Oloví
• č. 187 - Rotava 2
• č. 189 - Jindřichovice 2
• č. 200 - Háj
• č. 202 - Loučná 2
• č. 206 - Jindřichovice 1
• č. 211 - Rotava 4
• č. 232 - Heřmanov
• č. 287 - Hradecká
• č. 309 - Poušť
• č.5166 - Loučná 2
“Na poddolovaných a sesuvných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č.
62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Ústí
nad Labem, a za jím stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou
nerostných surovin platí ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být
dodržena”.
Území sesuvná se v území řešené ÚP Jindřichovice nevyskytují.

I.1.5.9 Přírodní léčivé zdroje
V řešeném území se nenacházejí žádná místa, která by byla lázeňskými místy, ani se v něm
nenachází žádné zdroje minerálních vod, které by byly prohlášeny za přírodní léčivé zdroje anebo za
zdroje přírodních minerálních vod ve smyslu 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).
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I.1.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití ( včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu ( např.výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
______________________________________________________________

I.1.6.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Území obce Jindřichovice je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené
plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce
Jindřichovice. Územní plán vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití :
• plochy bydlení
- BH - bydlení - v bytových domech
- BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské
• plochy rekreace
- RN - rekreace - na plochách přírodního charakteru
• plochy občanského vybavení
- OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura
- OM - občanské vybavení -komerční zařízení malá a střední
- OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
- OH - občanské vybavení - hřbitovy
• plochy smíšené obytné
- SR - plochy smíšené obytné - rekreační
• plochy dopravní infrastruktury
- DS - dopravní infrastruktura – silniční
• plochy technické infrastruktury
- TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě
• plochy výroby a skladování
- VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba
- VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
- VX - výroba a skladování - se specifickým využitím
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• plochy veřejných prostranství
- PV - veřejná prostranství
- PX - veřejná prostranství - se specifickým využitím
• plochy zeleně
- ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená
- ZO - zeleň - ochranná a izolační
- ZP - zeleň - přírodního charakteru
• plochy vodní a vodohospodářské
- W - plochy vodní a vodohospodářské
• plochy lesní
- NL - plochy lesní
• plochy přírodní
- NP - plochy přírodní
• plochy smíšené nezastavěného území
- NS - plochy smíšené nezastavěného území
Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, podmíněně
přípustné a nepřípustné využití ploch a základní podmínky prostorového uspořádání.
V grafické části ÚP jsou zobrazeny plochy s rozdílným způsobem využití na výkresu č. I.2.8 Hlavní výkres v měř. 1 : 15 000, výkresech č. I.2.9, I.2.10, I.2.11, I.2.12, I.2.13, I.2.14, I.2.15 a I.2.16 Hlavní výkres v měř. 1 :5 000, výkresech č. I.2.17, I.2.18, I.2.19, I.2.20, I.2.21, I.2.22 a I.2.23 - Hlavní
výkres - detail v měř. 1 : 2 880.
PLOCHY BYDLENÍ
BH – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
• Hlavní využití :
- bydlení v bytových domech
• Přípustné využití :
- místní komunikace, pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury
mobiliářem pro relaxaci
- zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální
služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště,
sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro
administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

a

• Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti , jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limityuvedené
v příslušných předpisech nad přípustnou míru
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím , zejména stavby pro
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výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (
supermarkety, hypermarkety ), dopravní terminály a centra dopravních služeb
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
• Podmínky prostorového uspořádání :
- koeficient míry využití území KZP = 60
- výšková hladina zástavby se stanovuje : stávající stavbu panelového domu nezvyšovat
BV – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH • VENKOVSKÉ
• Hlavní využití :
- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro
s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

samozásobení

• Přípustné využití :
- místní komunikace, pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury
mobiliářem pro relaxaci
- zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální
služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště,
sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro
administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily
- řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením

a

• Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní
obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra
dopravních služeb
• Podmíněně přípustné využití :
- stavby pro rodinnou rekreaci
• Podmínky prostorového uspořádání :
- koeficient míry využití území KZP = 20
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví
PLOCHY REKREACE
RN - REKREACE NA PLOCHÁCH PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
• Hlavní využití :
- tábořiště
- rekreační louky
• Přípustné využití :
- stavby sloužící výhradně jako příslušenství tábořiště a rekreační louky
- plochy okrasné a rekreační zeleně
- prvky drobné architektury a mobiliář pro relaxaci
- nezbytná technická vybavenost
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• Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím , zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní
obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra
dopravních služeb
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
- parkoviště
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
• Podmínky prostorového uspořádání :
- nestanovuje se

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ • VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
• Hlavní využití :
- plochy občanského vybavení veřejně prospěšného charakteru sloužící pro: vzdělávání a
výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu
obyvatelstva
• Přípustné využití :
- místní komunikace , pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a
mobiliářem pro relaxaci
- nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily
• Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní
obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra
dopravních služeb
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
• Podmínky prostorového uspořádání :
- koeficient míry využití území KZP = 60
- výšková hladina zástavby se stanovuje : bude korespondovat s hladinou okolní zástavby

OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ • KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ
• Hlavní využití :
-plochy občanského vybavení převážně komerčního charakteru sloužící pro:
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby
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administrativu,

• Přípustné využití :
- místní komunikace, pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury
mobiliářem pro relaxaci
- nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

a

• Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní
obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních služeb
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
• Podmínky prostorového uspořádání :
- koeficient míry využití území KZP = 60
- výšková hladina zástavby se stanovuje : bude korespondovat s hladinou okolní zástavby
OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ • TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
• Hlavní využití :
- plochy pro tělovýchovu a sport: nezastřešená hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a
technického zázemí, zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven zastavěné
pozemky zázemí golfových hřišť, ostatní sportoviště v samostatných objektech
• Přípustné využití :
- místní komunikace, pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a
mobiliářem pro relaxaci
- nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily
• Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím , zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní
obsluhu (supermarkety,hypermarkety), dopravníterminály a centra dopravních služeb
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
• Podmínky prostorového uspořádání :
- koeficient míry využití území KZP = 50
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví
OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ • HŘBITOVY
• Hlavní využití :
- plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť
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• Přípustné využití :
- pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a
mobiliářem pro relaxaci
- nezbytná technická vybavenost
• Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
- bytové domy, rodinné domy , stavby pro rodinnou rekreaci
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
SR – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ • REKREAČNÍ
• Hlavní využití :
- plochy smíšené obytné – pro bydlení a pobytovou rekreaci
• Přípustné využití :
- místní komunikace, pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a
mobiliářem pro relaxaci
- nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily
- řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením
• Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují
limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní
obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních služeb
- bytové domy
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
• Podmínky prostorového uspořádání :
- koeficient míry využití území KZP = 20
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA • SILNIČNÍ
• Hlavní využití :
- silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy
- pozemky náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a doprovodné a izolační zeleně
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• Přípustné využití :
- pozemky staveb dopravního zařízení a dopravního vybavení: autobusová nádraží,
odstavná stání, hromadné a řadové garáže, údržba komunikací
- čerpací stanice pohonných hmot
• Nepřípustné využití :
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA • INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
• Hlavní využití :
- plochy areálů technické infrastruktury
- zařízení na vodovodech a kanalizacích: úpravny vody, vodojemy, ČOV, čerpací
- zařízení na energetických sítích: regulační stanice, rozvodny VN, MVE
- telekomunikační zařízení
• Přípustné využití :
- manipulační plochy
- přístupové a obslužné komunikace
• Nepřípustné využití :
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
• Podmínky prostorového uspořádání :
- koeficient míry využití území KZP = nestanovuje se
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 1 NP + podkroví

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ • ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
• Hlavní využití :
- plochy pro stavby zemědělské, lesnické a rybářské výroby
- plochy pro stavby přidružené drobné výroby
• Přípustné využití :
- sklady, skleníky, silážní žlaby, seníky
- manipulační plochy
- přístupové a obslužné komunikace
• Nepřípustné využití :
- bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci
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stanice

• Podmíněně přípustné využití :
- správní budovy, sociální zařízení, zařízení stravování pouze jako součást areálu
- byty služební a majitelů zařízení
• Podmínky prostorového uspořádání :
- koeficient míry využití území KZP = 60
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP +podkroví
VX – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ • SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM
• Hlavní využití :
- umístění vysokých větrných elektráren
• Přípustné využití :
- stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury sloužící VVE
- stavby sloužící pro obsluhu dotčeného území (soc.zařízení, oplocení atd.)
- skutečný zábor ZPF pro umístění 7 věží VVE včetně manipulačních ploch a přístupových
komunikací bude činit maximálně 1,11 ha. Část plochy, která nebude využita pro umístění věží
VVE včetně manipulačních ploch a přístupových komunikací, zůstane bez zásahů do ZPF a
nesmí být využita pro jiné nezemědělské účely.Tato nevyužitá část zastavitelné plochy bude po
realizaci stavby bez náhrady zrušena a následně převedena v územním plánu zpět do ploch
určených pro zemědělské využití
• Nepřípustné využití :
- veškeré ostatní trvalé stavby
• Podmíněně přípustné využití :
- nestanovuje se
• Podmínky prostorového uspořádání :
- nestanovuje se

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
• Hlavní využití :
- veřejně přístupné plochy v zastavěném a zastavitelném území obce s místní komunikací III. a IV.
třídy a se sjezdy k nemovitostem
- pozemky související dopravní infrastruktury
- pozemky související technické infrastruktury
- plochy s veřejnou zelení i komunikačními koridory
• Přípustné využití :
- náměstí, náves, pěší ulice, chodníky
- vybavení drobným mobiliářem
- doprovodná zeleň, trávníky, mimolesní zeleň
- vodní toky a plochy
• Nepřípustné využití :
- jakékoliv jiné trvalé stavby
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• Podmíněně přípustné využití :
- trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu
- parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území
PX – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ • SE SPECIFICKÝM VYUŽITÍM
• Hlavní využití :
- plocha pro pořádání jednorázových kulturních a společenských akcí v rámci společenských
aktivit v obci
• Přípustné využití :
- pěší chodníky a cesty
- vybavení drobným mobiliářem
- udržovaný trávník
- mimolesní zeleň soliterní i skupinová
- vodní toky a plochy
• Nepřípustné využití :
- jakékoliv jiné trvalé stavby
- parkoviště
• Podmíněně přípustné využití :
- nestanovuje se
PLOCHY ZELENĚ
ZS – ZELEŇ • SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
• Hlavní využití :
- významné plochy zahrad (obvykle oplocených) v sídlech, výjimečně i v nezastavěném
území
• Přípustné využití :
- zahrady, sady ( okrasné a užitkové zahrady )
- účelové cesty
• Nepřípustné využití :
- jakékoliv trvalé stavby
• Podmíněně přípustné využití :
- skleníky, bazény, altány
ZO – ZELEŇ • OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ
• Hlavní využití :
- ochranná a izolační zeleň odstiňující areály zemědělské výroby od okolní obytné zástavby
- ochranná a izolační zeleň odstiňující záložní vodní zdroj v lomu
• Přípustné využití :
- účelové cesty
• Nepřípustné využití :
- jakékoliv trvalé stavby

37

• Podmíněně přípustné využití :
- nestanovuje se
ZP – ZELEŇ • PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
• Hlavní využití :
- významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území udržované
k přírodě blízkém stavu
• Přípustné využití :
- účelové cesty
• Nepřípustné využití :
- jakékoliv trvalé stavby
• Podmíněně přípustné využití :
- pro tento konkrétní případ se nestanovuje

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
• Hlavní využití :
- nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou
- pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití:
- řeky a potoky
- plavební kanály a stoky
- jezera, rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivnímu chovů ryb a vodní
drůbeže)
- přehrady
• Přípustné využití :
- mokřady a mokřiny
- dočasné vodní plochy
- jiné prohlubeniny naplněné vodou
- otevřené meliorační kanály
• Nepřípustné využití :
- umisťování dálkových produktovodů
- vytváření bariér, zakládání skládek
- snižování kvality a kvantity vod
- změna charakteru ploch v ochranném pásmu I. stupně
- umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním
úřadem
- odstraňování dřevin z břehových porostů, které stabilizují koryto vodního toku či vodní plochy
• Podmíněně přípustné využití :
-odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu
s ostatními funkcemi v území
- těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí
vrstvy podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato činnost
povolena vodoprávním úřadem
- odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké
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budoucnosti vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku
-zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze se
souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody
-zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů
PLOCHY LESNÍ
NL – PLOCHY LESNÍ
• Hlavní využití :
- nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce
- plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů
(obnovní porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa
- zpevněné a nezpevněné lesní cesty
• Přípustné využití :
- hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů nebo lesních
hospodářských osnov
- výstavby a údržba lesní dopravní sítě
- půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření
- vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na zpevněných i nezpevněných lesních
cestách
- jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti
- vymezení ploch místního ÚSES
• Nepřípustné využití :
- využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo
rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem
- odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou
vymezeny tímto ÚP
• Podmíněně přípustné využití :
- umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky…) a to pouze na plochách, které
jsou přirozeně bez dřevinné vegetace
- umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní výrobou
- vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo
k nelogickému dělení lesních pozemků
- umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že
neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru
lesních pozemků
PLOCHY PŘÍRODNÍ
NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ
• Hlavní využití :
- nezastavěné plochy kulturní krajiny s převažující přírodní funkcí vymezené za účelem
podmínek ochrany přírody a krajiny
- plochy evropsky významných lokalit
- zvláště chráněné plochy a pozemky smluvně chráněné
- prvky ÚSES
• Přípustné využití :
- plochy na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční
funkce je potlačena
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-

památné stromy s ochranným pásmem
registrované významné krajinné prvky
rozptýlená zeleň
vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích
změna kultury v prvcích ÚSES
výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin
likvidace invazních a nemocných druhů
stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

• Nepřípustné využití :
- hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy
- zakládání skládek
- rozšiřování geograficky nepůvodních druhů
- umisťování nových staveb
- těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku
- provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti,
struktuře a funkci ekosystémů
- odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního fondu
• Podmíněně přípustné využití :
- výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu
- výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu
s ochranou přírody
- výstavba zařízení technické infrastruktury, pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto
stavbách se upřednostňují ekologické formy
- oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin
PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
NSx - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
• Hlavní využití :
- nezastavěné plochy kulturní krajiny vymezené za účelem polyfunkčního využíván krajiny
- NSp - plochy nezastavěné smíšené přírodní
- NSpz - plochy nezastavěné smíšené přírodní, zemědělské
• Přípustné využití :
- plochy, na kterých musí být ochrany přírody respektována i v případě zastoupení dalších funkcí
- při zemědělském využívání se nejedná o intenzivní formy
- registrované významné krajinné prvky
- rozptýlená zeleň
- vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích
- změna kultury v prvcích ÚSES
- výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin
- likvidace invazních a nemocných druhů
- stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof
• Nepřípustné využití :
- umisťování staveb,které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou výrobou vázanou na daný
půdní fond
- hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie
- měnit vodní režim pozemků a rozšiřovat rozsah melioračních prací
- provádět terénní úpravy značného rozsahu
• Podmíněně přípustné využití :
- v tomto konkrétním případě se nestanovuje
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I.1.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
______________________________________________________________
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy asanací
pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit v grafické části návrhu ve výkresu č. I.2.25, I.2.26, I.2.27,
I.2.28, I.2.29, I.2.30, I.2.31 a I.2.32 – Výkres veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací v měř. 1 :
5 000.

I.1.7.1 Plochy a koridory s možností vyvlastnění dle § 170 STZ (event. i uplatnění
předkupního práva dle § 101 STZ ) :
Veřejně prospěšné stavby ( dle § 2, odst.1, písm. k1 a 2 STZ) :
• Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
WD 01 přeložka silnice II/219 (souč.210) u Jindřichovic ( v ZÚR KK D.27)
( p.p.č. 3702, 3523, 3518, 3524, 3530, 3528, 3529 a 3534 k.ú.Jindřichovice v Krušných horách
– pro Karlovarský kraj )
WD 02 přeložka silnice II/219 (souč.210) u Rotavy ( v ZÚR KK D.26)
( p.p.č. 416/1 a 614/1 k.ú.Loučná v Krušných horách – pro Karlovarský kraj)
WD 03 přeložka silnice II/219 (souč.210) v k.ú.Stará
( p.p.č. 679/2, 560/1, 942/1, 933/2, 667/1 a 689 k.ú.Stará – pro Karlovarský kraj)
WD 04 úprava napojení silnic III/210 35 a III/2221 v Mezihorské
( p.p.č.1180 a 1156 k.ú.Mezihorská - pro obec Jindřichovice)
• Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury
WT 01 nová trafostanice (TS) v Jindřichovicích
( p.p.č.1004/3 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách - pro obec Jindřichovice)

I.1.7.2

Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle § 170 STZ)

Veřejně prospěšná opatření (dle § 2, odst.1, písm. m STZ ) :
• Veřejně prospěšná opatření ke zvyšování retenčních schopností
VR 01 malá vodní nádrž – obnova v Heřmanově
( p.p.č.41 k.ú. Heřmanov )
VR 02 malá vodní nádrž – obnova v Hradecké
( p.p.č. 58 k.ú. Hradecká )
VR 03 malá vodní nádrž – obnova v Poušti
( p.p.č. 34/2 k.ú. Poušť )
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• Veřejně prospěšná opatření k založení prvků územního systému ekologické stability
VU 01 založení místního biocentra BC 1 " Dolní pláň "
( p.p.č. 3538, 3539, 3534, 3536, 3537 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a p.p.č.556/1,
641/1, 548 k.ú. Loučná v Krušných horách )
VU 02 založení místního biocentra BC 2 " Pod obcí "
( p.p.č.3507, 3700 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách )
VU 03 založení místního biocentra BC 3 " U Háje "
( p.p.č. 1625/1, 1631, 1634, 1625/2 k.ú. Háj u Jindřichovic )
VU 04 založení místního biocentra BC 4 " Pod Vysokou jedlí "
( p.p.č. 821/8, 3454 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách,a p.p.č.1473/1, 2531, 2547, 2532,
2534, 2533 k.ú. Háj u Jindřichovic )
vU 05 založení místního biocentra BC 5 " Jedlovník "
( p.p.č.1951, 1914, 3382/1, 3634, 3636, 3635, 3637, 1891/2, 1894/1, 400, 1734, 1731, 3383/1
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách)
VU 06 založení místního biocentra BC 6 " Pod Větrníkem "
( p.p.č. 111/1, 141, 111/3 k.ú.Heřmanov v Krušných horách )
VU 07 založení místního biocentra BC 7 " Mezihorská "
( p.p.č. 199, 166, 202/2, 202/1, 174/1, 221, 223, 205, 217, 216, 215, 218, 228/1, 228/2, 57/5,
1180, 228/3, 225, 57/2, 57/6, 57/1 k.ú.Mezihorská)
VU 08 založení místního biocentra BC 8 " Za lomem "
( p.p.č.566/1, 566/5, 1233/1, 624, 625/1, 65/3, 1200/2, 1215/4, 1218, 1223, 1237/1
k.ú.Mezihorská )
VU 09 založení místního biocentra BC 9 " U Hradecké "
( p.p.č. 865/1, 591/6, 616/2, 616/5, 616/3, 865/2, 673/1 k.ú. Hradecká )
VU 10 založení místního biocentra BC 10 " U soutoku "
( p.p.č.195/1, 196/3, 196/1, 206, 198/2, 201,202, 67/1, 212/2, 212/3,195/2, 212/1 k.ú. Poušť)
VU 11 založení místního biokoridoru BK 2 • spojnice BC 1 - BC 10107
( p.p.č.2346, 3500, 3703, 3533, 3532, 3531 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách )
VU 12 založení místního biokoridoru BK 3 • spojnice BC 1 - BC 2
( p.p.č. 3518, 3521, 3685, 3512 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách )
VU 13 založení místního biokoridoru BK 4 • spojnice hranice obce - BC 10108
( p.p.č.417/1, 297/2, 276/1, 83/1, 670/1, 632/6, 65, 60, 61, 57, 241/1, 241/2, 46/1, 633/2, 238/2
k.ú.Loučná v Krušných horách )
VU 14 založení místního biokoridoru BK 5 • spojnice BC 2 - BK 7
( p.p.č. 821/1, 821/2, 821/11, 821/10, 858/1, 3323, 880, 935/2, 3329, 879, 3735, 3686, 3551,
3562, 3550, 3563, 3687, 3549, 3565, 3564, 3688, 3576, 3690, 3578, 3574, 3698, 3625, 1738
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách)
VU 15 založení místního biokoridoru BK 7 • spojnice BC 4 - BK 20109
( p.p.č.1738, 3629, 3628, 3689, 3579, 3697, 3581, 3691, 3692, 3688, 1146/1, 821/8
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách )
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VU 16 založení místního biokoridoru BK 8 • spojnice BC 4 - BK 13
( p.p.č.1473/1, 470/1, 514, 381/1 k.ú. Háj u Jindřichovic )
VU 17 založení místního biokoridoru BK 9 • spojnice BK 20109 - BC 6
( p.p.č. 2092,3470, 2285/1, 3395, 2295/5, 2300/2, 2300/3, 1146/1, 821/8 k.ú. Jindřichovice
v Krušných horách a p.p.č. 111/1, 130 k.ú.Heřmanov v Krušných horách)
VU 18 založení místního biokoridoru BK 10 • spojnice BC 6 - BC 10107
( p.p.č. 90/4, 816, 246/1, 400, 824/1, 490/10, 515, 422, 490/8, 491 k.ú.Heřmanov v Krušných
horách)
VU 19 založení místního biokoridoru BK 11 • spojnice BC 5 - BC 7
( p.p.č. 1951, 3384/1 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, p.p.č.381/1, 258/3, 256, 1179
k.ú.Mezihorská a p.p.č. 1187 k.ú. Hradecká)
VU 20 založení místního biokoridoru BK 12 • spojnice BC 6 - BC 7
( p.p.č. 111/1, 230, 236, 246/1, 817, 173, 816 k.ú. Heřmanov v Krušných horách a p.p.č.
1158/1, 1214/1 k.ú. Hradecká )
VU 21 založení místního biokoridoru BK 13 • spojnice BC 3 - hranice obce
( p.p.č. 652/1, 2453, 470/1, 2540, 2431/6, 2431/5 k.ú. Háj u Jindřichovic)
VU 22 založení místního biokoridoru BK 14 • spojnice BC 1678 - BC 7
( p.p.č. 381/1, 402/4, 381/2, 326/1, 331/2, 331/1, 305, 308, 59/1, 69/1, 1179, 57/1
k.ú.Mezihorská)
VU 23 založení místního biokoridoru BK 15 • spojnice BC 7 - hranice obce
( p.p.č. 161, 163/8, 994/5, 994/3, 994/4, 994/2, 1187, 1263, 1264, 1265, 994/1 k.ú.Mezihorská)
VU 24 založení místního biokoridoru BK 16 • spojnice hranice obce - BC 10
( p.p.č. 198/2, 247/3, 247/2, 247/1, 691/2, 261, 282/2, 692, 291, 312, 282/3, 304, 435, 678,
448/3, 436/2, 461/3, 461/1, 669, 670, 473/1 k.ú. Poušť)
VU 25 založení místního biokoridoru BK 17 • spojnice hranice obce - hranice obce
( p.p.č. 908/7, 955, 890/1, 779, 855, 942/2 k.ú.Stará - pro Obec Jindřichovice )
VU 26 založení místního biokoridoru BK 18 • spojnice hranice obce - BK K3
( p.p.č. 299/1, 918, 184/3, 266 k.ú.Stará)
VU 27 založení místního biokoridoru BK 19 • spojnice BC 3 - hranice obce
( p.p.č. 1914/10, 1914/2, 1914/5, 1914/12, 1914/17, 1914/11, 2482/3 k.ú. Háj u Jindřichovic)
• Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu s možností vyvlastnění :
• zájmy obrany státu :
Na území obce Jindřichovice nejsou kladeny žádné zvláštní zájmy obrany státu.

I.1.7.3

Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění dle § 170 STZ ( event. i věcné
břemeno )

• Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury
VT 01 nové vedení VN 22kV v Jindřichovicích
( p.p.č. 1004/3, 1000, 993/1, 3548 k.ú. Jindřichovice v Krušných horách )
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I.1.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je
předkupní zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního
území a případně dalších údajů podle § 5 odst.1 katastrálního zákona
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství pro které lze uplatnit
pouze předkupní právo v grafické části návrhu ve výkresu č. I.2.25, I.2.26, I.2.27, I.2.28, I.2.29, I.2.30,
I.2.31 a I.2.32 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měř. 1 : 5 000.
Veřejně prospěšné stavby ( dle §2, odst.1, písm. 3 STZ ) :
PO 01

hasičská zbrojnice v Jindřichovicích
( p.p.č. 284 a 3239/1 k.ú.Jindřichovice - pro obec Jindřichovice)
Veřejná prostranství ( dle §2, odst.1, písm. 4 STZ ) :

PP 01

veřejné prostranství PX 1 v Jindřichovicích
( p.p.č. 301/1, 302/2 a 303 k.ú.Jindřichovice - pro obec Jindřichovice)

PP 02

veřejné prostranství PX 2 v Jindřichovicích
( p.p.č. 49/1, 49/4 a 55/1 k.ú.Jindřichovice - pro obec Jindřichovice)

I.1.9

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního
zákona
______________________________________________________________
Územní plán nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

I.1.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho
prověření
______________________________________________________________
V řešeném území je navržena ÚP územní rezerva pro výhledové vodní nádrže převzaté ze ZÚR
KK a to Rotava č.108 ( v ÚP R1 ) a Oloví č.110 ( v ÚP R2 ). Podmínkou dalšího prověření zapracování
do návrhu je změna z výhledové vodní nádrže na plochu návrhovou v nadřazené dokumentaci tj. ZÚR
Karlovarského kraje.

I.1.11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno dohodou o parcelaci
______________________________________________________________
Územní plán na území obce Jindřichovice nevymezuje žádné rozvojové plochy, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.
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I.1.12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do
evidence územně plánovací činnosti
______________________________________________________________
Územní plán vymezuje následující plochy ve kterých je prověření změn jejich využití podmíněno
zpracováním územní studie. Návrh územního plánu stanovuje, aby územní studie byla zpracována pro
následující území takto :
Jindřichovice :
- plocha přestavbová P1 (BV)
lhůta pro pořízení do : 31.12. 2016
- plocha přestavbová P7 (PX2)
lhůta pro pořízení do : 31.12. 2016
Mezihorská :
- plocha přestavbová P22 (SR)

lhůta pro pořízení do : 31.12. 2016

Pro každou výše uvedenou plochu musí být zpracována samostatná územní studie
(vypracovaná autorizovaným architektem), která musí být doložena do zahájení územního řízení na
jakoukoliv první stavbu v dotčeném území. Schválená data ze studie budou vložena do evidence
územně plánovací činnosti.

I.1.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu v rozsahu podle
přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené
lhůty pro jeho vydání

Územní plán nevymezuje žádnou novou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro
rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu.

I.1.14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
______________________________________________________________
Územní plán nestanovuje žádné pořadí změn na území obce Jindřichovice. Veškeré změny
v území jsou navrženy bez udání časového horizontu.

I.1.15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro
které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace
jen autorizovaný architekt
______________________________________________________________
Územní plán Jindřichovice nevymezuje žádnou architektonickou stavbu, pro kterou by musel
zpracovat architektonickou část PD jen autorizovaný architekt.
Naopak u ploch u kterých je navrženo zpracování územní studie je účast autorizovaného
architekta podmínkou.
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I.1.16 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
______________________________________________________________
Návrh územního plánu Jindřichovice obsahuje :
1.Textovou část

-

strana č.1 až 46

2. Grafickou část
I.2.1
I.2.2
I.2.3
I.2.4
I.2.5
I.2.6
I.2.7
I.2.8
I.2.9
I.2.10
I.2.11
I.2.12
I.2.13
I.2.14
I.2.15
I.2.16
I.2.17
I.2.18
I.2.19
I.2.20
I.2.21
I.2.22
I.2.23
I.2.24
I.2.25
I.2.26
I.2.27
I.2.28
I.2.29
I.2.30
I.2.31
I.2.32

Výkres základního členění území - Jindřichovice
Výkres základního členění území - Loučná
Výkres základního členění území - Háj
Výkres základního členění území - Mezihorská
Výkres základního členění území - Heřmanov
Výkres základního členění území - Hradecká
Výkres základního členění území - Poušť
Hlavní výkres - řešené území
Hlavní výkres - k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
Hlavní výkres - k.ú. Loučná v Krušných horách
Hlavní výkres - k.ú. Háj u Jindřichovic
Hlavní výkres - k.ú. Stará
Hlavní výkres - k.ú. Mezihorská
Hlavní výkres - k.ú. Heřmanov v Krušných horách
Hlavní výkres - k.ú. Hradecká
Hlavní výkres - k.ú. Poušť
Hlavní výkres - Jindřichovice - detail
Hlavní výkres - Loučná - detail
Hlavní výkres - Háj - detail
Hlavní výkres - Mezihorská - detail
Hlavní výkres - Heřmanov - detail
Hlavní výkres - Hradecká - detail
Hlavní výkres - Poušť - detail
Schema vodovodu a kanalizace - Jindřichovice
Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Jindřichovice v Kr.horách
Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Loučná v Kr.horách horách
Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Háj u Jindřichovic
Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Stará
Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Mezihorská
Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Heřmanov v Kr.horách
Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Hradecká
Výkres VPS, opatření a asanací - k.ú. Poušť
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1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 15 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

II.
Odůvodnění územního plánu

1. Textová část odůvodnění
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II.1.1

Postup při pořízení územního plánu

II.1.2

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů
II.1.2.1

Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem

II.1.2.2

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů

II.1.3

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

II.1.4

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů

II.1.5

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů,
soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
II.1.5.1

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

II.1.5.2

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

II.1.6

Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu s body
1-4 uvedenými ve vyhl. č. 500/2006 Sb., příloze č. 7 části II bod b)

II.1.7

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

II.1.8

II.1.9

II.1.7.1

Přijaté řešení

II.1.7.2

Plochy s jiným způsobem využití

II.1.7.3

Využití zastavěného území a potřeba vymezení
zastavitelných ploch

II.1.7.4

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

II.1.7.5

Koncepce řešení požadavků civilní ochrany

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak
bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
II.1.8.1

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

II.1.8.2

Informace o respektování stanoviska k vyhodnocení
vlivů ÚP na ŽP

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje § 43 odst. 1 stavebního zákona ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
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II.1.10

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond (ZPF) a na pozemky určené k plnění funkcí lesa ( PUPFL)

II.1.11

Výčet jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině dle
Katastru nemovitostí

II.1.12

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

II.1.13

Vyhodnocení připomínek

II.1.14

Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst.7 SZ a sdělení jak bylo stanovisko KÚ
zohledněno
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II.1.1 Postup při pořízení územního plánu
Zastupitelstvo obce Jindřichovice odsouhlasilo pořízení Územního plánu Jindřichovice na svém
zasedání dne 24.02.2011 usnesením č. 28/11. Na základě tohoto usnesení byl vybrán obcí Jindřichovice
autorizovaný architekt a zadáno zpracování průzkumů a rozborů.
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče jako
pořizovatel územně plánovací dokumentace zpracoval v březnu 2012 návrh Zadání Územního plánu
Jindřichovice, který byl vyvěšen na úředních deskách obce Jindřichovice, Městského úřadu v Kraslicích
a sousedních obcí. Pořizovatel zároveň zaslal návrh Zadání dotčeným orgánům státní správy a vyzval je
k uplatnění svých stanovisek v zákonem dané lhůtě.
Upravený návrh Zadání územního plánu Jindřichovice schválilo Zastupitelstvo obce Jindřichovice
na svém 6. zasedání, usnesením č.69/12 dne 16.08.2012. V zadání územního plánu nebylo požadováno
zpracování konceptu, byl proto zpracován přímo návrh.
Návrh územního plánu byl Jindřichovice zpracován Ing.arch. Vladimírem Bredlerem (ČKA 01
761) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů (zákon č.350/2012 Sb.),vyhláškou č.500/2006Sb.,o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění
pozdějších předpisů (vyhláška č.458/2012 Sb.) a vyhláškou č.501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších předpisů ( vyhláška č.431/2012 Sb.). Návrh vychází ze
schváleného zadání územního plánu.
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil jednotlivě dotčeným orgánům (dále
jen „DO“) dne 14.12.2012, že společné jednání o návrhu územního plánu se koná dne 14. ledna 2013
(pondělí) ve 13.00 hodin se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Jindřichovice.
Pořizovatel podle § 50 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska
nejpozději do 30 dnů ode dne konání společného jednání. Na základě požadavku orgánu ochrany ZPF
ze dne 11.1.2013 byla dokumentace doplněna (I.úprava) – především textová část a odůvodnění
jednotlivých navrhovaných lokalit a přílohy ZPF. Doplnění bylo předloženo orgánu ochrany ZPF dne
23.1.2013.
Po společném jednání byly provedeny dále ještě dvě úpravy návrhu předmětné územně
plánovací dokumentace, a to především na základě nesouhlasného stanoviska orgánu ochrany ZPF a
doručených připomínek.
Dne 26.2.2013 proběhlo první vyhodnocení stanovisek DO, na základě kterého byla dne
27.2.2013 zaslána projektantovi dokumentace dle výsledku vyhodnocení výzva k částečné úpravě
návrhu, aby tato úprava mohla být předložena KÚ KK, Odboru životního prostředí a zemědělství
k posouzení. Současně byla dne 27.2.2013 dle metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj
dodatečně splněna povinnost v souladu s ustanovením § 50 odstavce 3 stavebního zákona bylo
oznámeno konání společného jednání a obsah projednávané dokumemace veřejnou vyhláškou tak, aby
mohl každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k návrhu předmětné dokumentace. Připomínky
mohly být uplatněny ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tedy nejpozději do
15.4.2013).
Dne 12.3.2013 byla pořizovateli předložena II. verze úpravy návrhu ÚP Jindřichovice, která byla
dne 13.3.2013 předána spolu s žádostí orgánu ochrany ZPF k jejímu posouzení. Dne 10.4.2013 pod č.j.
1171/ZZ/13 bylo orgánem ochrany ZPF – KÚ KK, Odborem životního prostředí a zemědělství vydáno na
základě úpravy stanovisko, kterým se částečně změnilo stanovisko ze dne 12.2.2013 pod zn. 497/ZZ/13,
v některých částech původního stanovisko ale trval nesouhlas.
Na základě uváděného částečně nesouhlasného vyjádření orgánu ochrany ZPF proběhlo dne
22.4.2013 vyhodnocení vyjádření k II. úpravě návrhu předmětné dokumentace za přítomnosti určeného
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zastupitele, projektanta a pořizovatele. Na podkladě provedeného vyhodnocení byla provedena III.
úprava dokumentace a ta byla dne 7.5.2013 předložena spolu se žádostí orgánu ochrany ZPF. Ten na
základě předložené žádosti dne 13.5.2013 pod č.j. 1547/ZZ/13 vydal souhlasné vyjádření k III. úpravě
návrhu ÚP Jindřichovice z hlediska ochrany ZPF a změnu stanoviska dle § 5 odstavce zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu ÚP Jindřichovice – souhlasné
stanovisko.
Oznámení o projednání návrhu Územního plánu Jindřichovice bylo v souladu s ustanovením § 52
stavebního zákona oznámeno jednotlivě DO a sousedním obcím dne 17.9.2013 pod č.j. 3936/13/SÚ/Har
128 vedené pod spis.zn. 684/13/SÚ/Har, návrh byl k nahlédnutí u pořizovatele v papírové podobě a dále
pak v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup na stránkách pořizovatele
www.kraslice.cz v sekci významné dokumenty. Současně bylo oznámeno veřejné projednání na
úředních deskách Městského úřadu v Kraslicích a Obecního úřadu v Jindřichovicích opatřením ze dne
17.9.2013 pod č.j. 3928/13/SÚ/Har 128 vedené pod spis.zn. 684/13/SÚ/Har. Veřejné jednání proběhlo
dne 23.10.2013 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jindřichovicích.
Na základě doručených námitek, připomínek a stanovisek dotčených orgánů bylo dne
16.12.2013 provedeno vyhodnocení a následně bylo rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
odesláno společně s výzvou dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska v termínu do 30 dnů ode dne
doručení. Ve stanovené lhůtě byly pořizovateli doručena tato stanoviska, která byla projednávána
v tomto pořadí:
Stanoviska byla projednána v tomto pořadí:
Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí ze dne 17.2.2014 pod č.j.
74/14/ŽP/Nun
2
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze
dne 25.2.22014 pod č.j. 471/ZZ/14
3.
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje ze dne 27.2.2014
pod č.j. 140/RR/14-2
4.
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje ze dne 28.2.2014 pod č.j.
1.

Všechna doručená stanoviska dotčených orgánů byla projednána za účasti zástupce – určeného
zastupitele Obce Jindřichovice – p. Anny Polívkové, projektanta a pořizovatele.
Jelikož stanoviska neobsahovala nesouhlasná vyjádření k Návrhu rozhodnutí o námitkách nebo
k Vyhodnocení připomínek (pouze jedno spíše doporučení týkající se navrhované zastavitelné plochy na
nezemědělské půdě v k.ú. Mezihorská v souvislosti s námitkou p.Rysky a požadavkem Obce
Jindřichovice), byly na základě Rozhodnutí o námitkách a na základě Vyhodnocení připomínek
zpracovány Pokyny k úpravě návrhu před opakovaným veřejným jednáním.
Na základě získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů byla předložena nadřízenému
orgánu územního plánování žádost o vydání stanoviska v souladu s ustanovením § 50 odstavce 7
stavebního zákona. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – krajského úřadu bylo
vydáno dne 10.6.2013 pod č.j. 625/RR/13-2 (viz kapitola ...).

II.1.2

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů

II.1.2.1. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
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Územní plán Jindřichovice je zpracován v souladu s územně plánovacími podklady a
dokumenty :
• Politika územního rozvoje ČR
Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou dne 20.července 2009 vyplývá, že
řešené správní území obce Jindřichovice se nachází mimo rozvojovou osu OS 7 i mimo rozvojovou
oblast Karlovy Vary OB 12. Jedná se o samostatné území neovlivněné rozvojovou dynamikou krajského
města Karlovy Vary při spolupůsobení obce s rozšířenou působností tj. městem Kraslice.
Z republikových priorit územního plánování se řešeného území týkají následující body :
(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. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku
lidských zásahů.
ÚP na ochranu přírodních hodnot území zapracovává a zpřesňuje nadregionální a
regionální ÚSES, navrhuje místní ÚSES, respektuje a chrání zachovalou urbanistickou strukturu
jednotlivých sídel, respektuje PUPFL jako nezastavěné území, chrání nejkvalitnější zemědělskou
půdu I. a II. třídy ochrany. ÚP zachovává příznivé rozložení funkčních ploch ve prospěch bydlení
venkovského, smíšeného obytného rekreačního, občanského vybavení, sportu a rekreace.
Rozvoj území jednotlivých sídel je významně soustředěn do ZÚ (přestavbové - P) nebo ploch
těsně na ZÚ navazující (zastavitelné - Z).
(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.
ÚP zamezuje vzniku sociální segregace na území obce Jindřichovice komplexním
návrhem rozvoje, kdy jsou pro zastavitelné plochy bydlení zároveň řešeny plochy občanského
vybavení charakteru veřejné infrastruktury, další obslužné plochy, plochy veřejných prostranství
jako území nových sociálních kontaktů (zejména v sídle Jindřichovice).
(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. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také
požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu
s určením a charakterem oblasti, os.ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
ÚP zapracovává a zohledňuje především požadavky vlastní obce a ostatních aktérů
působících či žijících na řešeném území obce. Koncepce rozvoje obce představuje komplexní
řešení, které bylo opakovaně konzultováno s určeným zastupitelem pro spolupráci nad ÚP. Na
základě stanoviska DO ochrany ZPF byla provedena úprava hranic zastavěného území i počet a
rozsah jednotlivých rozvojových lokalit.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených
a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Ekonomický potenciál území je jednoznačně spjat se zemědělstvím a lesnickou
výrobou. Stávající zemědělské areály v Jindřichovicích, Háji a Hradecké jsou ÚP zachovány.
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Nově je navržena plocha drobné a řemeslné výroby v Jindřichovicích. Další pracovní příležitosti
v sídlech mohou vznikat i na plochách pro bydlení a rekreaci (malé penziony, obchody,
stravování apod.).
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
ÚP zachovává stávající strukturu osídlení jednotlivých sídel obce a to tak, že sídla
Jindřichovice, Háj a Heřmanov jsou nadále ponechána jako bydlení v rodinných domech –
venkovské (BV), ostatní sídla jako plochy smíšené obytné – rekreační (SR). Beze změny je
ponechána stávající hlavní vazba obce na město Kraslice a podružná na město Rotava.
(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.
Na území obce se nenacházejí žádné dnes nevyužité a opuštěné areály výroby a
skladování ani jiné opuštěné areály. ÚP řeší nové rozvojové plochy ve většině případů plochou
přestavbovou v menšině případů plochou zastavitelnou, která však přímo navazuje na stávající
zástavbu sídel (ZÚ).
(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.
ÚP umisťuje rozvojové plochy do nejméně konfliktních lokalit, které respektují veškeré
veřejné zájmy. Dále jsou respektovány stávající i navrhované systémy ÚSES a do volné krajiny
nejsou umisťovány nové lokality ani stavby. Návrh nových 7 VVE v oblasti Horní pláně
v Jindřichovicích byl podroben posudku SEA i EIA s kladným výsledkem.
(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.
ÚP svým řešením stabilizuje veškeré stávající pozemky zeleně, lesních porostů a volné
krajiny. V sídlech Jindřichovice, Háj a Hradecká jsou nově navrženy pásy ochranné zeleně, které
odstíní stávající zemědělské areály od ostatní bytové zástavby.
(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).
Ryzí samostatná cyklistická stezka v zájmovém území zatím není, přestože jsou tudy
vedeny značené cyklotrasy (např. trasa KČT 2043, 2044, 2045, 2073, 2074). Cyklisté využívají
stávající krajské silnice a místní komunikace, případně i polní cesty propojující zastavěné části
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sousedních katastrů. V blízkosti řešeného prostoru (neprojíždí jím ale) je přes léto vedena i trasa
cyklobusu.
ÚP zachovává svým řešením stávající turistické trasy a to :
-žlutá trasa propojuje modrou trasu procházející Hájem přes Jindřichovice a Rotavu se zelenou
vedoucí dále do Stříbrné
- modrá trasa je dálková propojující Hamerský vrch přes Oloví, Jindřichovice a dále směr Nejdek.
(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. Nepřípustné je vytváření nových úzkých
hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské
silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.
ÚP zachovává stávající dostupnost a prostupnost území a nemění koncepci dopravy
v území.
(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).
ÚP stabilizuje stávající trasu krajské silnice II/210 a veškeré trasy silnic III. tříd v území
a nemění podmínky veřejné dopravy (autobusové) na území obce. Nově navržené rozvojové
plochy v území nevyvolávají nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury.
V návrhu jsou zapracovány přeložky silnic převzaté ze ZÚR KK a to :
- D.26 přeložka silnice II/219 (souč.210) u Rotavy • v ÚP zapracováno jako WD 02
- D.27 přeložka silnice II/219 (souč.210) u Jindřichovic • v ÚP zapracováno jako WD 01
Dále je navržena přeložka silnice II/219 (soč.210) v prostoru Stará. Těmito řešeními dopravní
infrastruktury nebudou negativně dotčeny hlukové ani emisní podmínky v území.
(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 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.
Územní plán respektuje záplavové území Q100 Rotavy, které neovlivňuje stávající ani
navrhovanou zástavbu v řešeném území. Jako další protipovodňová opatření lze vyjmenovat
revitalizaci toků v řešeném území, výsadbu meliorační zeleně, doplnění alejí mimolesní zeleně
podél cest a vodních toků v krajině.
Pro zvýšení retence v území navrhuje ÚP revitalizaci vodních ploch v Háji, Heřmanově,
Hradecké a výstavbu nové vodní plochy v Heřmanově.
(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.
ÚP neumisťuje do záplavových území žádné rozvojové plochy bydlení ani veřejné
infrastruktury.
(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
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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. Při řešení problémů
udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které
mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního
rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní
sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy,
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.
ÚP řeší komplexní rozvoj území včetně rozvoje veřejné infrastruktury. Dopravní
dostupnost jednotlivých sídel řešeného území je ÚP ponechána ve stávajícím stavu, který je
vzhledem k jejich charakteru odpovídající. Technická infrastruktura, zejména zásobování vodou,
odkanalizování a zásobování plynem je řešena zejména v Jindřichovicích. V ostatních sídlech je
stabilizován stávající stav vzhledem k charakteru, počtu domů a obyvatel.
(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.
Koncepce rozvoje území je řešena dle konkrétních požadavků obce Jindřichovice a
dalších aktérů pohybujících se na řešeném území a vytváří do budoucna dobré a dostatečně
vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel obce. ÚP přiměřeně rozvíjí i veřejnou
infrastrukturu, chrání veřejná prostranství, respektuje a rozšiřuje občanské vybavení charakteru
veřejné infrastruktury.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní 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.
ÚP nemění podmínky veřejné autobusové dopravy v území. Na území obce není
provozována městská hromadná doprava. Stávající cyklotrasy a značené turistické trasy ÚP
stabilizuje a zachovává.
(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 i v budoucnosti.
ÚP stabilizuje nové zásobování vodou a odkanalizování sídla Jindřichovice na
systémy města Rotava. Ostatní sídla jsou řešena lokálně v rozsahu stávajícího stavu, vzhledem
k minimálnímu rozsahu nově navržených rozvojových ploch.
(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.
ÚP nenavrhuje v řešeném území žádné plochy specifické výroby pro umístění FVE,
naopak navrhuje plochy pro umístění 7 stožárů VVE v lokalitě Horní pláň v Jindřichovicích.
(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.
ÚP řeší většinu navržených rozvojových ploch jako plochy přestavby.
Na základě výše uvedeného vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR lze
konstatovat , že Územní plán Jindřichovice je zpracován v souladu s tímto dokumentem.
• Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
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Ze zásad územního rozvoje Karlovarského kraje vyplývá že část řešeného území (k.ú.
Jindřichovice v Krušných horách, Loučná v Krušných horách, Heřmanov v Krušných horách a Stará) se
nachází ve specifické zemědělské oblasti SZ 7 - Jindřichovicko. Návrh ÚP Jindřichovice tyto podmínky
respektuje a ve svém řešení zohledňuje.
ZÚR KK navrhují následující veřejně prospěšné stavby a to :
- D.26 přeložka silnice II/219 (souč.210) u Rotavy • v ÚP zapracováno jako WD 02
- D.27 přeložka silnice II/219 (souč.210) u Jindřichovic • v ÚP zapracováno jako WD 01
ZÚR KK navrhují následující veřejně prospěšná opatření a to :
- U.02 nadregionální biocentrum 69 Studenec • do ÚP nezapracováno, nezasahuje do řešeného
území ( pouze ochranná zóna – v ÚP vyznačena)
- U.32 regionální biocentrum 1678 Nad silnicí • do ÚP je zapracováno
- U.99 regionální biocentrum 10107 Mokřady u Skřiváně • do ÚP je zapracováno
- U.100 regionální biocentrum 10108 Novohorský potok • do ÚP je zapracováno
- U.109 nadreginální biokoridor K3 Studenec – Jezeří • do ÚP je zapracováno
- U.531 regionální biokoridor 20006 Fojtovský vrch – Mokřady u Skřiváně • do ÚP je zapracováno
- U.551 reginální biokoridor 20109 Mokřady u Skřiváně –Nad silnicí • do ÚP je zapracováno
- U.556 regionální biokoridor 20114 Mokřady u Skřiváně – K3 • do ÚP je zapracováno
- U.569 regionální biokoridor 981 Hatě – Studenec • do ÚP je zapracováno
ZÚR KK navrhují následující územní rezervy – výhledové vodní nádrže :
-108 Rotava - minimální plochou zasahuje do severní části k.ú. Jindřichovice v Krušných horách • do
ÚP zapracováno jako R1
-109 Skřiváň • do ÚP nazapracováno, nezasahuje do řešeného území
-110 Oloví - minimální plochou zasahuje do severovýchod. části k.ú. Loučná v Krušných horách • do
ÚP zapracováno jako R2
Na základě výše uvedeného vyhodnocení souladu se ZÚR Karlovarského kraje lze konstatovat,
že Územní plán Jindřichovice je zpracován v souladu s tímto dokumentem.

II.1.2.2 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
• postavení obce v systému osídlení
Vzhledem k systému osídlení v této části Karlovarského kraje je zřejmé, že obec Jindřichovice
se svými sídly Jindřichovice, Loučná, Háj, Mezihorská, Heřmanov, Hradecká a Poušť se bude i nadále
rozvíjet samostatně bez vazeb na okolní obce. Přímá vazba je na obec s rozšířenou působností tj.
město Kraslice, okrajově potom na obec Rotava a okresní město Sokolov. Na krajské město Karlovy
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Vary budou vazby především pro využití vyšší občanské vybavenosti.
V území, kde jednotlivá sídla jsou převážně rekreačního charakteru je hlavním oborem
zaměstnanosti zemědělství event. lesní výroba, které jsou i zdrojem pracovních příležitostí. Jiných
pracovních příležitostí je v území minimálně a za prací je nutné dojíždět mimo řešené území a to
zejména v rámci bývalého okresu i kraje.
Těmto podmínkám odpovídají větší nároky a potřeby dopravy obyvatel nejen do zaměstnání, ale i
za administrativou, službami, kulturou, sportem apod., což by měla zajišťovat zejména silniční hromadná
doprava v součinnosti s dopravou individuální.
• širší dopravní vztahy, širší vztahy TI
Celé řešené území leží cca v těžišti mezi Kraslicemi, Nejdkem, Chodovem a Sokolovem na
významné dopravní propojce Sokolov a Kraslice (krajská silnice II/210), s propojením až do Německa
(Saska).
Již sama poloha zájmového území mimo hlavní dopravní trasy a spoje, předurčuje i dopravní
význam jednotlivých dopravních spojení a to jak vně tohoto zájmového prostoru (rozhodujícím tahem je
silnice II/210 Sokolov – Kraslice - Německo), tak i ve vazbě mezi jednotlivými částmi.
Nejbližší významnější nadregionální dopravní propojka prochází až Sokolovem (R6 Karlovy Vary
- Cheb), což je zároveň i mezinárodní silnice (E 48, E 49), po které je možno se dále vydat směrem z
Karlových Varů dále na Prahu nebo Ústí nad Labem nebo v opačném směru přes Cheb do Německa.
Z pohledu širších dopravních vztahů je možno, mimo výše zmíněnou II/210, ještě využít silnice
III/210 47, která propojuje Jindřichovice směrem na Nejdek, Pernink a Boží Dar. Nebo dále pak silnici
III/210 35, která usnadňuje dopravní propojení ve směru na Chodov a Karlovy Vary, tj. v současné době
do krajského města.
Železnice se v zájmovém území nevyskytuje a nemá pro ně přímý dopravní význam. Nejbližší
vlaková stánice je v Oloví, na rychlíkový vlak je nutno dojet až do Sokolova.
Ryzí samostatná cyklistická stezka v zájmovém území zatím není, přestože jsou tudy vedeny
značené cyklotrasy (např. trasa KČT 2043, 2044, 2045, 2073, 2074). Cyklisté jsou rovněž nuceni
využívat stávající krajské silnice a místní komunikace, případně i polní cesty propojující zastavěné části
sousedních katastrů. V blízkosti řešeného prostoru (neprojíždí jím ale) je přes léto vedena i trasa
cyklobusu.
Řešeným územím prochází několik turistických značených cest (žlutá, modrá).Žlutá trasa
propojuje modrou trasu procházející Hájem přes Jindřichovice a Rotavu se zelenou vedoucí dále do
Stříbrné. Modrá trasa je dálková propojující Hamerský vrch přes Oloví, Jindřichovice a dále směr
Nejdek.
V roce 2008 byl dokončen nový přívodní řad pitné vody pro obec Jindřichovice, který je vedený
ze systému vodovodu města Rotava. Voda je do Jindřichovic čerpána z nové čerpací stanice pitné vody
v Rotavě z úpravny pitné vody na Prudkém potoce. Voda je čerpána do vodojemu v Jindřichovicích.
V současné době je v obci vybudována nová kanalizace – jedná se o kombinovaný systém
gravitačních stok a výtlačných potrubí. Součástí systému je nová čerpací stanice odpadních vod, odkud
jsou odpadní vody čerpány do Rotavy. Obec Jindřichovice je tak napojena na kanalizační systém města
Rotavy. Odpadní vody z Jindřichovic jsou likvidovány na čistírně odpadních vod v Rotavě.
Dle průzkumů a rozborů sítě ČEZ je v lokalitě stávající venkovní vedení 22 kV, připojení
z rozvodny VVN -110/22kV v Jindřichovicích umístěné u výpadové silnice na Rotavu , na které jsou
paprskové odbočky distribuční sítě 22kV napájející trafostanice.
V současné době procházení zájmovým územím tři vysokotlaké (VTL) plynovodya to :
Vřesová / Rotava – ocel DN 150, provozní tlak 2,50 MPa
Vřesová / Kynšperk / Starý Dvůr – ocel DN 700, provozní tlak 2,50 MPa
Oloví – sklárna – DN 150, provozní tlak 4,00 MPa
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Pro plynofikaci Jindřichovic je využíván VTL plynovod Vřesová / Kynšperk / Starý Dvůr, z kterého
je připojena VTL RS, situovaná na jihozápadním okraji obce.

• širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů
Na řešeném území obce Jindřichovice se nenacházejí ptačí oblasti (Natura 2 000) ani evropsky
významné lokality (EVL). Biokoridory zahrnuté do systému ÚSES mají návaznost na vedlejší sousední
území.
Návrh ÚP Jindřichovice svým řešením respektuje stávající omezení a zároveň v řešeném území
nenavrhuje žádné stavby ani činnosti, které by jakýmkoli způsobem zasahovaly do území sousedních
obcí.

II.1.3 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Územní plán Jindřichovice je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování,
stanovenými § 18 § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších změn.
Zpracovaný ÚP Jindřichovice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný
rozvoj na území spravovaném obcí Jindřichovice tj k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, Loučná
v Krušných horách, Háj u Jindřichovic, Stará, Mezihorská, Heřmanov v Krušných horách, Hradecká a
Poušť.
V územním plánu navržený rozvoj obce Jindřichovice nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při
respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro
rozhodování v území.

II.1.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů
Územní plán Jindřichovice byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace územní plán, dle příslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších změn, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a ve znění
pozdějších změn a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších změn.

II.1.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů –
soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
II.1.5.1

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

V řešeném území se nenacházejí žádná místa, která by byla lázeňskými místy, ani se v něm
nenachází žádné zdroje minerálních vod, které by byly prohlášeny za přírodní léčivé zdroje anebo za
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zdroje přírodních minerálních vod ve smyslu 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).
V k.ú Mezihorská se nachází nevýhradní ložisko kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou
výrobu Mezihorská č. 521830000, které částečně zasahuje do plochy územním plánem navržené jako
rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) – veřejné tábořiště, kde mohou být umisťovány jen
stavby přípustné v nezastavěném území viz.§18 odst.5, stavebního zákona č.183/2006 Sb. Toto využití
nebude bránit případnému využití ložiska s tím, že bude dočasně na dobu těžby pozastavena funkce RN
a v rámci sanace a rekultivace vydobytých prostor bude funkce rekreace obnovena.
Do jihovýchodní části k.ú. Mezihorská zasahuje nevýhradní ložisko stavebního kamene Horní
Rozmyšl – Kamenný vrch č. 516430000, které není řešením územního plánu nikterak dotčeno.
Dále jsou v řešeném území nebo do něho částečně zasahují tato poddolovaná území :
• č. 167 - Nové Domy 1, č. 183 - Nové Domy 2, č. 184 - Hory u Oloví, č. 187 - Rotava 2, č. 189 Jindřichovice 2, č. 200 - Háj, č. 202 - Loučná 2, č. 206 - Jindřichovice 1, č. 211 - Rotava 4, č. 232 Heřmanov, č. 287 - Hradecká, č. 309 - Poušť a č.5166 - Loučná 2
“Na poddolovaných a sesuvných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č.
62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Ústí
nad Labem, a za jím stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou
nerostných surovin platí ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být
dodržena”.
Území sesuvná se v území řešeném ÚP Jindřichovice nevyskytují.

II.1.5.2

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů :

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Sokolov
ze dne 31.12.2012 pod č.j. PÚ-2012-130730
Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského
ze dne 14.1.2013 pod č.j. SBS/43583/2012/OBU-08
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se
sídlem v Karlových Varech ze dne 14.1.2013 pod č.j.
KHSKV 14028/2012/HOK/Nov
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební
správa Praha ze dne 16.1.2013 pod č.j. MOCR
52155-1/64277 – ÚP/2012- 7103/44
Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha ze dne
18.1.2013 pod č.j. 49436/12/31100

nemáme připomínky ani
námitky
nemá žádné připomínky

S návrhem Územního
plánu Jindřichovice se
souhlasí
souhlasí
s předloženým
Návrhem územního plánu
Jindřichovice
neuplatňujeme připomínky,
s návrhem územního plánu
souhlasíme
Ministerstvo životního prostředí ČR, výkon st. správy požadavek na zapracování
IV. Ústí nad Labem ze dne 30.1.2013 pod č.j. výskytu
poddolovaných
2174/530/12 107819/ENV/12
území, který byl při úpravě
zohledněn
Krajský úřad KK, Odbor dopravy a silničního nemá připomínky
hospodářství ze dne 5.2.2013 od č.j. 353/DS/13-3
Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí ze s návrhem
Územního
dne 8.2.2013 pod č.j. 91/13/ŽP/Nun
plánu
Jindřichovice
souhlasí
Krajský úřad KK, Odbor životního prostředí a
souhlas
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10.
11.

1.

2.

2.

zemědělství ze dne 13.5.2013 pod č.j. 1574/ZZ/13 –
samostatné orgánu ochrany ZPF
Státní úřad pro jadernou bezpečnost ze dne
25.6.2013 SÚJB/RCHK/14566/2013
Městský úřad Kraslice, OÚP, SÚ a PP – silniční
správní úřad ze dne 10.7.2013 pod č.j.
2745/13/SÚ/Mu

nemáme žádné věcné
připomínky
nemáme námitek

ochrana přírody a krajiny (Mgr. Petra Procházková –
352 370 444)
– bez připomínek;
ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) (Zuzana
Nunvářová – 352 370 427)
– příslušným orgánem k vyjádření je podle § 17a písm. a)
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, Krajský
úřad Karlovarského kraje;
ochrana lesa (Stanislava Zettlová – 352 370 435)
– bez připomínek;
ochrana
ovzduší
(Bc. Kateřina
Kaloudová
–
352 370 436)
– stanovisko k územnímu plánu obce v průběhu jeho
pořizování vydává dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, příslušný krajský úřad;
odpadové hospodářství (Bc. Kateřina Kaloudová –
352 370 436)
– bez připomínek;
vodoprávní úřad (Petra Ryplová – 352 370 422)
– bez připomínek.
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594)
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor životního prostředí a
Bez připomínek.
zemědělství ze dne 25.2.22014 pod
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing.
č.j. 471/ZZ/14
Skálová/221)
K upravenému návrhu Územního plánu Jindřichovice
(dále jen „ÚP“), k návrhu rozhodnutí o námitkách a k
vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného
projednání návrhu ÚP nemáme připomínky.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
(Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les.
hospodářství (Ing. Poláková/415)
Z předloženého oznámení o veřejném projednání
upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu
Jindřichovice vyplývá, že dokumentace ÚP Jindřichovice
neobsahuje umístění rekreačních ani sportovních staveb
na pozemky určené k plnění funkcí lesa, ke kterým je
příslušný Krajský úřad se v souladu s ustanovením § 48a
odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
uplatnit stanovisko. Bez připomínek. Nadále platí
stanovisko zdejšího úřadu č. j. 497/ZZ/13 ze dne
12.2.2013, respektive č.j. 3266/ZZ/13 ze dne 26. 11.
2013.
Ochrana zemědělského půdního fondu (Výborný/297)

Městský úřad Kraslice, Odbor
životního prostředí ze dne 17.2.2014
pod č.j. 74/14/ŽP/Nun
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1) Námitka Filipa Šťastného, vlastníka pozemku p. č. 3217/1 v k. ú. Jindřichovice v Krušných
horách
Obsah:
Požadavek na vymezení pozemku p. č. 3217/1 v k. ú. Jindřichovice v Krušných horách jako
zastavitelné plochy s funkčním využitím bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Krajský úřad s požadavkem vlastníka souhlasí. Pozemek 3217/1 v k. ú. Jindřichovice v Krušných
horách se nachází v zastavěném území. Zahrnutím uvedeného pozemku do zastavitelné plochy
dojde k ucelení proluky mezi stabilizovaným územím s funkčním využitím bydlení v rodinných
domech – venkovské (BV) a navrhovanou zastavitelnou plochou P18 rovněž s funkčním využitím
bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). S ohledem na navržené řešení lze souhlasit i se
záborem půdy s nadprůměrnou produkční schopností (II. třídy ochrany).
2) Námitka Vítězslava Rysky, vlastníka pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Mezihorská
Obsah:
Požadavek na vymezení pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Mezihorská pro výstavbu
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Pozemek p. č. 512/1 v k. ú. Mezihorská je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha,
neplodná půda.
Také další pozemky, na kterých je navržena nová zastavitelná plocha - p. č. 1292 (ostatní plocha,
jiná plocha), 1212 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1211 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 1293 (ostatní plocha, jiná plocha) a 510/1 (ostatní plocha, neplodná půda) vše v k.
ú. Mezihorská o celkové výměře 0,6239 ha, které jsou v majetku obce Jindřichovice, nenáleží do
ZPF. Přestože nově navržená zastavitelná plocha sama o sobě nevyvolává požadavky na nový
zábor ZPF, upozorňuje krajský úřad, že tato účelově navržená zastavitelná plocha nemá
návaznost na zastavěné území a nevhodným způsobem rozšiřuje zástavbu do volné krajiny, mezi
zemědělské pozemky. Oproti této nově navržené zastavitelné ploše je naopak navrhováno
vypuštění již schválené rozvojové plochy P 13, která se nachází v zastavěném území. Navržené
řešení je nevhodné, neboť zastavěné území by mělo být přednostně účelně využito před
rozšiřováním zástavby do volné krajiny.
3) Námitka Ing. Jana Gernera, vlastníka pozemků p. č. 61, 1393, 1394 a 718/4 vše v k. ú.
Hradecká
Obsah:
Požadavek na zachování pozemků p. č. 61, 1393 a 1394 vše v k. ú. Hradecká v ploše s funkčním
využitím SR – plochy smíšené obytné – rekreační. Pozemek p. č. 718/4 v k. ú. Hradecká vymezit
rovněž jako zastavitelnou plochu s funkčním využitím SR.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
Z výše uvedených pozemků patří do ZPF pouze pozemky p. č. 61 a p. č. 718/4 vše v k. ú.
Hradecká. Krajský úřad s uvedeným požadavkem souhlasí. Jedná se o pozemky, které přímo
navazují na zastavěné území místní části, nejsou zemědělsky obhospodařovány a jsou
znehodnoceny vzrostlými náletovými dřevinami.
4) Námitka Ing. Jana Gernera, vlastníka pozemků p. č. 413/6, 413/9 a 57/3 vše v k. ú.
Mezihorská.
Obsah:
a) Požadavek na vymezení pozemku p. č. 413/6 v k. ú. Mezihorská jako zastavitelné plochy s
funkčním využitím SR – smíšené rekreační, obytné.
b) Požadavek na vymezení pozemku p. č. 57/3 v k. ú. Mezihorská jako zastavitelné plochy s
funkčním využitím SR - smíšené rekreační, obytné.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
a) Krajský úřad s požadavkem vlastníka souhlasí. Navržené řešení odpovídá zásadám ochrany
ZPF (§ 4). Vymezením pozemku p. č. 413/6 v k. ú. Mezihorská jako zastavitelné plochy dojde k
ucelení proluky mezi stabilizovaným územím s funkčním využitím smíšené rekreační, obytné (SR)
a navrhovanou zastavitelnou plochou P12 rovněž s funkčním využitím smíšená rekreační, obytné
(SR). S ohledem na navržené řešení lze souhlasit se záborem půd s nadprůměrnou produkční
schopností (II. třída ochrany).
b) Pozemek p. č. 57/3 v k. ú. Mezihorská (ostatní plocha, neplodná půda) není dotčen ZPF. Z
tohoto důvodu není tento požadavek předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF.
5) Námitka obce Jindřichovice, vlastníka pozemků p. č. 3222/4 v k. ú. Jindřichovice v Krušných
horách a pozemků p. č. 1292, 1212, 1211, 1293 a 510/1 vše v k. ú. Mezihorská
Obsah:
a) Požadavek na vymezení části pozemku p. č. 3222/4 vše v k. ú. Jindřichovice v Krušných
horách do zastavitelné plochy.
b) Vypuštění lokality Mezihorská P13 pro SR a náhradou za tuto plochu vymezit pozemky p. č.
61

2.

3.
4.

1292, 1212, 1211, 1293 a 510/1 vše v k. ú. Mezihorská do zastavitelných ploch.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF:
a) Krajský úřad s předloženou námitkou souhlasí. Pozemek 3222/4 v k. ú. Jindřichovice v
Krušných horách se nachází v zastavěném území. Zahrnutím uvedeného pozemku
do zastavitelné plochy dojde k ucelení proluky mezi stabilizovaným územím s funkčním využitím
bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) a navrhovanou zastavitelnou plochou P18 rovněž s
funkčním využitím bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). S ohledem na navržené řešení
lze souhlasit i se záborem půdy s nadprůměrnou produkční schopností (II. třídy ochrany).
a) b) Pozemky, na kterých je navržena nová zastavitelná plocha - p. č. 1292 (ostatní plocha
jiná plocha), 1212 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1211 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), 1293 (ostatní plocha, jiná plocha) a 510/1 (ostatní plocha, neplodná půda)
vše v k. ú. Mezihorská o celkové výměře 0,6239 ha, nenáleží do ZPF. Přestože nově
navržená zastavitelná plocha sama o sobě nevyvolává požadavky na nový zábor ZPF,
upozorňuje krajský úřad, že tato účelově navržená zastavitelná plocha nemá návaznost
na zastavěné území a nevhodným způsobem rozšiřuje zástavbu do volné krajiny, mezi
zemědělské pozemky. Oproti této nově navržené zastavitelné ploše je naopak
navrhováno vypuštění již schválené rozvojové plochy P 13, která se nachází v
zastavěném území. Navržené řešení je nevhodné, neboť zastavěné území by mělo být
přednostně účelně využito před rozšiřováním zástavby do volné krajiny.
Odpadové hospodářství (Ing. Zechner/285)
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor životního prostředí a
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o
zemědělství ze dne 25.2.22014 pod
odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném
č.j. 471/ZZ/14
znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním
plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto
případě Městský úřad Kraslice, odbor životní prostředí.
Ochrana ovzduší (Mgr. Harzerová)
Bez připomínek.
Vodní hospodářství (Bc. Minaříková/229 )
Příslušným vodoprávním úřadem k vyjádření je MěÚ
Kraslice, OŽP dle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001
Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Na základě předloženého podkladu zdejší úřad sděluje,
Odbor regionálního rozvoje ze dne
že k němu nemá připomínky.
27.2.2014 pod č.j. 140/RR/14-2
Krajská hygienická stanice
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem
Karlovarského kraje ze dne
vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu Územního
28.2.2014 pod č.j.
plánu obce Jindřichovice se souhlasí.

II.1.6 Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení
souladu s body 1- 4 uvedenými ve vyhl. č. 500/2006 Sb., příloze č. 7
části II bod b)
______________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Jindřichovice odsouhlasilo pořízení Územního plánu Jindřichovice na svém
zasedání dne 10.02.2011 usnesením č. 2/11. Na základě tohoto usnesení byl vybrán obcí Jindřichovice
autorizovaný architekt a zadáno zpracování průzkumů a rozborů.
Městský úřad Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče jako
pořizovatel územně plánovací dokumentace zpracoval v březnu 2012 návrh Zadání Územního plánu
Jindřichovice, který byl vyvěšen na úředních deskách obce Jindřichovice, Městského úřadu v Kraslicích
a sousedních obcí. Pořizovatel zároveň zaslal návrh Zadání dotčeným orgánům státní správy a vyzval je
k uplatnění svých stanovisek v zákonem dané lhůtě.

62

Upravený Návrh zadání územního plánu Jindřichovice schválilo Zastupitelstvo obce Jindřichovice
na svém 6. zasedání, usnesením č.69/12 dne 16.08.2012. V zadání územního plánu nebylo požadováno
zpracování konceptu, byl proto zpracován přímo návrh.
.
Pokyny k vypracování návrhu ÚP, které obsahovalo upravené zadání ÚP Jindřichovice
zpracovatel ing.arch.Bredler naplnil ve svém řešení následovně :
• bod a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a Územně plánovací dokumentací
vydanou krajem (ZÚR KK) - detailní vyhodnocení je uvedeno v kapitole II.1.2.1 Odůvodnění s tím, že
ÚP je v souladu s těmito dokumenty.
• bod b) Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů - veškeré body, které byly požadovány
k uplatnění z ÚAP Karlovarského kraje, ÚAP Kraslice a doplňujících PaR návrh ÚP Jindřichovice
zahrnul do jednotlivých částí svého řešení tak, jak je uvedeno v kapitolách částí Návrh a Odůvodnění
ÚP. Splněním těchto požadavků je možno konstatovat, že ÚP je v souladu s výše uvedenými
dokumenty.
• bod c) Požadavky na rozvoj území obce - stávající urbanistická struktura území i jednotlivých sídel
je zachována, ve volné krajině nejsou navrhována žádná sídla. V sídlech je navrhován pouze omezený
rozvoj, kterému je stanovena plošná a prostorová regulace. Nejsou navrhovány žádné výrobní plochy a
jsou zachovány stávající areály zemědělské výroby.V návrhu je zajištěna ochrana přírodních,
historických a kulturních hodnot území. ÚP respektuje a do svého řešení zahrnul systém ÚSES. Bylo
vymezeno a odsouhlaseno zastavěné území včetně rozsahu zastavitelných ploch. Do řešení ÚP byly
zahrnuty ukončené komplexní pozemkové úpravy v Jindřichovicích a před zahájením prací byla
provedena revize ploch určených k zastavění původním ÚPO ( a jeho změnou č.1), které byly upraveny
s novými požadavky obce.
• bod d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území - stávající urbanistická struktura území
i jednotlivých sídel je zachována, ve volné krajině nejsou navrhována žádná sídla. V sídlech je
navrhován pouze omezený rozvoj, kterému je stanovena plošná a prostorová regulace. Jsou
respektována náznaková centra sídel, jejich dominanty a hladina zástavby.V návrhu je zajištěna ochrana
přírodních, historických a kulturních hodnot území. ÚP respektuje a do svého řešení zahrnul systém
ÚSES, stejně jako všechny lokality, které jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny.
• bod e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury – ÚP zásadně nemění dopravní strukturu
v území a zahrnuje VPS určené ZÚR KK. Účelové komunikace nejsou vedeny jako plochy dopravní
infrastruktury. Řešení technické infrastruktury vychází z koncepce navržené v ÚPO Jindřichovice. ÚP
navrhuje nové plochy veřejných prostranství a občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury.
• bod
f)
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot – ÚP se ve svém řešení nedotýká stávajících
hodnot a respektuje nemovité kulturní památky a archeologické památky v území. Byl prověřen ÚSES a
jeho jednotlivé prvky jsou navrženy mimi plochy ložisek nerostů. Dále ÚP respektuje významné krajinné
prvky a památné stromy, stejně jako ochranu ZPF, PUPFL a vodní toky a vodní zdroje. Jsou
zapracovány výhledové vodní nádrže Oloví a Rotava jako plochy rezerv a vodní plocha severně od
Jindřichovic (čedičový lom) je výhledově uvažována jako rezervní zdroj pitné vody.
• bod g)
Požadavky na VPS, VPO a asanace – ve vazbě na řešení území navrhuje ÚP veřejně
prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
• bod h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů – ÚP řeší ochranu nevýhradních
ložisek kamene a respektuje poddolovaná území. Problematika civilní ochrany je v ÚP řešena stejně
jako ochrana před povodněmi.
• bod i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území – nová zástavba
v zastavitelných plochách navržená ÚP nevyvolává střety s limity využití území.
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• bod 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 – obec se nenachází
v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose a proto z této problematiky nevyplývají skutečnosti, které by
ovlivňovaly řešení ÚP.
• bod k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich
využití územní studií – ÚP stanovuje dvě plochy, které budou prověřeny územní studií.
• bod l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem – ÚP nestanovuje plochy pro stanovení regulačním
plánem
• bod m) Požadavky na vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území – v řešeném území se
nevyskytuje žádná evropsky významná lokality (EVL) ani ptačí oblast (Natura 2000). Na základě
stanovisek Krajského úřadu Karlovarského kraje není nutno vypracování vyhodnocení vlivů ÚP
Jindřichovice na URÚ.
• bod n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
na základě stanovisek Krajského úřadu Karlovarského kraje není nutno vypracování konceptu ani
variant řešení ÚP Jindřichovice.
• bod o)
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení – ÚP je
zpracován v souladu se zadanými požadavky.
Vyhodnocením bodů a) až o) ze schváleného Zadání ÚP je možno závěrem konstatovat, že
předkládaný Územní plán Jindřichovice je zpracován v souladu s požadavky tohoto zadání a nevykytují
se zde rozpory nebo nevyřešená problematika.

II.1.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
• Návrh řešení ÜP vychází ze schváleného Zadání ÚP Jindřichovice, ve kterém nebylo
požadováno zpracování variantních řešení předmětného území. Vzhledem k výše uvedenému a
charakteru území je předkládáno toto řešení.

II.1.7.1 Přijaté řešení
• DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ :
1. širší dopravní vztahy
Území ve správě Obecního úřadu Jindřichovice je tvořeno několika dílčími částmi – vlastními
Jindřichovicemi, dále pak Hájem, Heřmanovem spolu se Smrčinou, Hradeckou, Loučnou, Mezihorskou,
Pouští a Starou.
Celé řešené území leží cca v těžišti mezi Kraslicemi, Nejdkem, Chodovem a Sokolovem na
významné dopravní propojce Sokolov a Kraslice (krajská silnice II/210), s propojením až do Německa
(Saska).
Řešená oblast je zatím relativně stranou jak hlavních mezinárodních, tak i republikových
dopravních tahů a i z hlediska turistické atraktivity.
Odrazilo se to i na přetřídění dřívějších krajských silnic druhé třídy do nižších kategorií, takže
v současné době řešeným prostorem probíhá pouze jedna krajská silnice druhé třídy (výše zmíněná
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II/210). Do každé dílčí části pak zabíhají krajské silnice třetí třídy (Háj - III/210 37, Heřmanov - III/218 11,
Hradecká a Poušť - III/210 47, Loučná - III/210 39, Mezihorská - III/210 35).
Již sama poloha zájmového území mimo hlavní dopravní trasy a spoje, předurčuje i dopravní
význam jednotlivých dopravních spojení a to jak vně tohoto zájmového prostoru (rozhodujícím tahem je
silnice II/210 Sokolov – Kraslice - Německo), tak i ve vazbě mezi jednotlivými částmi.
Nejbližší významnější nadregionální dopravní propojka prochází až Sokolovem (R6 Karlovy Vary
- Cheb), což je zároveň i mezinárodní silnice (E 48, E 49), po které je možno se dále vydat směrem z
Karlových Varů dále na Prahu nebo Ústí nad Labem nebo v opačném směru přes Cheb do Německa.
Z pohledu širších dopravních vztahů je možno, mimo výše zmíněnou II/210, ještě využít silnice
III/210 47, která propojuje Jindřichovice směrem na Nejdek, Pernink a Boží Dar. Nebo dále pak silnici
III/210 35, která usnadňuje dopravní propojení ve směru na Chodov a Karlovy Vary, tj. v současné době
do krajského města.
Z krajských silnic třetí třídy stojí za zmínku ještě k severu ubíhající silnice III/218 10, která
propojuje Jindřichovice s Přebuzí.
Zbylé krajské silnice mají již jen přímo přístupový charakter do dílčích částí řešeného prostoru,
kde jsou často i slepě zakončeny. Detailněji jsou popsány v další části v dopravní charakteristice
jednotlivých dílčích částí.
Za prací mimo řešené území, ale případně i za službami, kulturou apod. je nutno dojíždět mimo
zájmové území (spádově do Sokolova nebo Kraslic).
Železnice se v zájmovém území nevyskytuje a nemá pro ně přímý dopravní význam. Nejbližší
vlaková stánice je v Oloví, na rychlíkový vlak je nutno dojet až do Sokolova.
2. silniční doprava a propojení
• a. krajské silnice a MK – návrh úprav
komunikační síť
Z výše zmíněných krajských silnic je prakticky pouze již několikrát zmiňovaná propojka Sokolova
s Kraslicemi významnější a to jak dopravní intenzitou, tak odpovídajícím zatřídění a stavebním
provedením a stavem.
Ostatní silnice jsou z hlediska návrhových parametrů, zejména šířkového uspořádání, na úrovni
tzv. „okresek“ z doby první republiky, protože jsou o volné šířce koruny vozovky pouze zhruba 4,5-5,5 m.
Dle normového zatřídění jsou tyto krajské silnice třetích tříd jednoznačně minimálně o řád parametrů
více dole, je-li toto vůbec možné – jsou prakticky jednopruhové.
Z hlediska konstrukcí jsou vesměs s živičným krytem, který byl v rozhodující délce v minulosti
obnoven.
Totéž platí i pro místní komunikace, z nichž pouze zlomek je v normových parametrech pro
zařazení do III. třídy, dle platné legislativy. Což nijak nevadí, protože rozhodující je zkvalitnění povrchů a
nikoliv šířkové parametry MK.
Obecně je možno ještě konstatovat, že slepá zakončení místních komunikací by měla být
provedena v podobě točky nebo takového obratiště, které umožní otočení vozidla na svoz komunálního
odpadu.
mimo i v zastavěném území – dle dílčích částí
Řešené území je, ve směru od jihovýchodu k severozápadu, protnuto dopravní osou (dopravní
páteří řešeného prostoru), kterou tvoří procházející krajská silnice II/210 (v zastavěném území pak dle
ČSN 73 6110 funkční třídy B2), která v prodloužení tvoří dopravní propojení jak do sousedních katastrů,
tak zejména mezi silnicí R/6 a k hraničním přechodům.
Krajské silnice mají vesměs bezprašnou živičnou úpravu krytu. Místní komunikace jsou většinou
pouze s krytem ze zakaleného kameniva nebo pozůstatky penetračního postřiku.
Odvodnění vozovek je vesměs i v zastavěném území v extravilánovém provedení, tj. do
silničních příkopů nebo není řešeno vůbec. Dešťová nebo smíšená kanalizace je prakticky pouze ve
středu Jindřichovic.
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Obecně platný výše zmíněný popis je možno doplnit i o dílčí podrobnější charakteristiky
jednotlivých částí:
Jindřichovice jsou nejvýznamnějším členem řešeného sídelního útvaru, proto jsou i jeho
střediskovou částí.
Obec sama o sobě je tvořena v centru hlavně dvoupodlažní zástavbou „městského“ typu
(jednopatrové domy s případným využitím půdních prostor). Na tuto centrální „městskou“ část pak
navazují po obvodu klasické RD nebo hospodářské usedlosti.
Až na jedinou výjimku se obci vyhnula klasická „panelová“ výstavba. Existující „panelák“ je
situován stranou, takže netvoří dominantu tak, jak je tomu povětšinou v jiných obcích.
Toto uspořádání z pohledu dopravy neklade nároky na výstavbu nákladných parkovacích ploch,
což je většinou problém z důvodů prostorové stísněnosti. V tomto našem případě doprava v klidu řešena
jednotlivými vlastníky nemovitosti a na vlastní náklady.
Z dopravního pohledu je obec „rozříznuta“ na severní a výrazně větší jižní část, průtahem silnice
II/210, která je zde necitlivě realizována v extravilánových parametrech vhodných spíše pro obchvat než
průtah (tj. bez chodníků a s odvodněním do silničních příkopů silnice - nevadilo by to, kdyby byly
realizovány i mimoúrovňová příčná křížení alespoň pro pěší trasy, protože silnice sama o sobě nemá, až
na několik výjimek, přímo přilehlou zástavbu, což je na druhou stranu dobře).
Pro dynamickou a tranzitní dopravu je toto provedení výhodné, ale z pohledu života v obci tvoří
tato silnice obtížně překonatelnou přehradu. Je zde sice omezená jízdní rychlost značkou IS 12 (obec),
většina řidičů toto dopravní omezení nerespektuje právě pro stavební charakter komunikace
(extravilánové provedení), který svádí k vyšší rychlosti.
Toto ale zcela neplatí pro průběh silnice na obou koncích nezastavěného území, kde probíhá
tato krajská silnice sérií několika serpentin, které je nutno v rámci tohoto časového horizontu ÚP
zahrnout do úprav (veřejně prospěšné stavby, viz. grafická část).
Na výše zmíněnou dopravní osu navazuje „pavouk“ dalších krajských silnic, které hvězdicovitě
protínají zastavěné území a současně zajišťují i dopravní obsluhu sousedních pozemků – III/210 47
vychází z centrální části severovýchodním směrem a okolo zámku vybíhá z obce směrem na
Hradeckou, Poušť a dále do Nejdku.
Ještě v zastavěné části, byť až na samém okraji se severně (vlevo) odděluje silnice III/218 10,
která probíhá dále směrem na Šindelovou. Od níž se opět po cca 300 m odbočuje vpravo, směrem na
Heřmanov (III/218 11).
Na konci v zastavěné části Jindřichovic, byť až na samém okraji zástavby, se severně odděluje
silnice III/210 40, která probíhá dále směrem na Rotavu.
Na opačnou stranu pak ze středu vybíhá západním směrem z obce ještě krajská silnice III/210
39 směrem na Loučnou.
Na protilehlé straně zástavby, tj. až na východním okraji souvislé zástavby, se od silnice II/210
dále ještě odpojuje krajská silnice III/210 37 směrem na Háj s tím, že se v Dolních Nivách opětovně
propojuje se silnicí II/210.
Výše zmíněné krajské silnice bude nutno upravit do normových parametrů, byť na přípustné
spodní hranici parametrů a ze zákona i doplnit o samostatně vedené pěší trasy, chodníky!
Navazující systém místních komunikací historicky pak vznikal tak, jak šel život - z centra se
zástavba šířila podél polních cest, které byly časem zpevněny a staly se zárodkem klasického
neuspořádaného dopravního systému místních komunikací, který je charakteristický pro historická sídla
a přináší problémy zejména v podobě obtížného rozšíření těchto komunikací do přijatelných parametrů.
Dopravní obsluha historického jádra Jindřichovic, v kontextu s původní zástavbou jádra
městečka je zajištěna v návaznosti na krajské silnice ještě několika průběžnými komunikacemi místního
charakteru.
Krajské silnice jsou v zastavěné části obce jednoznačně zařazeny do funkční třídy B2 (v centru
jsou i s náznaky chodníků, které bude nutno uceleně doplnit v celé délce zastavěného území), místní
komunikace (MK) mají, až na výjimky, charakter dopravně zklidněných komunikací IV. třídy (což bude
nutno zdůraznit nejen dopravním značením, ale i nezbytnými stavebními úpravami).

66

Jádro Jindřichovic je pak nutno dopravně obsloužit MK III. třídy, kde je pro změnu nutno u takto
zatříděných ulic vozovky lemovat alespoň jednostranným souvislým chodníkem.
Odvodnění vozovek v zastavěné části (tj. krajských silnic a MK) je buď podélným a příčným
spádem do vodosběrných příkopů nebo není řešeno nijak, v samém centru obce je dešťová voda
sváděna do dešťové kanalizace.
Další sídla (Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská a Poušť) jsou poznamenány
odsunem Němců, kdy se zde z relativně bohatých vesnic zachovalo pouze torzo v podobě několik
chalup a statků s trvale bydlícími obyvateli. Postupem času se staly tyto osady atraktivní pro rekreační
bydlení, které v současnosti tvoří rozhodující podíl využití staveb. Tento fakt je i rozhodující z pohledu na
dopravní infrastrukturu, která je pro tyto řešené prostory prakticky společná bez ohledu na množství
chalup.
Ze strany rekreantů nebyl tlak na zlepšení kvality komunikací natolik silný, že se zde v tomto
směru prakticky neinvestovalo, což se v posledních letech mění a bude nutno i tyto lokality zahrnout do
obnovy dopravní infrastruktury.
Z pohledu funkčního zařazení a kategorizace jednotlivých komunikací tyto ani zdaleka
neodpovídají normovému zařazení do základní kategorizace silnic (zejména ve svých šířkových
parametrech), což platí jak pro krajské silnice, tak i pro MK. Stručně je možno jednotlivé dílčí části
charakterizovat takto:
Háj – je jedinou částí sídelního útvaru Jindřichovic, která se nachází jižně od střediskové části
řešeného prostoru.
Dopravní propojení do Jindřichovic (cca 4 km) je zajištěno krajskou silnicí třetí třídy III/210 37,
která prochází po východním okraji zástavby a pokračuje dále na Nivy.
Dopravní obsluha vlastního zastavěného území je zajištěna „prstencovými“, ale hlavně
kořenovými MK, které přecházejí v nezastavěné části do podoby polních cest (tento charakter svým
stavebním uspořádáním mají již ale i v zastavěném území, což jim i předurčuje budoucí podobu – MK
IV. třídy v podobě dopravně zklidněné komunikace, tj. bez chodníků, ale s možností průjezdu i
zemědělské techniky).
Heřmanov – je polohovým protipólem Háje, který je situován severně od Jindřichovic.
Dopravní propojení do Jindřichovic (cca 1,5 km) je zajištěno krajskou silnicí třetí třídy III/218 11,
která v Heřmanově pak končí. V zastavěné částí přechází do MK, které následně vybíhají ze zastavěné
části jako polní cesty do volné krajiny.
I v zastavěné části jsou MK v podobě polních cest, pouze s částečným zpevněním některých
větví bezprašnou úpravou a s odvodněním pouze do okolí (silniční příkop nebo jen s využitím nadvýšení
komunikace).
Hradecká – spolu s Pouští leží východně od Jindřichovic na krajské silnici III/210 47. Od
Jindřichovic je vzdálená cca 4 km.
Krajská silnice o výrazně podnormových parametrech tvoří v zastavěné části dopravní osu, která
spolu s podkovou MK zajišťuje přístup k rozhodujícímu počtu nemovitostí. Zbylé nemovitosti jsou
dopravně zpřístupněny MK, které opět prochází zástavbou, za kterou pokračuje již jen v podobě polních
cest ven ze zastavěné části.
Odvodnění komunikací je volně do okolí, krajská silnice je i s podélným odvodněním.
Loučná – je jedinou částí sídelního útvaru Jindřichovic, která se nachází západně od střediskové
části řešeného prostoru.
Dopravní propojení do Jindřichovic (cca 2 km) je zajištěno krajskou silnicí třetí třídy III/210 39,
která jako dopravní osa prochází zástavbou, za kterou pokračuje již jen v podobě polní cesty.
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Dopravní obsluha vlastního zastavěného území je zajištěna kořenovými MK, které přecházejí
v nezastavěné části do podoby polních cest (tento charakter svým stavebním uspořádáním mají již ale i
v zastavěném území).
Mezihorská – je druhou největší částí sídelního útvaru Jindřichovice, která se nachází přímo
východně od střediskové části řešeného prostoru.
Dopravní propojení do Jindřichovic (cca 4 km) je zajištěno krajskou silnicí třetí třídy III/210 35,
s částečným využitím silnice III/210 47, od které se zhruba v polovině přístupové vzdálenosti odděluje
směrem na Chodov.
Krajská silnice má pro řešený prostor pouze přístupový význam, protože se zastavěného území
pouze na severní straně dotýká. Zde je i odbočka další krajské silnice, III/222 1 (nutno stavebně přeřešit
do podoby normového dopravního napojení), která tvoří dopravní osu zástavby v této lokalitě a z níž se
dále již stromovitě oddělují podružné MK, které zajišťují dopravní obsluhu celé zbylé zastavěné částí.
Na konci zástavby pak krajská silnice pokračuje do volné krajiny již jen v podobě polní cesty.
Dopravní obsluha vlastního zastavěného území je plošně zajištěna stromovitou sítí MK, které na
konci souvislé zástavby přecházejí v podobě polních cest ven do polí.
Poušť – spolu s částí Hradecká leží východně od Jindřichovic na krajské silnici III/210 47. Od
Jindřichovic je vzdálená cca 6,5 km, což je cca 2,5 km za Hradeckou dále směrem na Nejdek.
Obdobě jako v Hradecké i zde krajská silnice o výrazně podnormových parametrech tvoří
v zastavěné části dopravní osu, na která skoro kolmo navazují v těžišti zastavěné části MK, které
společně zajišťují přístup k rozhodujícímu počtu nemovitostí. Zbylé jsou dopravně zpřístupněny další
dvojicí MK.
Odvodnění komunikací je volně do okolí, krajská silnice je i s podélným odvodněním.
doprava v klidu
Řešené území nemá doposud výraznější problémy s dopravou v klidu v podobě známé z velkých
měst, přesto již i sem postupem času tyto problémy lokálně pronikají.
Vozidla místních občanů jsou parkována na vlastních pozemcích a to buď v garážích nebo i
volně na dvoře nebo na plochách předpolí. Občasné parkování návštěv na veřejných komunikacích
nezpůsobuje, vzhledem k nepatrné intenzitě provozu, žádné dopravní problémy.
V Jindřichovicích je i jediný „panelový dům“ v jehož blízkosti je i několik parkovacích míst.
Rovněž v místech potenciálního soustřeďování vozidel (restaurace, penziony apod.) jsou v
blízkosti vymezena parkovací místa, takže ani zde statická doprava nezpůsobuje v současné době
problémy.
polní a lesní cesty
Řešené území je spíše horského charakteru a s tím souvisí i absence většího množství polních
nebo lesních cest. Pokud tyto jsou, pak s velkým dopravním významem, který doplňuje stávající síť
krajských a účelových komunikací situovaných v daném prostoru.
Za zmínku stojí propojení Heřmanov – Hradecká přes Dančí vrch, Hradeckou s Mezihorskou
přes Sklářský vrch, Mezihorská se silnicí II/210 přes Jedlovník, Mezihorská – Poušť s odbočkou do
Hradecké podél Tatrovické stoky (příjezd do chatové lokality), atd.
kategorizace
Krajské silnice třetích tříd pak norma sice rovněž zařazuje do funkční třídy B2, ale protože tyto
nemají prakticky žádný přímý dopravní význam, jsou spíše ve funkci přístupových komunikací (mimo
výše zmíněné III/210 37), je možno s klidným svědomím je zatřídit do funkční třídy C2 (obslužná
komunikace, která doplňuje spojení mezi sběrnými komunikacemi) v minimální návrhové kategorii.
Přesto by veškeré krajské silnice měly být doplněny alespoň o jednostranný chodník.
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Z hlediska funkčnosti by měla být prověřena možnost odvodnění, protože chodník bude většinou
realizován na úkor silničního příkopu a vyžaduje doplnit komunikaci o dešťovou kanalizaci. V neposlední
řadě je nutno doplnit komunikace i o liniové veřejné osvětlení.
Na výše zmíněné krajské silnice navazuje podružná síť místních komunikací, většinou pouze
přístupového charakteru (funkční třída C3 nebo i D) nebo multifunkční a polní cesty. V našem případě se
jedná převážně o jednopruhové obousměrné komunikace ve zcela nenormových parametrech a to jak
z hlediska šířkového uspořádání, tak tvarů křižovatek a rozhledových poměrů na nich, spádových
poměrů a lomových zakružovacích oblouků atd. vzhledem k tomu, že se jedná o stávající zástavbu, je
možno pouze zmírnit nenormové dopady úpravou stávajícího stavu.
Z pohledu norem a ve vztahu k územnímu plánu je nutno veškeré komunikace zatřídit alespoň
do základních tříd, což v rozhodující podobě budou MK III. (funkční třída C3, zóna „30“) a MK IV. třídy
(funkční třída D1, obytná zóna).
U místních komunikací III. třídy je pak nutno uvažovat vždy s alespoň jednostranným chodníkem!
• b. hromadná doprava
Útlum pravidelné autobusové dopravy se nevyhnul ani řešenému území. Pouze Jindřichovice a
Háj mají v současnosti dopravní obsluhu prováděnou veřejnou autobusovou dopravou relativně na
přijatelné úrovni jenom díky tomu, že leží na tranzitní trase Sokolov - Kraslice.
Autobusové zastávky jsou zatím ve zcela nenormovém provedení, tj. většinou bez normově
vyvýšené nástupní hrany, často pouze v tušené podobě na protilehlé straně silnice, ale většinou
s čekárnou.
Pro další zpracovávané stupně ÚP je nutno po dohodě jednoznačně situovat a stabilizovat
umístění autobusových zastávek (viz. návrh v grafické části). Zároveň je nutno vytvořit prostorové
(pozemkové) podmínky pro jejich stavební rekonstrukci, která by byla v souladu s požadavky nově
platné ČSN 73 6425 (Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky), zejména z pohledu řešení
nástupní hrany a navazujících pěších tras případně i míst pro přecházení.
Poloha autobusových zastávek je vyznačena v grafické části.
c. pěší a cyklistická doprava
Pěší doprava je vedena po chodnících pouze v centrální části Jindřichovic a to prakticky pouze
podél jedné, té nejdůležitější MK.
Chodníky jsou rovněž v některých částech s novými RD (platí to opět pouze pro vlastní
Jindřichovice).
V jiných částech Jindřichovic a zejména pak v přidružených obcích nejsou pěší odděleni od
automobilové dopravy nijak a pro chůzi jsou nuceni využít pouze krajnice silnice.
Pro budoucnost je ale nutno počítat s tím, že veškeré krajské silnice a i MK III. třídy, bude nutno
doplnit o chodníky.
Ryzí samostatná cyklistická stezka v zájmovém území zatím není, přestože jsou tudy vedeny
značené cyklotrasy (např. trasa KČT 2043, 2044, 2045, 2073, 2074).
Cyklisté jsou rovněž nuceni využívat stávající krajské silnice a místní komunikace, případně i
polní cesty propojující zastavěné části sousedních katastrů. V blízkosti řešeného prostoru (neprojíždí jím
ale) je přes léto vedena i trasa cyklobusu.
d. ochranná pásma
Z dopravního pohledu mají krajské silnice II. a III. třídy v nezastavěném prostoru ochranné
pásmo pouze 15 m od osy vozovky.
Totéž platí i pro MK II. třídy, které ale v řešeném prostoru nemáme.
e. prostupnost krajiny
Řešeným územím prochází několik turistických značených cest (žlutá, modrá).
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Žlutá trasa propojuje modrou trasu procházející Hájem přes Jindřichovice a Rotavu se zelenou
vedoucí dále do Stříbrné.
Modrá trasa je dálková propojující Hamerský vrch přes Oloví, Jindřichovice a dále směr Nejdek.
Po neznačených trasách (polní, lesní cesty) je možno se v extravilánu dostat prakticky kamkoli
s tím, že je nutná znalost krajiny nebo mít jako podklad dobrou orientační mapu.
f. vliv dopravy na životní prostředí
Řešené území svým charakterem nepřitahuje příliš zbytné dopravy, proto ani tato příliš
nepoškozuje v tomto prostoru životní prostředí.
Rovněž jiné druhy doprav nebo dopravních vztahů nemají na dané území negativní dopad,
protože se v řešeném území nenacházejí.
3. veřejně prospěšné stavby
Řešený prostor, s výjimkou průběžné silnice Sokolov – Kraslice, je celkově dopravně zanedbaný
a podfinancovaný. V současné době je nutno uvažovat s celkovou rekonstrukcí veškerých krajských
komunikací v nezastavěné i zastavěné části. .
Rovněž u místních komunikací je nutno z valné délky realizovat základní bezprašnou konstrukci
(stávající štěrkový kryt se zakalením, který vyhovoval před patnácti lety charakteru tehdejší dopravy, je
již zcela překonán a není pro budoucnost přijatelný, i když není vyloučeno zpevnění krytu podružných
MK tzv. zelenou úpravou) s tím, že nejprve je nutno zde vyřešit funkční odvodnění povrchů !!!
Stávající neřešená situace není pro budoucnost přijatelná a nelze na tomto stavu stavět a
uvažovat o pouhém kvalitativním zlepšení konstrukcí vozovek.
V případě průtahových krajských silnic je nutno vedle zlepšení konstrukcí vozovek a odvodnění
zde uvažovat i o výstavbě chodníků !!!
Územní plán navrhuje ve svém řešení následující veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury :
WD 01 přeložka silnice II/219 (souč.210) u Jindřichovic ( v ZÚR KK D.27)
( p.p.č. 3702, 3523, 3518, 3524, 3530, 3528, 3529 a 3534 k.ú.Jindřichovice v Krušných horách
– pro Karlovarský kraj )
WD 02 přeložka silnice II/219 (souč.210) u Rotavy ( v ZÚR KK D.26)
( p.p.č. 416/1 a 614/1 k.ú.Loučná v Krušných horách – pro Karlovarský kraj)
WD 03 přeložka silnice II/219 (souč.210) v k.ú.Stará
( p.p.č. 679/2, 560/1, 942/1, 933/2, 667/1 a 689 k.ú.Stará – pro Karlovarský kraj)
WD 04 úprava napojení silnic III/210 35 a III/2221 v Mezihorské
( p.p.č.1180 a 1156 k.ú.Mezihorská - pro Obec Jindřichovice)

Poznámka : Lze konstatovat, že všechny rozvojové plochy v návrhu jsou napojeny na místní
komunikace nebo ostatní komunikace event. polní cesty. Pokud bude při detailním řešení lokalit
Jindřichovice (P20, Z22, Z7 a Z8) , Mezihorská (P12, Z24, P22), Heřmanov (Z17), Hradecká (Z20),
Poušť (P17) v rámci ÚŘ a SP a přesném zaměření šířkových parametrů přístupových komunikací
zjištěno, že tyto neodpovídají svými parametry vyhlášce MDaS č.104/1997 Sb., vyhlášce MMR
č.501/2006 Sb., ČSN 736110 a ČSN 736102 budou všechny tyto připojovací komunikace upraveny
do normových parametrů dle výše uvedených předpisů, eventuelně vybudovány zcela nové
pozemní komunikace.

• VODOVOD :
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stávající stav
Jindřichovice
V roce 2008 byl dokončen nový přívodní řad pitné vody pro obec Jindřichovice, který je vedený
ze systému vodovodu města Rotava. Voda je do Jindřichovic čerpána z nové čerpací stanice pitné vody
v Rotavě z úpravny pitné vody na Prudkém potoce. Voda je čerpána do vodojemu v Jindřichovicích.
Vodojem je propojený s čerpací stanicí, celkový objem je cca 80 m3. Z objektu čerpací stanice je
vedeno rozvodné potrubí po obci až k čerpací stanici odpadních vod. Po trase jsou přepojeny stávající
řady.
Vodovodní systém obce má jedno tlakové pásmo. V obci je pak rozvodná vodovodní síť různého
složení. Na tyto rozvody jsou napojeny jednotlivé objekty.
Obsluha a údržba vodovodní sítě je zajišťována pracovníky Vodohospodářské společnosti
Sokolov, spol. s r.o. (VOSS).
Háj
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z individuálních studní, které jsou v soukromém vlastnictví.
Dále se zde vyskytují dvě veřejné studny. Veřejná studna v severní části sídla zásobuje šest rodinných
domů. Přesná trasa gravitačního vodovodu není známa.
Heřmanov
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z individuálních studní, které jsou v soukromém vlastnictví.
V sídle existuje jedna veřejná studna.
Hradecká
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z individuálních studní, které jsou v soukromém vlastnictví.
V sídle jsou tři veřejné studny.
Loučná
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z individuálních studní, které jsou v soukromém vlastnictví.
Několik objektů sídla je zásobeno vodou ze soukromé čerpací stanice umístěné u požární nádrže.
Přesná trasa vodovodního rozvodu není známa.
Mezihorská
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z individuálních studní, které jsou v soukromém vlastnictví.
Poušť
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z individuálních studní, které jsou v soukromém vlastnictví.

návrh
Při návrhu zásobování rozvojových ploch obce je respektován PRVKKK.
Jindřichovice
Budoucí rozvojové plochy budou zásoby ze stávajícího systému vodovodu, resp.rozšířením
stávajících řadů jejich prodloužením a případně jejich zokruhováním. Při vedení tras bude respektován
základní požadavek provozovatele (tj. VOSS s.r.o.) aby bylo vodovodní potrubí ukládáno do veřejně
přístupných pozemků.
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Materiál potrubí se předpokládá plastový – vysokohustotní polyetylen PE100, profily 63, 90 a 110.
Potrubí bude opatřeno hydranty, které budou sloužit k provozním účelům vodovod – tzn. jeho odkalení a
odvzdušnění. Využití hydrantů pro zajištění požární vody bude řešeno se správcem vodovodní sítě.
Při navrhování profilů nových vodovodních řadů budou zohledněny i požadavky na zajištění
požární bezpečnosti dané lokality. Technické řešení bude provedeno dle požadavků správce vodovodu,
tj. VOSS.
Vzhledem ke stávajícímu stavu vodovodu je doporučujeme uvažovat s postupnou rekonstrukcí
systému, kdy budou zejména ocelové profily nahrazeny novými materiály a reprofilovány na potřebné
profily potrubí i s ohledem na požadavky zajištění požární bezpečnosti.
Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská a Poušť
Pro zásobování sídel Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská a Poušť vzhledem k jejich
velikostem, roztroušenosti zástavby a počtu trvale bydlících obyvatel není investičně a provozně vhodné
budovat vodovodní síť s vlastním zdrojem vody nebo uvažovat s napojením na jiný vodovod pro
veřejnou potřebu.
V těchto sídlech a částech obce bude zachován stávající systém zásobení vodou z individuálních
studní. Nová zástavba bude zásobena z nově zrealizovaných zdrojů, které vzniknou na základě
hydrogeologického průzkumu a pod hydrogeologickým dozorem, aby nedocházelo k jejich vzájemnému
ovlivňování a poklesům vydatností.
Na stávajících zdrojích bude sledována jejich vydatnost, úrovně hladiny a kvalita vody. Kvalitu
vody si budou zajišťovat jednotliví vlastníci studní a vrtů. Dále bude prováděna pravidelná údržba a
opravy zařízení.
Pro stávající i nové zdroje budou stanovena ochranná pásma dle platné legislativy (vodní zákon) a
bude dbáno na jejich dodržování.
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VODOVOD – výpočet potřeby vody
počet obyvatel

lokalita

počet
obyvatel

specifická
potřeba
vody

průměrná denní
potřeba vody

maximální denní
potřeba vody

maximální
hodinová
potřeba vody

Qp=Q*počet obyv.

Qd=Qp*kd

Qm=(Qd*kh):24

Qp
3
(m /den)

Qp
(l/s)

Qd (m /den)

Qd
(l/s)

Qm (m /hod)

40

4,0

0,05

6,0

0,07

0,45

22

2,2

0,03

3,3

0,04

0,25

10

1,0

0,01

1,5

0,02

0,11

24

2,4

0,03

3,6

0,04

0,27

20

2,0

0,02

3,0

0,03

0,23

50

5,0

0,06

7,5

0,09

0,56

37,4

0,43

56,1

0,65

4,21

7,6

0,09

11,4

0,13

0,86

14

1,4

0,02

2,1

0,02

0,16

32

3,2

0,04

4,8

0,06

0,36

37

3,7

0,04

5,55

0,06

0,42

142

14,2

0,16

21,3

0,25

1,6

11

1,1

0,01

1,65

0,02

0,12

18

1,8

0,02

2,7

0,03

0,2

Háj

19

1,9

0,02

2,85

0,03

0,21

Heřmanov

4

0,4

0,005

0,6

0,01

0,05

Hradecká

7

0,7

0,01

1,05

0,01

0,08

14,7

0,17

22,05

0,26

1,65

chalupáři

Q (l/os/den)

3

3

Stávající stav
Háj
Heřmanov
Hradecká
Jindřichovice

Loučná

Mezihorská
Poušť

374
76

100 *)

Návrhový stav

Jindřichovice

147

100 *)

Loučná

7

0,7

0,01

1,05

0,01

0,08

Mezihorská

46

4,6

0,05

6,90

0,08

0,52

Poušť

7

0,7

0,01

1,05

0,01

0,08

8,1

0,09

12,15

0,14

0,91

3,8

0,04

5,7

0,07

0,43

7,7

0,09

11,55

0,13

0,87

Celkem (stávající stav + chalupáři + návrh)
Háj

40+22+19

Heřmanov

10+24+4

Hradecká

20+50+7

100 *)
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Jindřichovice
Loučná
Mezihorská
Poušť

374+76+147

60,7

0,7

91,05

14+32+7

5,3

0,06

7,95

37+142+46

22,5

0,26

33,75

0,39

2,53

11+18+7

3,6

0,04

5,4

0,06

0,41

1,05
0,09

6,83
0,6

*)

specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb., příloha č.12 – směrná čísla roční potřeby vody –
kap.I Bytový fond

Kd

součinitel denní nerovnoměrnosti, kd = 1,5

Kh

součinitel hodinové nerovnoměrnosti, kh = 1,8
• KANALIZACE :

stávající stav
Jindřichovice
V současné době je v obci vybudována nová kanalizace – jedná se o kombinovaný systém
gravitačních stok a výtlačných potrubí. Součástí systému je nová čerpací stanice odpadních vod, odkud
jsou odpadní vody čerpány do Rotavy. Tento systém je zrealizován a funkční a bude předán do
provozování VOSSu.
Obec Jindřichovice je tak napojena na kanalizační systém města Rotavy. Odpadní vody z Jindřichovic
jsou tak likvidovány na čistírně odpadních vod v Rotavě.
Okrajové části obce jsou odkanalizovány individuálním způsobem.
Odpadní vody průmyslového charakteru nebo vody zemědělské živočišné produkce se v
kanalizaci nevyskytují.
Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská a Poušť
V těchto sídlech není vybudován žádný kanalizační systém ani centrální čistírna odpadních vod.
Odpadní vody ze zástavby jsou likvidovány individuálně, převážně v septicích event. žumpách.

návrh
Jindřichovice
Odkanalizování rozvojových ploch bude realizováno kanalizačním systém s napojením na
stávající rozvody v obci.
V případě rozvojových ploch, kde není stávající systém kanalizace, se předpokládá budování oddílného
systému kanalizace – tzn. realizaci splaškové kanalizace s napojením na stávající kanalizaci. Konkrétní
technické řešení bude vycházet z terénní konfigurace, avšak je preferováno gravitační odvádění
splaškových vod.
Při vedení tras bude respektován základní požadavek provozovatele (tj. VOSS) aby bylo
kanalizační potrubí ukládáno do veřejně přístupných pozemků. Technické řešení bude provedeno dle
požadavků správce vodovodu, tj.VOSS.
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Případně lze v případě rozvojových lokalit umístěných v blízkosti vodoteče dešťové vody svést do
této vodoteče. Tato možnost je dále podmíněna příhodnou konfigurací terénu. Při likvidaci dešťových
vod však bude upřednostňována možnost jejich vsakování na konkrétním pozemku.
Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská a Poušť
Vzhledem k počtu obyvatel a rozptýlené zástavbě není investičně a provozně výhodné budovat
čistírnu odpadních vod pro tato sídla. Odpadní vody z objektů navrhujeme likvidovat v souladu
s PRVKKK v domovních čistírnách.
Při likvidaci dešťových vod bude upřednostňována možnost jejich vsakování na pozemku rodinného
domu.

KANALIZACE – produkce a znečištění odpadních vod
množství
prům.denní
splaškových
potřeba
vod
vody

počet obyvatel
počet
obyvatel
lokalita
chalupáři

specifická Qp=Q*počet
potřeba
obyv.
vody
Q
Qp
3
(l/os/den)
(m /den)

Qd=Qp*kd
3

Qd (m /den)

produkce znečištění splaškových
vod
BSK5

NL

kg/den kg/den

CHSK

N-NH4

Pcelk

kg/den

kg/den kg/den

Stávající stav
40

4,0

6,0

2,4

2,2

4,8

0,29

0,1

22

2,2

3,3

1,32

1,2

2,64

0,16

0,055

10

1,0

1,5

0,6

0,6

1,2

0,07

0,025

24

2,4

3,6

1,44

1,3

2,88

0,17

0,06

20

2,0

3,0

1,2

1,1

2,4

0,14

0,05

50

5,0

7,5

3,0

2,8

6,0

0,36

0,125

37,4

56,1

22,44

20,6

44,88

2,67

0,935

8,6

12,9

5,16

4,7

10,32

0,61

0,215

14

1,4

2,1

0,84

0,8

1,68

0,10

0,035

32

3,2

4,8

1,92

1,8

3,84

0,23

0,08

37

3,7

5,55

2,22

2,0

4,44

0,26

0,093

142

14,2

21,3

8,52

7,8

17,04

1,02

0,355

11

1,1

1,65

0,66

0,6

1,32

0,08

0,028

18

1,8

2,7

1,08

1,0

2,16

0,13

0,045

Háj

19

1,9

2,85

1,14

1,0

2,28

0,14

0,05

Heřmanov

4

0,4

0,6

0,24

0,2

0,48

0,03

0,001

Hradecká

7

0,7

1,05

0,42

0,4

0,84

0,05

0,018

14,7

22,05

8,82

8,1

17,64

1,05

0,368

Háj
Heřmanov
Hradecká

Jindřichovice
Loučná
Mezihorská
Poušť

374
76

100 *)

Návrhový stav

Jindřichovice

147

100 *)

Loučná

7

0,7

1,05

0,42

0,4

0,84

0,05

0,018

Mezihorská

46

4,6

6,9

2,76

2,5

5,52

0,33

0,115

Poušť

7

0,7

1,05

0,4

0,4

0,84

0,05

0,018

Celkem (stávající stav + chalupáři + návrh)
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Háj

40+22+19

8,1

12,15

4,86

4,5

9,72

0,58

0,203

Heřmanov

10+24+4

3,8

5,7

2,28

2,1

4,56

0,27

0,095

Hradecká

20+50+7

7,7

11,55

4,62

4,2

9,24

0,55

0,193

60,7

91,05

36,42

33,4

72,84

4,34

1,518

14+32+7

5,3

7,95

3,18

2,9

6,36

0,38

0,133

37+142+46

22,5

33,75

13,5

12,4

27,0

1,61

0,563

11+18+7

3,6

5,4

2,16

2,0

4,32

0,26

0,09

Jindřichovice
Loučná
Mezihorská
Poušť

374+76+147

100 *)

*)

specifická potřeba vody dle vyhl.č.120/2011 Sb., příloha č.12 – směrná čísla roční potřeby vody –
kap.I Bytový fond

Kd

součinitel denní nerovnoměrnosti, kd = 1,5

BSK
NL
CHSK
N-NH4
Pcelk

biochemická spotřeba kyslíku 60 g/os*den
nerozpuštěné látky 55 g/os*den
biochemická spotřeba kyslíku 120 g/os*den
anorganický amoniakální dusík
fosfor 2,5 g/os*den

• VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY
stávající stav
Obcemi a osadami protékají menší vodní toky. Správcem toku je podnik Povodí Ohře, s.p., který
zajišťuje správu toku v souladu s ustanovením vodního zákona č.254/2001 Sb. ve znění platných
předpisů.
Výřez ze základní vodohospodářské mapy
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návrh
Navrhujeme provádět odbahňování a úpravy stávajících vodních ploch v katastrech obce. Dále je
nutné provádět údržbu vodních toků, udržovat průtočné profily toků a provádět pravidelné prohlídky toků.

Do řešeného území svou minimální částí zasáhnou jako územní rezerva výhledové vodní nádrže :
-108 Rotava - minimální plochou zasahuje do severní části k.ú. Jindřichovice v Krušných horách • do
ÚP zapracováno jako R1
-110 Oloví - minimální plochou zasahuje do severovýchod. části k.ú. Loučná v Krušných horách • do
ÚP zapracováno jako R2

• ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ :
Stručná charakteristika území
Zájmové území je v katastrech obce Jindřichovice, Loučná, Háj, Heřmanov, Hradecká, Poušť,
Mezihorská ve spádové oblasti Sokolov.
Pro oblast je elektrická energie využita kromě obcí s plynovým rozvodem jako primární pro vytápění i
vaření. Jsou proto na její zásobování kladeny největší nároky s ohledem na vliv na životní prostředí.
Další zdroje tepla je využití hnědého nekvalitního uhlí,resp.dřeva zhoršující kvalitu ovzduší.
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Zatím el.energie představuje nejdostupnější z ušlechtilých forem paliv a energií s ohledem na
dostupnost základních zdrojů.
Stávající stav-distribuční vedení
Dle průzkumů a rozborů sítě ČEZ je v lokalitě stávající venkovní vedení 22 kV, připojení z rozvodny
VVN -110/22kV v Jindřichovicích umístěné u výpadové silnice na Rotavu , na které jsou paprskové
odbočky distribuční sítě 22kV napájející trafostanice.
Celkově jsou zdroje – trafostanice vytížené stávající zástavbou.Provedení je zděné nebo na
betonových,resp příhradových stožárech. Trasy venkovních vedení jsou zřejmé ze výkresové části
stejně jako umístění stávajících trafostanic.
Při zvětšení zástavby a navýšení potřeby el. energie bude nutné stanice zahustit pozemními s
možností většího výkonu a napojení zemními kabely svody z nadzemních vedení.
Nadzemní vedení VN je vodiči AlFe 40-90mm2 převážně tažená na betonových stožárech s lomy
příhradovými.
Od rozvodny Jindřichovice jsou nadzemní vedení VN-22kV tažena směry:
- jednoduché vedení na Oloví s odbočkou na TS SO 0431 Loučná
- dvojité a jednoduché vedení, celkem pět na Rotavu
- na východ z rozvodny dvojitá a jednoduchá vedení, celkem čtyři tahy, z toho tři na Dolní Nivy.Odbočky
jsou na TS SO 0432 Heřmanov, SO 0449, SO 0446 Jindřichovice a jedna cizí.
- dále jde odbočka na obec Mezihorská TS SO 0429,SO 0430 a dále Hradecká SO 0513 a Poušť SO
0488.
- na Dolní Nivy jde v souběhu s 2x110kV jednoduché vedení VN s odbočkami na TS SO 0447 na
Loučnou a SO 0450 Jindřichovice
Celkem lze rozvody VN považovat za dobré s přenosovou rezervou pro navýšení odběrů. Kabelová
vedení VN v území nejsou.
Distribuční rozvodná soustava NN-0,4kV je provedena převážně nadzemním vedením ALFE, jen
část bytových domů je zemními kabely AYKY.
Veřejné osvětlení je součástí venkovního rozvodu NN. Na hlavní silnici je provedeno ocelovými
stožáry J10 s výbojkovými svítidly a napojenými zemním kabelem AYKY.
Stávající trafostanice – výkon, provedení
Jindřichovice

TS SO 0447 obec,na Loučnou
TS SO 0449 obec,u zámku
TS SO 0446 statek,na Heřmanov
TS SO 0450 RD,na Sokolov
TS SO 0625 Smrčina,nová,chaty
TS SO 0452 Na Špici,nová pro vysílač

1x400kVA,2bet.sloup
1x630kVA,zděná minaret
1x400kVA,2bet.sloupy
1x400kVA,2bet.sloupy
1x100kVA,1bet.sloup
1x50kVA,1bet.sloup

Háj

TS SO 0352 obec

1x250kVA,příhradová

Loučná

TS SO 0431 obec

1x250kVA,příhradová

Heřmanov

TS SO 0432 obec

1x400kVA,zděná minaret

Hradecká

TS SO 0513 obec

1x250kVA,příhradová

Poušť

TS SO 0488 obec

1x250kVA,příhradová

Mezihorská

TS SO 0429 obec
TS SO 0447 samoty,u hlavní

1x630kVA,zděná minaret
1x250kVA,2bet.sloup
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Proudové soustavy sítí
VN
3F, 50 Hz, 22 kV, síť IT
NN
3 + PEN, 50 Hz, 0,4 kV síť TN- C
Ochrana proti nebezpečnému dotyku
VN – zemnění
NN – samočinné odpojení od zdroje
Ochranná pásma dle energetického zákona 458/2000 Sb.
110kV včetně
dle kolaudace vedení do 1994-15m,po 1995-12m od krajního vodiče na obě strany
22 kV-10m,po 1995 -7 m od krajního vodiče na obě strany
stožárová venkovní TS – 20 m
TS 22/0,1kV kompaktní a zděné 2m
Podzemní vedení NN – 1m na obě strany
Dálkový telekomunikační kabel – 1,5m na obě strany
Telekomunikační kabelové vedení – 1m na obě strany
Popis stávajících sítí
NN rozvody
V obci je síť zemními kabely i venkovním vedením ve správě ČEZ . Okraje dotčené lokality jsou
venkovním vedením resp. závěsnými kabely. Při nové zástavbě resp. rekonstrukcích budou sítě
provedeny již zemními kabely dle požadavků odběrů a dispozic správce sítě.
Pro větší nárůst požadavků jsou současné zdroje a přenosová vedení nedostačující i vzhledem
k požadavkům na vytápění a vaření el.energií.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je z části stožárové J 10, S5 se zemními kabely a dále venkovní síť
s ramínkovými svítidly. Tyto by měly být opraveny a rozšířeny na kabelovou síť se stožáry a s napojením
stávajícího systému.
Dle klasifikace komunikací jako přístupové-C3 jsou parametry VO nedostačující, proto by při
opravách měly být rozšířeny osv.body nebo aspoň výměny zdrojů.
Zapínací body budou nově zřízeny a napájeny z TS.
Návrh rozvoje el.sítí
Ve vazbě na rozvoje jednotlivých území se navrhují následující úpravy, rekonstrukce a realizace
nových investic jak zdrojů el.energie , tak jednotlivých sítí.:
Bilance nových potřeb el.energie:
Obec Háj
TS SO 0352
Zájmové území
počet RD
Z7
1
Z8
3
P9
1

příkon P(kW)
12
12
12

Součet požadovaných příkonů

celkem(kW)
12
36
12
60kW
-----------
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Potřebný výkon trafostanice
Obec Heřmanov
Zájmové území
Z9

TS SO 0432
počet RD
1

75kVA
příkon P(kW)
12
+Akum.top.

celkem(kW)
12
10
22kW
----------30kVA

příkon P(kW)
12

celkem(kW)
24

Součet požadovaných příkonů
Potřebný výkon trafostanice
Obec Hradecká
Zájmové území
P14

TS SO 0513
počet RD
2

Součet požadovaných příkonů

24kW
----------30kVA

Potřebný výkon trafostanice
Obec Jindřichovice TS SO 0447
Zájmové území
počet RD
Z1
6
Z2
1
Z3
2
P1
10
P2
1
P3
1

v obci je plyn
příkon P(kW)
11
11
11
11
11
11

Součet požadovaných příkonů

231kW
----------250kVA

Potřebný výkon trafostanice
Obec Jindřichovice TS SO 0450
Zájmové území
počet RD
Z4
5
Z5
3
Z6
6
P4
7
Součet požadovaných příkonů

v obci je plyn
příkon P(kW)
11
11
11
11

Potřebný výkon trafostanice
Obec Loučná
Zájmové území
P8

TS SO 0431
počet RD
2

příkon P(kW)
12

Součet požadovaných příkonů

TS SO 0429
počet RD
2
3
6

celkem(kW)
55
33
66
77
198kW
----------250kVA

celkem(kW)
24
24kW
----------30kVA

Potřebný výkon trafostanice
Obec Mezihorská
Zájmové území
P10
P11
P13

celkem(kW)
66
11
22
110
11
11

příkon P(kW)
12
12
12
+Akum.top.

Součet požadovaných příkonů
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celkem(kW)
24
36
72
60
192kW
-----------

Potřebný výkon trafostanice
Obec Mezihorská
Zájmové území
P12

TS SO 0430
počet RD
2

230kVA
příkon P(kW)
12
+AK

celkem(kW)
24
10
34kW
----------40kVA

příkon P(kW)
12
+AK

celkem(kW)
24
10
34kW
----------40kVA

Součet požadovaných příkonů
Potřebný výkon trafostanice
Obec Poušť
Zájmové území
P15

TS SO 0488
počet RD
2

Součet požadovaných příkonů
Potřebný výkon trafostanice

Při posuzování těchto nárůstu příkonu v jednotlivých lokalitách je počítáno s rozšiřováním a
rekonstrukcí stávajících zdrojů. Je plánována jedna nová stanice v Jindřichovicích a stávající stanice lze
rozšiřovat dle požadovaného příkonu.
Návrhy úprav pro navýšení příkonu:
Háj
Navýšený požadavek bude zajištěn úpravou stáv.TS navýšením stroje a úpravou rozvaděče NN.
Proveden bude nový vývod do obce a stáv.posílení výměnou průřezů.
Heřmanov
Navýšený požadavek lze napojit ze stáv.sítě. Provedeno bude prodloužení vývodu do obce a
stáv.posílení výměnou průřezů.
Hradecká
Navýšený požadavek bude zajištěn úpravou stáv.TS navýšením stroje a úpravou rozvaděče NN.
Proveden bude nový vývod do obce a stáv.posílení výměnou průřezů.
Jindřichovice
Navýšené požadavky lokalit bude zajištěn úpravou stáv.TS navýšením stroje a v obci novou(TS
obec2) jednosloupovou trafostanicí typu 1BTR s přípojkou VN cca 300m odbočením z vedení na D.Nivy.
Provedeny budou nové vývody NN do nových lokalit obce a stáv.posíleny výměnou průřezů.
Loučná
Navýšený požadavek bude zajištěn úpravou stáv. úpravou rozvaděče NN. Proveden bude nový
vývod do obce a stáv.posílení výměnou průřezů. Dle parcelizace objektů může dojít i k přeložkám NN
vedení v lokalitách.
Mezihorská
Navýšený požadavek bude zajištěn úpravou stávajících TS navýšením strojů a úpravou rozvaděčů
NN. Proveden budou nové vývody do lokalit obce a stáv.posílení výměnou průřezů.
Poušť
Nový požadavek bude zajištěn ze stáv.TS a distribuční sítě NN.
V zásadě rozvoj počítá s celkovým vymístěním nadzemních vedení NN do kabelových napaječů. Pro
tyto trasy musí být vyhledány obecní a veřejně přístupné pozemky. Mimo zástavbu jsou provedeny
odbočky a napaječe venkovních vedeních VN pro nové trafostanice.
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Jednotlivé zdroje-trafostanice budou koncipovány jako venkovní s linkovými napaječi VN a
kabelovými napaječi NN(paprsková síť). Rozložení stanic musí sledovat jak příkonové požadavky, tak
kvalitu el.energie(úbytky napětí,impedance smyček,tolerance el.ukazatelů).
Je nutno zdroje rozlišovat na distribuční síť ČEZ pro domácnosti a maloodběr a samostatné zdroje
velkoodběrů výroby a služeb ve vlastních investicích. Nové sloupové stanice budou stavebně
projektovány do 1x400kVA s osazováním strojů dle požadovaných potřeb.
Veřejné osvětlení
Současně s novým distribučním kabelovým rozvodem bude provedeno zemní napájení VO,
Osvětlovací body budou provedeny ocelovými metalizovanými stožáry s výložníky a výbojkovými zdroji.
Vzhledem k vývoji je možno uvažovat i zdroji LED diodami. Výšky 10m budou na hlavních
komunikacích,výšky 5m ve vnitřních lokalitách. Spínací body napájení a ovládání VO budou u
trafostanic.
Větrný park
V Jindřichovicích k.ú.Stará je z části proveden projekt zaměřený na využití alternativních zdrojů.
Jsou osazeny čtyři větrné elektrárny. Jejich počet může být dle výpočtu rentability rozšiřován. Do
rozvodny je provedeno napojení kabelovým vedením dle správce ČEZ, který nemá ještě konečné
zákresy.
Územní plán navrhuje do k.ú.Jindřichovice v lokalitě Horní pláň dalších 7 větrných elektráren (VTE).
• ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM :
Územní plán řeší stávající stav zásobování zemním plynem v severozápadní části Karlovarského
kraje v oblasti kolem obce Jindřichovice a možnosti další plynofikace v uvedeném území. V uvedené
oblasti jsou mimo obce JIndřichovice situována další sídla a to : Poušť, Hradecká, Heřmanov,
Mezihorská, Háj a Loučná.
V žádném ze sídel nejsou větší průmyslové podniky, jsou zde pouze menší provozovny. Bytová
zástavba je většinou tvořena jedno a dvoupodlažními rodinnými domy.
Úroveň plynofikace:
V současné době procházení zájmovým územím tři vysokotlaké (VTL) plynovodya to :
Vřesová / Rotava – ocel DN 150, provozní tlak 2,50 MPa
Vřesová / Kynšperk / Starý Dvůr – ocel DN 700, provozní tlak 2,50 MPa
Oloví – sklárna – DN 150, provozní tlak 4,00 MPa
Z hlediska kapacity jsou všechny tři VTL plynovody využitelné pro případný další odběr. Z výše
uvedených obcí jsou v současnosti plynofikovány pouze Jindřichovice. Pro jejich plynofikaci je využíván
VTL plynovod Vřesová / Kynšperk / Starý Dvůr, z kterého je připojena VTL RS, situovaná na
jihozápadním okraji obce. Z této regulační stanice je vyveden středotlaký výstup, ze kterého je
rozvedena STL distribuční síť. VTL RS a STL distribuční síť má využitelnou kapacitu pro případné další
rozšíření odběru.
Navržená koncepce plynofikace:
Jindřichovice
Plynofikace obce již byla provedena, v obci je vybudována VTL RS a STL distribuční síť zemního
plynu. Připojení nově navrhované zástavby rodinných domů je možné ze stávajících rozvodů, které jsou
dostatečně kapacitní. Připojení stavebních pozemků, situovaných v místech stávajících STL rozvodů,
bude provedeno zřízením nových STL přípojek plynu. Lokality, kde není proveden stávající STL rozvod
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je možno připojit prodloužením stávajících řadů a vysazením nových přípojek, případně provést celkové
rozšíření STL distribuční sítě.
Rozšíření STL distribuční sítě zemního plynu je nutno provádět v souladu s platnými podmínkami
majitele distribuční sítě RWE GasNet, s.r.o. (Smlouva o budoucí smlouvě kupní, Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby).
Bilance nárůstu spotřeby ZP:
kategorie domácnosti
počet stávajících RD
121
počet chalup
43
počet navrhovaných RD
42
kategorie maloodběr
občanská vybavenost
uvažovaná plynofikace

stávající zástavba je plynofikována
navrhovaná zástavba RD 70%
30 RD
občanská vybavenost
uvažovaný nárůst spotřeby ZP – domácnosti
max. 60 m3.hod-1
uvažovaný nárůst spotřeby ZP – maloodběr
max. 15 m3.hod-1
Uvažovaný nárůst celkem
max. 75 m3.hod-1
Loučná
VTL plynovod kopíruje okraj sídla, z důvodu malého počtu objektů a nízkého předpokládaného
odběru ZP (viz níže) se s plynofikací sídla neuvažuje.
Bilance předpokládané spotřeby ZP:
kategorie domácnosti
počet stávajících RD
8
počet chalup
počet navrhovaných RD

16
2

v případě plynofikace
do 50 % stávající a navrhované zástavby
uvažovaný odběr ZP – domácnosti
max. 20 m3.hod-1

Mezihorská
VTL plynovody jsou vedeny ve vzdálenosti cca 500 m od sídla. Z důvodu nízkého
předpokládaného odběru ZP (viz níže) se s plynofikací sídla neuvažuje. Návratnost investice na zřízení
„farmářské“ regulační stanice a STL distribuční sítě při předpokládaném odběru ZP je nereálná,
s plynofikací sídla se neuvažuje.
Bilance předpokládané spotřeby ZP:
kategorie domácnosti
počet stávajících RD
25
počet chalup
počet navrhovaných RD

71
13

v případě plynofikace
do 50 % stávající a navrhované zástavby
uvažovaný odběr ZP – domácnosti
max. 90 m3.hod-1
Poušť
Z důvodu malého počtu objektů a nízkého předpokládaného odběru ZP (viz níže) se s plynofikací
sídla neuvažuje.
Bilance předpokládané spotřeby ZP:
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kategorie domácnosti

počet stávajících RD
6
počet chalup
počet navrhovaných RD

9
2

v případě plynofikace
do 50 % stávající a navrhované zástavby
uvažovaný odběr ZP – domácnosti
max. 12 m3.hod-1
Háj
VTL plynovod Vřesová – Kynšperk – Starý Dvůr je veden ve vzdálenosti cca 350 m od sídla.
Z důvodu nízkého předpokládaného odběru ZP (viz níže) se s plynofikací sídla neuvažuje. Návratnost
investice na zřízení „farmářské“ regulační stanice a STL distribuční sítě při předpokládaném odběru ZP
je nereálná, s plynofikací sídla se neuvažuje.
Bilance předpokládané spotřeby ZP:
kategorie domácnosti
počet stávajících RD
17
počet chalup
počet navrhovaných RD

11
5

v případě plynofikace
do 50 % stávající a navrhované zástavby
uvažovaný odběr ZP – domácnosti
max. 25 m3.hod-1
Heřmanov
Z důvodu malého počtu objektů a nízkého předpokládaného odběru ZP (viz níže) se s plynofikací
sídla neuvažuje.
Bilance předpokládané spotřeby ZP:
kategorie domácnosti
počet stávajících RD
4
počet chalup
počet navrhovaných RD

12
1

v případě plynofikace
do 50 % stávající a navrhované zástavby
uvažovaný odběr ZP – domácnosti
max. 15 m3.hod-1
Hradecká
Z důvodu malého počtu objektů a nízkého předpokládaného odběru ZP (viz níže) se s plynofikací
sídla neuvažuje.
Bilance předpokládané spotřeby ZP:
kategorie domácnosti
počet stávajících RD
13
počet chalup
počet navrhovaných RD

25
2

v případě plynofikace
do 50 % stávající a navrhované zástavby
uvažovaný odběr ZP – domácnosti
max. 35 m3.hod-1

• ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM :
Územní plán nenavrhuje žádný centrální systém zásobování teplem. Vytápění jednotlivých
objektů v řešeném území je prováděno individuálně, převážně lokálními topidly na pevná paliva. Není
zde centrální ani bloková kotelna. Předpokládá se postupný přechod na vytápění ekologičtějšími palivy,
která tolik nezatíží kvalitu ovzduší a přírodní prostředí.
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• SPOJOVÁ ZAŘÍZENÍ :
stávající stav
Telefonizace
V zájmových lokalitách sídel Jindřichovice, Háj, Loučná, Heřmanov, Hradechá, Poušť,
Mezihorská je vybudována telefonní nadzemní i kabelová síť MK, DK,DOK.Trasy jsou zakreslené dle
správce Telefonica O2.
Rozvody od ÚR jsou většinou závěsnými kabely v soubězích s rozvody NN.
Napájení je z digitální ATU Jindřichovice v objektu pošty. Nadřazenou ústřednou je Sokolov.
Přechody na ÚR jsou v těchto obcích:
Háj
1xÚR , samonosné kabely
Loučná
1xÚR , samonosné kabely
Heřmanov
1xÚR , samonosné kabely
Rác,Smrčina 1xÚR , samonosné kabely
Hradecká
1xÚR , napojen z kabelu na Mezihorskou,dále závěsy a odbočky na 3 pomocné UR
Hradecká,směr závěsu na Poušť s ukončením PÚR50/0/00/009A1.
Mezihorská 1xÚR , napojen z DK,v obci je 3xÚR, závěsné kabely
Jindřichovice 11xÚR napojené na MK z ATÚ pošta,kabely MK přiložené k DOK v obci.
Ve výhledu lze pokrýt nové požadavky přímou linkou.
Náklady na sítě jsou investicí správce sítě Telefonica O2.
Návrh řešení telefonních připojení
Pro zřizování dalších telefonních stanic je třeba vyjádření správce sítě.
Přípojkové skříně MIS,MRK budou součástí staveb.
Nová tel.připojení budou zemními kabely TCEPKFLE dle požadavků přihlášek.
Příjem českých TV
Pro území je příjem zajištěn základním digitálním vysílačem Cheb-Zelená hora. Je využito i
převaděče Šindelová.
Pro úplné pokrytí TV lze využít v plném rozsahu satelitní příjem.

II.1.7.2 Plochy s jiným způsobem využití
• V ÚP Jindřichovice bylo nezbytně nutné doplnit plochy s jiným způsobem využití než je
stanoveno ve vyhlášce č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a to :
-

plochy zeleně - zeleň soukromá a vyhrazená (ZS)
- zeleň ochranná a izolační (ZO)
- zeleň přírodního charakteru (ZP)

Doplnění tohoto druhu plochy bylo nezbytně nutné pro možnost vymezení systému sídelní
zeleně podle přílohy č.7, část I., odst.1, písm. c. vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. Podmínky pro tyto plochy
zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním.

II.1.7.3 Využití zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch
Všeobecně lze konstatovat, že ve všech sídlech obce Jindřichovice jsou plochy, které byly
navrženy Územním plánem obce Jindřichovice již využity pro bydlení (BI,BV) eventuelně pro rekreaci
(SR). Územní plán Jindřichovice přebírá ve všech případech navržené rozvojové plochy z původního
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ÚPO Jindřichovice (mimo těch, které byly v rámci nového ÚP vypuštěny) a zahrnuje i plochy schválené a
vydané pod změnou č.1 tohoto ÚPO.
Na základě průzkumů zájmu o výstavbu v sídlech obce Jindřichovice, které provedl objednatel
tj. Obecní úřad Jindřichovice byly zpracovány požadavky nových rozvojových ploch v jednotlivých
sídlech řešeného území. V tomto rozsahu byly zapracovány na žádost objednatele i do návrhu
územního plánu Jindřichovice.
Jindřichovice : V zastavěném území se nachází minimum ploch pro požadovaný rozvoj. Na základě této
skutečnosti proto část rozvojových ploch leží mimo zastavěné území částečně na zemědělském půdním
fondu, vzhledem k tomu, že v návaznosti na stávající zástavbu jiné plochy nejsou k dispozici.
Z původního ÚPO je již využita plocha 11 a převzaty plochy 12 nově P19 (BV), 13 nově P20
(BV), 16 nově Z5 (BV), 18 nově Z7 (BV),19 nově Z8 (BV), 22 nově Z10 (BV), 24(část) nově Z11 (BV).
Ze změny č.1 ÚPO jsou převzaty plochy 1/BV.1.1 nově Z22 (BV), 1/BV.1.3 nově P18 (BV),
1/BV.1.4 nově P1 (BV), 1/Z4 nově P4 (RN1), 1/OV1 nově P6 (OV), 1/OV2 nově P7(PX2) a 1/OV3
nově P5 (PX1).
Nově jsou navrženy plochy Z1 (BV), Z21 (BV), Z23 (VD), P2 (BV), P3 (BV) a P8 (BV).
Loučná : V zastavěném území se nachází minimum ploch pro požadovaný rozvoj.
Z původního ÚPO je převzata plocha 26, která tvoří cca 1/3 nově navržené plochy P21 (SR).
Háj :

V zastavěném území se nachází minimum ploch pro požadovaný rozvoj.
Z původního ÚPO je již využita plocha 4 a není převzata žádná další plocha.
Nově jsou navrženy lokality : P10 (BV) a P11 (ZO).

Mezihorská : V zastavěném území se již téměř nenacházejí plochy pro požadovaný rozvoj. Na základě
této skutečnosti leží část rozvojových ploch mimo zastavěné území na zemědělském půdním fondu,
vzhledem k tomu, že v návaznosti na stávající zástavbu jiné plochy nejsou k dispozici.
Z původního ÚPO jsou převzaty lokality 30 nově P14 (SR) a 31 nově Z15 (BV).
Ze změny č.1 ÚPO jsou převzaty lokality 1/BV.1.5 nově Z16(BV), 1/OV4 nově K6.
Nově jsou navrženy lokality Z24 (SR), P12 (SR), P22 (SR).
Heřmanov : V zastavěném území se již nenacházejí plochy pro požadovaný rozvoj. Na základě této
skutečnosti leží rozvojová plocha mimo zastavěné území na zemědělském půdním fondu, vzhledem
k tomu, že v návaznosti na stávající zástavbu jiné plochy nejsou k dispozici.
Z původního ÚPO není převzata žádná plocha a nově je navržena plocha Z17 (BV) a K7 (W).
Hradecká : V zastavěném území se nachází minimum ploch pro požadovaný rozvoj. Na základě této
skutečnosti proto část rozvojových ploch leží mimo zastavěné území částečně na zemědělském půdním
fondu, vzhledem k tomu, že v návaznosti na stávající zástavbu jiné plochy nejsou k dispozici.
Z původního ÚPO je převzata plocha 8 nově Z19 (SR), P15 (SR), plocha10 nově Z25 (SR), P 23
(SR) a nově jsou navrženy plochy Z18 (SR), Z20 (SR), Z25 (SR) a P16 (ZO).
Poušť : V zastavěném území se nachází minimum ploch pro požadovaný rozvoj.
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Z původního ÚPO je již využita plocha 33 a do nového ÚP není převzata žádná další plocha.
Nově je navržena lokalita : P17 (SR)
Rozsah rozvojových ploch zastavitelných (Z) i přestavbových (P) byl stanoven na základě
konzultací s pořizovatelem a určeným zastupitelem obce Jindřichovice tak, aby bylo možno umístit
aktuální rozvojové záměry v území. Přitom je třeba počítat i s přiměřenou rezervou, aby nabídka
pozemků byla vždy větší než poptávka. V případě územního plánu Jindřichovic, které jsou pro svá sídla
vlastně střediskovou obcí jeví se jako přiměřená rezerva cca 40% potřebných rozvojových ploch.
Při stanovování rozsahu rozvojových ploch byl brán zřetel na uplatnění republikových trendů ve
vývoji počtu a struktury domácností, tedy nárůst celkového počtu cenzových domácností, způsobený
zejména zvýšením počtu domácností jednotlivců, zvýšením počtu neúplných rodin a zmenšení cenzové
domácnosti. Další dlouhodobou tendencí je nízká míra chtěných soužití více cenzových domácností.
Toto spolu s mírným růstem životní úrovně společnosti ovlivní zvýšenou potřebu bytů.
Dále bylo vycházeno z dlouhodobého trendu vývoje počtu obyvatel a domů v jednotlivých sídlech
obce Jindřichovice, který je dokumentován v následujících tabulkách.
V současné době žije v obci Jindřichovice trvale celkem 506 obyvatel a 374 chalupářů
s následujícím vývojem :
Vývoj počtu obyvatel z historického hlediska :
1860 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970
Háj
Heřmanov
Hradecká
Jindřichovice
Loučná
Mezihorská
Poušť
Stará
CELKEM

363 364 373 355 350 345 329 324
165 196 207 202 220 217 192 171
164 176 173 183 220 195 185 204
1929 1972 1974 1894 1929 2045 1872 1934
271 259 287 292 277 263 239 203
489 435 462 461 462 438 387 375
332 195 203 183 191 193 176 189
3713 3597 3679 3570 3649 3696 3380 3400

71
32
46
619
31
55
38
892

115
51
49
494
22
25
23
779

63
18
42
404
19
1
4
551

TR
40
10
20
374
14
37
11
506

2011
CHA
22
24
50
86
32
142
18
374

celkem
62
34
70
460
46
179
29
880

V současné době je v obci Jindřichovice 194 trvale obydlených domů a 187 chalup s následujícím
vývojem :
Vývoj počtu domů z historického hlediska :

Háj
Heřmanov
Hradecká
Jindřichovice
Loučná
Mezihorská
Poušť
Stará
CELKEM

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

56
28
27
285
36
70
28
530

64
32
30
318
40
80
36
600

64
33
32
303
41
80
35
588

61
35
37
329
41
81
38
622

60
37
37
317
43
80
36
610

60
36
36
323
43
81
34
613

61
36
38
363
46
82
39
665

66
36
40
325
46
85
43
641

/
/
/
/
/
/
/
/

14
4
10
89
4
1
1
123

TR
17
4
13
121
8
25
6
194

2011
PA
1
187
1

CHA
11
12
25
43
16
71
9

celkem
28
16
38
165
24
96
15
382

Na základě výše uvedených tendencí a zjištěného zájmu obyvatel o výstavbu v jednotlivých
sídlech obce Jindřichovice lze konstatovat následující :
Jindřichovice - ( předpoklad nárůstu bytů 47) – o bydlení v obci je zvýšený zájem zejména
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proto, že je zde umístěna základní občanská vybavenost (škola, školka, prodejna smíšeného zboží,
restaurace, pošta, sportoviště). Realizací nového vodovodu a kanalizace, které jsou napojeny na
soustavu v Rotavě bude zájem o realizaci bydlení v Jindřichovicích ještě navýšen.
Mezihorská - (předpoklad nárůstu bytů 24) – v převážné míře rekreační sídlo s dalším zájmem obyvatel
o výstavbu. Trendy růstu počtu obyvatel i domů v sídle jasně ukazují pozitivní tendence v dalším
možném rozvoji sídla.
Loučná (2 byty), Háj (2 byty), Heřmanov (2 byty), Hradecká (5 bytů), Poušť (2 byty) – v těchto sídlech se
jedná o minimální počty bytů pro jejich rozvoj, ať již pro bydlení nebo rekreaci.

Tabulka kapacity navržených rozvojových ploch :

Katastr. území

Lokalita

BH

BI

BV

SR

Jindřichovice v Krušných horách

Návrh (b.j.)

Plocha (ha)
5,9311

Z1

0,1071

47
1

Z5

0,6992

6

0,6992

Z7

0,3722

3

0,3722

Z8

0,1772

1

0,1772

Z10

0,3592

3

0,3592

Z11

0,0908

1

0,0908

Z21

0,5826

5

0,5826

Z22

0,3058

2

0,3058

P1

1,5607

13

1,5607

P2

0,1805

1

0,1805

88

0,1071

P3

0,1357

1

0,1357

P8

0,1032

1

0,1032

P18

0,2873

2

0,2873

P19

0,3418

2

0,3418

P20

0,6278

5

0,6278

2

0,2929

2

0,2929

2

0,2628

2

0,2628

24

3,2102

Loučná v Krušných horách
P21

0,2929

Háj u Jindřichovic
P10

0,2628

Mezihorská
Z15

0,8595

7

0,8595

Z16

0,2027

1

0,2027

Z24

0,2084

1

0,2084

P12

0,4116

2

0,4116

P14

0,3869

3

0,3869

P22

1,1411

10

1,1411

2

0,2098

2

0,2098

Heřmanov v Krušných horách
Z17

0,2098

Hradecká

5

0,9159

Z18

0,1744

1

0,1744

Z19

0,1068

1

0,1068

Z20

0,2407

2

0,2407

Z25

0,0291

0

0,0291

P15

0,0824

1

0,0824

P23

0,2825

1

0,2825

2

0,3080

2

0,3080

84

11,1307

Poušť
P17

0,3080

Celkem

Při dimenzování počtu bytů v závislosti na zastavitelné ploše pro bytovou výstavbu (BV, SR)
bylo vycházeno z průměrné plochy cca 1 200 m2 na jeden rodinný domek. Jiný typ bytové výstavby není
v Územním plánu Jindřichovice navrhován.

II.1.7.4 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Návrh ÚP Jindřichovice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování na řešeném území
obce Jindřichovice. Navržené řešení respektuje a rozvíjí ochranu všech architektonických a
urbanistických hodnot v území uvedených v předchozích článcích.
Zastavitelné plochy mimo zastavěné území jsou navrženy v minimálním možném rozsahu
v přímé návaznosti na stávající zástavbu jednotlivých sídel, tak aby co nejméně zasahovaly do
nezastavěného území.
Ve volné krajině nejsou ÚP navrhovány žádné plochy pro možnou výstavbu. Jedná se
pouze o přírodní prvky v krajině a to prvky ÚSES, malé vodní nádrže (rybníky) a doprovodnou zeleň
účelových komunikací v krajině.
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Nová zástavba (plochy zastavitelné Z a přestavbové P) ve všech sídlech bude řešena
v souladu s architektonickými pravidly a formami venkovské zástavby (obdélný půdorys, sedlová
střecha, tradiční materiály, barevnost apod.). U stávající starší bytové zástavby nebudou
navrhovány nevhodné architektonické zásahy, zejména přístavby a nástavby zásadně narušující
hmotu a půdorys objektu. Konkrétní limity prostorového uspořádání (výškové uspořádání,
max.zastavěnost pozemku) pro jednotlivé typy zástavby jsou uvedeny v kapitole I.1.6 návrhu
územního plánu.

II.1.7.5 Koncepce řešení požadavků civilní ochrany
Požadavky civilní ochrany (CO) jsou řešeny na základě zákona 239/2000 sb.,o integrovaném
záchranném systému a navazující vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádně události je řešeno s ohledem na potencionální zdroje
ohrožení. Jako vyhovující prostory k improvizovanému ukrytí obyvatelstva lze využít části bytů, obytných
domů, provozních a výrobních objektů. Nejvhodnější jsou stavby železobetonové nebo ocelové, vhodné
jsou i masivní cihelné nebo kamenné stavby a v jejich rámci zejména suterény budov, ve kterých je
možno zřizovat úkryty svépomocí.
V území obce Jindřichovice nejsou navrhována zařízení pro ubytování a evakuaci obyvatel
z jiných částí území.
V řešeném správním území řešeném ÚP nejsou navrhována zařízení pro skladování materiálu
civilní ochrany a humanitární pomoci. Skladování bude prováděno v zařízeních obecního úřadu.
S ohledem na obytný a rekreační charakter území nevyskytují se zde nebezpečné látky, které by
bylo nutno vyvážet mimo území.
Charakter území tj. vesnická zástavba v malých sídlech nabízí dostatek ploch pro záchranné,
likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při
mimořádný událostech.
V území řešeném ÚP nejsou v současnosti ani v budoucnu se nepočítá se skladováním
nebezpečných látek a není tedy nutná ochrana před jejich vlivy.
Nouzové zásobování vodou bude řešeno přistavením mobilních cisteren a elektrické energie
přistavením mobilních elektrocentrál.

II.1.8 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace,
jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na
životní prostředí
______________________________________________________________
V Zadání ÚP Jindřichovice nebylo požadováno posouzení vlivu územního plánu na životní
prostředí vzhledem k tomu, že na řešením území se nenachází evropsky významná lokalita (EVL) ani
ptačí oblast – Natura 2000.
Krajský úřad Karlovarského kraje ve svém vyjádření ze dne 11.6.2012 pod č.j. 1945/ZZ/12
stanovil, že nemá požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Jindřichovice na životní prostředí ani na
zpracování variantního řešení územního plánu
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II.1.8.1 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Vzhledem k provedené analýze slabých a silných stránek možností hospodářského rozvoje
území se jeví jednoznačně potenciál v rozvoji bydlení a rekreace v řešeném území.
Ostatní hospodářsky aktivní funkční složky nejeví výraznější rozvojové tendence, což je
pochopitelné u výrobních činností, které zde nemají a ani v budoucnu nebudou mít příznivé podmínky
pro rozvoj neboť vhodné plochy pro provozování výrobních činností jsou již využívány a nové by musely
být umístěny místo ploch pro bydlení v těsné blízkosti stávající zástavby, což je nepřijatelné.
Naproti tomu jsou v rámci řešeného území vzhledem ke kvalitnímu přírodnímu prostředí a právě
absenci průmyslových provozů vhodné podmínky pro rozvoj funkce bydlení a rekreace (zejména
v letním období ).
• Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území
Z hlediska Územního plánu Jindřichovice a jeho vlivu na přírodní prostředí nemá jeho řešení
významně negativní vliv na kvalitu životního prostředí. Lze konstatovat,že rozvojových ploch dle návrhu
ÚP budou mít jednotlivá sídla obce Jindřichovice dostatečný prostor pro svůj rozvoj.
Z hlediska důsledků řešení Územního plánu Jindřichovice na hospodářský rozvoj je v územním
plánu navržen dostatečný počet ploch pro rozvoj bydlení, které mají potencionál působit jako zásadní
faktor hospodářského rozvoje řešeného území.
Z hlediska důsledků řešení Územního plánu Jindřichovice na sociální soudržnost obyvatel je
v územním plánu navržen dostatečný počet ploch pro rozvoj bydlení a veřejné infrastruktury
v potřebném rozsahu. Naplněním navržených záměrů dojde ke zkvalitnění obytného i společenského
prostředí v jednotlivých sídlech, což by spolu s mírným hospodářským rozvojem spojeným se zvýšením
počtu obyvatel a pracovních příležitostí v území mělo vést i k posílení sociální soudržnosti obyvatel
řešeného území.
• Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení
- zjištěným rizikům ovlivňující potřeby života současné generace obyvatel řešeného území
Přínosem Územního plánu Jindřichovice je návrh na posílení orientace nosné funkce území pro
bydlení a rekreaci. Tato funkce má z hlediska rozvojového potenciálu zcela zásadní význam v území.
Ekonomický rozvoj území bude podstatným prvkem pro omezení rizik ovlivňujících potřeby života
současné generace obyvatel řešeného území.
- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Neopominutelnou podmínkou života generací budoucích je především stav životního prostředí,
dále pak možnosti kvalitního bydlení a možnosti osobního uplatnění ve společensko – ekonomické
struktuře. Řešení navržená Územním plánem Jindřichovice korespondují s výše uvedeným a povedou
k žádanému rozvoji území v tomto směru.

II.8.2 Informace o respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP
Krajský úřad Karlovarského kraje ve svém vyjádření ze dne 11.6.2012 pod č.j. 1945/ZZ/12
91

stanovil, že nemá požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Jindřichovice na životní prostředí ani na
zpracování variantního řešení územního plánu
Na základě tohoto vyjádření nebylo vyhodnocení vlivů ÚP Jindřichovice na životní prostředí
(SEA) zpracováno a není tak nutno vyhodnotit jeho respektování.

II.1.9 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje § 43 odst. 1 stavebního zákona ),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení
______________________________________________________________
Návrh územního plánu Jindřichovice nenavrhuje na řešeném správním území obce
Jindřichovice změny v území ani územní rezervy nadmístního významu, které nejsou řešeny v rámci
Zásad územního rozvoje karlovarského kraje ( ZÚR KK).

II.1.10 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond ( ZPF ) a na pozemky určené k plnění funkcí
lesa ( PUPFL )
______________________________________________________________
Vyhodnocení se týká jak zemědělského půdního fondu tak i v minimálním rozsahu pozemků
určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL).
Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno dle zákona ČNR č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve
znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti
ochrany ZPF.
Dále bylo použito nového společného metodického doporučení Odboru územního plánování
MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu „ z července 2011 na základě kterého se
v zastavěných územích z hlediska ZPF :
-

•

nevyhodnocují zábory lokalit do výměry 2 000 m2
nevyhodnocují plochy pro bydlení v jakémkoliv rozsahu

1) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílů půdy náležejících do ZPF

rozsah požadovaných rozsah požadovaných ploch
ploch (Z+P+K+DS) ha
(pouze Z+K+DS) ha

podíl půdy náležících
do ZPF (ha)

Jindřichovice
v Krušných horách

54,17

45,08

30,49

Loučná
v Krušných horách

0,34

0,05

0,00

Háj u Jindřichovic

0,63

0,00

0,00

Stará

1,15

1,15

0,06

92

Mezihorská

8,06

6,12

1,27

Heřmanov
v Krušných horách

0,41

0,42

0,41

Hradecká

1,53

0,55

0,55

Poušť

0,31

0,00

0,00

66,60

53,37

32,78

Celkem

Rozsah záboru ovlivňuje plocha pro umístění 7 VTE v Jindřichovicích o rozsahu 26,60 ha. Pokud
by se bral v úvahu skutečný zábor ZPF, který činí pouze 1,11 ha klesl by rozsah požadovaných ploch v
ÚP Jindřichovice na 41,11 ha a podíl půdy náležející do ZPF na 7,29 ha.
V původním platném ÚPO Jindřichovice a jeho změnách byl odsouhlasen zábor zemědělského
půdního fondu v celkové výši 9,27 ha. V předkládaném návrhu ÚP Jindřichovice ve výše redukované
formě je požadavek na zábor ZPF ve výši 7,29 ha, což je úspora 1,98 ha.
•

2) Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

V současné době ani ve výhledu se nepředpokládá investiční zásah do ZPF.V navržených
rozvojových lokalitách se nenachází vodní toky ani hlavní odvodňovací zařízení ve správě Zemědělské
vodohospodářské správy.
Podrobná odvodňovací zařízení, která se nachází v blízkosti zastavěného území v Jindřichovicích,
Loučné a Hradecké jsou řešením územního plánu respektována a nejsou navrženými rozvojovými
plochami nijak dotčena.
•

3) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a pod.

V řešeném území se v sídlech Jindřichovice, Háj a Hradecká nacházejí funkční areály staveb
zemědělské prvovýroby. Územní plán tyto areály zachovává a navrhuje okolo nich pásy zeleně
ochranné a izolační k jejich odstínění od ostatní bytové zástavby a volné krajiny. Nová zařízení
zemědělské výroby nejsou v zastavěném území ani v krajině navrhována.
•

4) Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření k zajištění ekologické stability krajiny a významných
skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném
porušení

Všechna sídla v řešeném území tj. Jindřichovice, Loučná, Háj, Mezihorská, Heřmanov, Hradecká a
Poušť jsou obklopena zemědělským půdním fondem s různou třídou ochrany z čehož vyplývá, že
jakákoliv navržená zastavitelná plocha mimo zastavěné území zasáhne do zemědělského půdního
fondu. Územní plán tyto zásahy minimalizoval ať už velikostí zastavitelných ploch nebo jejich situováním
do nižších tříd ochrany ZPF.
V území je navržen územní systém ekologické stability, který je popsán a zdůvodněn v kapitole č.
I.1.5.2 textové části výroku Územního plánu Jindřichovice. Zábor ZPF pro ÚSES se nevyhodnocuje.
Zastavitelné plochy navržené ÚP nezasahují do stávajících nebo navržených prvků ÚSES a
nenarušují svým zásahem ekologickou stabilitu území.
Komplexní pozemkové úpravy v Jindřichovicích a navržený plán společných zařízení není
řešením územního plánu dotčen a narušen, naopak jsou do ÚP zahrnuty a respektovány.
•

5) Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálního území
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Znázornění průběhu hranic řešeného území, hranic katastrálních území, hranice zastavěného
území a hranic lokalit záboru ZPF a PUPFL je zpracováno v grafické příloze odůvodnění územního
plánu ve výkresech :
- č.II.2.10
- č.II.2.10a
- č.II.2.11
- č.II.2.12
- č.II.2.13
- č.II.2.14
- č.II.2.15
- č.II.2.16
- č.II.2.17
•

Výkres předpokládaných záborů ZPF - Jindřichovice
Výkres předpokládaných záborů ZPF(VTE) - Jindřichovice
Výkres předpokládaných záborů ZPF - Loučná
Výkres předpokládaných záborů ZPF - Háj
Výkres předpokládaných záborů ZPF - Stará
Výkres předpokládaných záborů ZPF - Mezihorská
Výkres předpokládaných záborů ZPF - Heřmanov
Výkres předpokládaných záborů ZPF - Hradecká
Výkres předpokládaných záborů ZPF - Poušť

v měř.1: 2 880
v měř.1: 2 880
v měř.1: 2 880
v měř.1: 2 880
v měř.1: 2 880
v měř.1: 2 880
v měř.1: 2 880
v měř.1: 2 880
v měř.1: 2 880

6) Zdůvodnění proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným řešením nejvýhodnější
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecních zájmů

Cílem návrhu ÚP je vytvoření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel.
Zásady ZPF jsou v návrhu ÚP respektovány při komplexně – systémovém řešení celého území
bydlení. Byl kladem důraz na využití pozemků celého území v bezprostřední návaznosti na zastavěné
území jednotlivých sídel obce. Posílením trvalého charakteru bydlení může dojít ke stabilizaci obce, na
což se váže i budování a údržba veřejné infrastruktury, která je podmínkou fungování a rozvoje
stávajících sídel.
Zastavitelné plochy byly zvoleny tak, aby plošně zaplnily prostorové rezervy navazující na
zastavěné území, zaujaly přirozenou polohu v území a dotvořily obraz jednotlivých sídel, využily
optimálních rozvojových možností sídel a využily území s co nejnižšími stupni přednosti v ochraně ZPF.
Úpravou hranice zastavěného území dle připomínek orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu a respektováním hranice intravilánu dle KN bylo nezbytně nutné některé plochy přeřadit z ploch
zastavitelných ( mimo ZÚ ) do ploch přestavbových ( v ZÚ ) a naopak jak dokumentuje níže uvedená
tabulka.

Převodní tabulka :

Jindřichovice v Krušných
horách

původní návrh
( plocha )

nový návrh
( plocha )

Z2

P 18

Z3

P 19

Z4

P 20
vypuštěna

Z9
Loučná v Krušných horách

Z 12

Háj u Jindřichovic

Z 13

poznámka

P 21
vypuštěna
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Mezihorská

Z 14

vypuštěna

P 13

vypuštěna

Je nutno konstatovat, že plochy pro výstavbu v zastavěném území jednotlivých sídlech obce jsou
téměř vyčerpány. Územní plán Jindřichovice přejímá do svého řešení rozvojové plochy z původního
dosud platného Územního plánu obce Jindřichovice a v nejnutnějším možném rozsahu je doplňuje a
rozvíjí. Dále přebírá veškeré změny, které byly odsouhlaseny pod Změnou č.1 ÚPO Jindřichovice.
Navrhované řešení jednotlivých ploch rozvojových, přestavbových, dopravní a technické infrastruktury a
ploch změn v krajině, které mají dopad na zemědělský půdní fond je následující :
• Jindřichovice :
lokalita - Z1 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,11 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,11
ha. Jedná se nově navrženou lokalitu, která navazuje na stávající zástavbu a plynule
dorovnává zástavbu v severozápadní části obce pouze u silnice. Jedná se o zábor
malého rozsahu pro bydlení.
- Z5 • leží částečně mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,70 ha, rozsah odnětí ZPF
činí 0,52 ha. Lokalita je převzata z původního ÚPO Jindřichovice, navazuje na
stávající zástavbu a doplňuje jí v jižní části obce proti hřbitovu. Jedná se o zábor
malého rozsahu pro bydlení.
- Z6 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 10 m2, rozsah odnětí ZPF činí 10 m2.
Jedná se o plochu pro výstavbu nové TI – trafostanice. Lokalita je převzata
z původního ÚPO Jindřichovice Jedná se o zábor malého rozsahu.
- Z7 • leží částečně mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,37 ha, rozsah odnětí ZPF
činí 0,14 ha. Lokalita je převzata z původního ÚPO Jindřichovice, navazuje na
stávající zástavbu a doplňuje jí v jižní části obce. Jedná se o zábor malého rozsahu
pro bydlení.
- Z8 • leží částečně mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,18 ha, rozsah odnětí ZPF
činí 0,12 ha. Lokalita je převzata z původního ÚPO Jindřichovice, navazuje na
stávající zástavbu a doplňuje jí v jižní části. Jedná se o zábor malého rozsahu pro
bydlení.
- Z10 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,36 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,36
ha. Lokalita je převzata z původního ÚPO Jindřichovice. Navazuje na stávající
zástavbu a doplňuje jí v jihovýchodní části. Jedná se o zábor malého rozsahu pro
bydlení.
- Z11 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,09 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,09
ha. Lokalita je převzata z původního ÚPO Jindřichovice, navazuje na stávající
zástavbu a doplňuje jí v jihovýchodní části. Jedná se o zábor malého rozsahu pro
bydlení.
- Z21 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,58 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,58
ha. Jedná se o novou lokalitu, která využívá zbytkové plochy ZPF, které jsou pro
zemědělskou výrobu značně nevhodné. Jedná se o zábor malého rozsahu pro
bydlení.
- Z22 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,31 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,31
ha. Lokalita je převzata z již schválené změny ÚPO Jindřichovice 1/BV 1.1. Jedná se
o zábor malého rozsahu pro bydlení.
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- Z23 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,32 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,32
ha. Jedná se novou lokalitu, která navazuje na zastavěné území a stávající plochu
drobné výroby a služeb (VD). Lokalita je již oplocena a bude sloužit pro rozšíření
stávající drobné výroby a služeb ( objekt skladování a odstavné plochy). Jedná se o
zábor malého rozsahu pro VD.
- P7 • leží v zastavěném území, výměra lokality je 0,88 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,80 ha.
Lokalita je převzata z již odsouhlasené změny ÚPO Jindřichovice č. 1/OV2 a
navazuje na stávající zástavbu. Jedná se o zábor malého rozsahu pro veřejné
prostranství, které bude sloužit pro pořádání společenských akcí pořádaných obcí.
- P9 • leží v zastavěném území, výměra lokality je 0,92 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,23 ha.
Nová lokalita navržena jako ochranná a izolační zeleň pro stávající zemědělský areál
v severovýchodní části obce. Jedná se o zábor těsně přesahující výměru 2 000 m2.
- K2,K3,K4,K5 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 26,61 ha, rozsah odnětí ZPF činí
26,61 ha. Lokalita je převzata z již odsouhlasené změny ÚPO Jindřichovice č. 1/V1,
jedná se o výstavbu 7 větrných elektráren (VTE) v Jindřichovicích – Horní pláň a
navazuje na stávající zástavbu 4 VTE v k.ú.Stará. Skutečný zábor ZPF bude činit
pouze 1,11 ha. V rámci změny byly posuzovány 4 technicky řešitelné varianty
možného umístění plochy pro VTE. Tyto varianty byly porovnány z hlediska ochrany
ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena
lokalita Horní pláň.
1. Varianta „Lokalita Loučná“ – pozemek p.č. 83/1 - k. ú. Loučná v Krušných horách
Část pozemku je pro výstavbu větrných elektráren nevhodná z následujících důvodů :
• Na pozemek je možno umístit pouze jednu větrnou elektrárnu
• Větrná elektrárna je příliš blízko zástavby rodinných domů a rekreačních objektů (vzdálenost
cca 660 m) nevyhovuje z hlediska dodržení hlukových limitů.
• Celá plocha pozemku je tvořena pouze půdami II. třídy ochrany (vysoká bonita půdy –
vedeno jako orná půda).
• Nízká nadmořská výška vůči jiným vymezeným plochám v k. ú. Jindřichovic
Obec Jindřichovice nesouhlasí s umístěním VTE v této lokalitě.
2. Varianta „Lokalita Za rozvodnou 110/22 kV Rotava“ – pozemky p.č. 3335 a p.č. 3609 - k. ú.
Jindřichovice v Krušných horách
Část pozemku p. č. 3335 je nevhodná z následujících důvodů :
Na pozemku jsou situovány nadzemní vedení VVN, v jejichž blízkosti nelze umisťovat větrné
elektrárny (platná legislativa – energetický zákon).
Po vymezení všech odstupů od nadzemního vedení je možno umístit pouze jednu VTE.
Při umístění VTE do tohoto prostoru dochází ke kolizi s blízko stojícím rodinným domem
(vzdálenost cca 550 m) – nevychází hluková studie (hluk přesahuje povolené limity).
Obec Jindřichovice nesouhlasí s umístěním VTE v této lokalitě.
Část pozemku p. č. 3609 je nevhodná z následujících důvodů :
Jako podmíněně vhodná byla určena pouze menší část tohoto pozemku (severní třetina
pozemku, a to v sousedství pozemku p. č. 3707, který je veden jako zamokřená plocha).
Na celý vymezený pozemek by se dala umístit max. jedna VTE.
Celá plocha pozemku je tvořena pouze půdami II. třídy ochrany (vysoká bonita půdy).
Nižší nadmořská výška – nízká vytěžitelnost zdroje
Obec Jindřichovice nesouhlasí s umístěním VTE v této lokalitě
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3. Varianta „Lokalita U šachty“ pozemek p. č. 470/1 a pozemek p. č. 652/1 v k. ú. Háj u
Jindřichovic
Část pozemku p. č. 470/1 je nevhodná z následujících důvodů :
Po vymezení všech odstupů od rodinných domů tak, aby byly dodrženy limity hluku z provozu
VTE, je možno na tomto pozemku umístit pouze dvě VTE.
Převážná plocha pozemku je tvořena půdami I. a II. třídy ochrany (vysoká bonita půdy).
Obec Jindřichovice a občané žijící v osadě Háj nesouhlasí s umístěním VTE v této lokalitě.
Část pozemku p. č. 652/1 je nevhodná z následujících důvodů :
Na celý vymezený pozemek by se dala umístit max. jedna VTE.
Převážná plocha pozemku je tvořena půdami II. třídy ochrany (vysoká bonita půdy).
Obec Jindřichovice a občané žijící v k. ú. Háj nesouhlasí s umístěním VTE v této lokalitě.
4.Varianta „Lokalita Horní Pláň“ pozemky p.č. 3617, p.č. 3660, p.č. 3583 a
Jindřichovice v Krušných horách

p.č. 3630 v k. ú.

Část pozemku p. č. 3617 je vhodná z následujících důvodů :
Na celý vymezený pozemek je možno umístit 4 větrné elektrárny
Po severním okraji pozemku vede komunikace, která umožňuje příjezd k VTE, aniž by se musela
v těchto místech budovat nová příjezdová cesta.
Z příjezdové cesty bude vždy tvořeno odbočení k VTE tak, aby došlo k minimálnímu záboru ZPF
Dostatečná vzdálenost od rodinných domů
Obec Jindřichovice souhlasí s umístěním VTE na tomto pozemku
Část pozemku p. č. 3660 je vhodná z následujících důvodů :
Na celý vymezený pozemek je možno umístit pouze jednu větrnou elektrárnu
Odbočením ze silnice spojující obec Háj s obcí Jindřichovice na tento pozemek a vybudování nové
příjezdové komunikace a montážní plochy pro VTE dojde k min. záboru ZPF
Velká vzdálenost od rodinných domů
Obec Jindřichovice souhlasí s umístěním VTE na tomto pozemku
Část pozemku p. č. 3583 je vhodná z následujících důvodů :
Na celý vymezený pozemek je možno umístit pouze jednu větrnou elektrárnu
Odbočením ze silnice spojující obec Háj s obcí Jindřichovice na tento pozemek a vybudování nové
příjezdové komunikace a montážní plochy pro VTE dojde k min. záboru ZPF
Velká vzdálenost od rodinných domů
Obec Jindřichovice souhlasí s umístěním VTE na tomto pozemku
Část pozemku p. č. 3630 je vhodná z následujících důvodů :
Na celý vymezený pozemek je možno umístit pouze jednu větrnou elektrárnu
Využitím pozemku p. č. 3689 v majetku obce Jindřichovice vedeném jako ostatní komunikace
nedojde k záboru ZPF a napojením této komunikace na montážní plochu pro stavbu VE a jejího
základu dojde k minimálnímu záboru ZPF
Velká vzdálenost od rodinných domů
Obec Jindřichovice souhlasí s umístěním VTE na tomto pozemku
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- DS1 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,67 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,31
ha. Jedná se o lokalitu, která je převzata jako veřejně prospěšná stavba ze ZÚR KK
jako D.27 – přeložka silnice II/219 (souč.210) u Jindřichovic. Přeložka byla již
zahrnuta v původním ÚPO Jindřichovic
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• Loučná :
V k.ú Loučná v Krušných horách se nenachází žádná navrhovaná plocha, která by vyžadovala zábor
zemědělského půdního fondu.
• Háj :
V k.ú Háj u Jindřichovic se nenachází žádná navrhovaná plocha, která by vyžadovala zábor
zemědělského půdního fondu.
• Stará :
lokalita -DS3 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 1,15 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,05 ha.
Jedná se o přeložku silnice II/219 (souč.210) v k.ú.Stará, která je převzata z původního
ÚPO Jindřichovice.
• Mezihorská :
lokalita - Z15 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,86 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,85 ha.
Lokalita je převzata z původního ÚPO Jindřichovice a dále jeho odsouhlasené změny
č.1/BV1.6. Jedná se o plochu vklíněnou do zastavěného území, která je svým
charakterem a terénní konfigurací pro zemědělskou výrobu nevyužitelná, pouze
s III.třídou ochrany. Jde o plochu, která je pro rozvoj sídla z hlediska obce strategická
vzhledem k tomu, že má být do vlastnictví obce na základě ÚP převedena z PF.
- Z16 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,20 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,20 ha.
Jde o novou lokalitu, která navazuje na stávající zástavbu na jihovýchodní straně sídla.
Jedná se o zábor malého rozsahu pro bydlení, pozemek je pro zemědělskou výrobu
nevyužitelný, pouze s III. třídou ochrany. Pozemek je v současnosti již oplocen a
využíván v souladu se svojí nově navrženou charakteristikou. Bylo vydáno rozhodnutí
na sjezd z komunikace a je již zažádáno o SP na stavbu.
- Z24 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,21 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,21 ha.
Jde o novou lokalitu, která navazuje na stávající zástavbu na jihozápadní straně sídla.
Jedná se o zábor malého rozsahu pro plochu smíšenou obytnou. Pozemek je pro
zemědělskou výrobu nevyužitelný, vzhledem k tomu, že je vklíněn mezi stávající
zástavbu a návrhovou plochu P12.
Poznámka :

Lokalita P22 navržená jako přestavbová plocha smíšená obytná – rekreační (SR)
je v celém rozsahu na pozemcích vedených jako ostatní plocha a nedochází tedy
k žádnému záboru zemědělského půdního fondu. Plocha leží v zastavěném
území a navazuje na stávající zástavbu v této části sídla. Zástavba je navrhována
u místní komunikace v místě, kde bývala historická zástavba a není tedy
umisťována přímo do volné krajiny. Návrhem této plochy nebude nijak dotčeno
hospodaření na ZPF sousedící parcely p.č. 506, která je vedena jako TTP a není
ve skutečnosti intenzivně obhospodařována. Plocha je ve strategickém zájmu
obce vzhledem k tomu, že pro uspokojení zájmu občanů o výstavbu nemá obec
žádné jiné vhodné pozemky ve svém vlastnictví v sídle Mezihorská. Plocha P13
byla z návrhu vypuštěna pro silné zamokření a probíhající vedení VN 22 kV, které
znemožňují funkční využití této plochy.
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• Heřmanov :
lokalita - Z17 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,21 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,21 ha.
Nová lokalita, která navazuje na stávající zástavbu, uzavře zástavbu sídla v jeho
severní části. Jedná se o zábor malého rozsahu pro bydlení.
- K7 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,20 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,20 ha.
Jedná se o novou plochu pro vybudování malé vodní nádrže v severovýchodní části.
• Hradecká :
lokalita - Z18 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,17 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,17 ha.
Nová lokalita, která navazuje na stávající zástavbu v centru sídla a dále na lokalitu č.8
z původního ÚPO Jindřichovice. Jedná se o zábor plochy malého rozsahu (1 RD) pro
plochu smíšenou obytnou pouze se III.třídou ochrany, která je pro zemědělskou výrobu
svým umístěním v centru sídla nevyužitelná. Je navržena jako náhrada za zrušenou
lokalitu č.9 z původního ÚPO. Spolu s lokalitou P15 a Z19 doplní zástavbu sídla podél
silnice v jeho centrální části. Jedná se o lokalitu v zájmu obce, která je jejím
vlastníkem.
- Z19 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,11 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,11 ha.
Lokalita navazuje na stávající zástavbu a je převzata z původního ÚPO Jindřichovice
– lokalita č.8. Jedná se o zábor plochy malého rozsahu (1 RD) pro plochu smíšenou
obytnou pouze se III. třídou ochrany, která je pro zemědělskou výrobu svým umístěním
v centru sídla nevyužitelná. Spolu s lokalitou P15 a Z18 doplní zástavbu sídla podél
silnice v jeho centrální části.
- Z20 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,24 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,24 ha.
Nová lokalita, která navazuje na stávající zástavbu v centru sídla. Jedná se o zábor
plochy malého rozsahu pro plochu smíšenou obytnou (2 RD) pouze se III. třídou
ochrany, která je pro zemědělskou výrobu svým umístěním nevyužitelná. Jedná se o
lokalitu v zájmu obce, která je jejím vlastníkem.
- Z25 • leží mimo zastavěné území, výměra lokality je 0,03 ha, rozsah odnětí ZPF činí 0,03 ha.
Nová plocha, která navazuje na ZÚ a plochu P23. Jedná se o zábor plochy malého
rozsahu pro plochu smíšenou obytnou pouze se III. třídou ochrany, která je pro
zemědělskou výrobu svým umístěním nevyužitelná.

• Poušť :
V k.ú Poušť se nenachází žádná navrhovaná plocha, která by vyžadovala zábor zemědělského
půdního fondu.
Na základě záborů a posouzení jejich koncepčních návazností na využití ploch, širší vztahy
v území a provázanost sítí technického vybavení lze konstatovat, že rozsah záboru ZPF navržený v ÚP
Jindřichovice je přijatelný při respektování všech zásad ochrany ZPF.
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• 7) Určení hranic zastavěného území , trasy základních zemědělských účelových komunikací a
územních a ekologických záměrů vyplývajících ze schválených pozemkových úprav
Hranice zastavěného území byla stanovena Územním plánem Jindřichovice k 30.4.2014 a je
vyznačena ve výkresové části odůvodnění viz.bod 5 .
Komplexní pozemkové úpravy byly v části v řešeného území k.ú. Jindřichovice zpracovány.
Navržené KPÚ a společná zařízení jsou do návrhu územního plánu Jindřichovice převzata .
Trasy základních zemědělských účelových komunikací nejsou řešením územního plánu dotčeny a
zůstávají v původním rozsahu.
• 8) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílů půdy náležejících do PUPFL
Týká se záborů PUPFL v souvislosti s řešením tří přeložek komunikace II/219 (souč,210) z nichž
dvě DS1 a DS2 jsou zakotveny v ZÚR KK jako veřejně prospěšné stavby a stejně jsou převzaty i do ÚP
Jindřichovic a to :
DS1 ( v ZÚR KK D.27) - přeložka silnice II/219 u Jindřichovic k.ú.Jindřichovice v Krušných horách
- p.p.č.3523, lesní pozemek o výměře 382 m2 a p.p.č.3534, lesní pozemek o výměře 16 m2
celkem tedy 398 m2
DS2 ( v ZÚR KK D.26) - přeložka silnice II/219 u Rotavy k.ú.Loučná v Krušných horách
- p.p.č. 416/1, les o výměře 262 m2 a p.p.č. 614/1, les o výměře 208 m2
celkem tedy 470 m2
DS3 ( v pův.ÚPO) - přeložka silnice II/219 v k.ú.Stará
- p.p.č. 667/1, lesní pozemek o výměře 204 m2, p.p.č. 679/2, lesní pozemek o výměře 8090 m2 a
p.p.č.689, lesní pozemek o výměře 876 m2
celkem tedy 9 170 m2
Celková výměra požadovaného odnětí PUPFL pro ÚP Jindřichovice je 10 038 m2
tj. 1,00 ha.
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II.1.11 Výčet jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestavby
dle Katastru nemovitostí
______________________________________________________________
• Jindřichovice :
lokalita
Z1

kat. území

č. poz.

Jindřichovice 3151/2
v Krušných
3157/1
horách

celkem Z1

Z5

615

615

FO

5 278

orná půda

93604

5 278

456

FO

5 893

1 071
1 312

FO

286/2

2 719

TTP

93651

2 719

2 719

FO

962

orná půda

93651

962

962

FO

1 522

TTP

93651

1 522

1 522

FO

645

TTP

93651

645

445

obec
Jindřichovice

32

zast. plocha
a nádvoří

32

FO

7 199
Jindřichovice
v Krušných 1004/3
horách

4 809

TTP

93651

4 809
Jindřichovice 267
v Krušných
1004/2
horách

7 167

6 992

4 809

10

4 809

10

FO

2 334

TTP

93651

2 334

2 334

FO

1 847

TTP

93651

1 847

1 388

FO

4 181

3 722

4 181
261

1 137

TTP

93651

1 137

1 137

FO

259

635

TTP

93651

635

635

obec
Jindřichovice

1 772

1 772

1 772
209/1
Jindřichovice
v Krušných
216/1
horách
216/4

celkem Z10

3 684

TTP

95051

3 684

851

obec
Jindřichovice

1 626

orná půda

95051

1 626

1 626

obec
Jindřichovice

1 115

orná půda

95051

1 115

1 115

FO

6 425

3 592

908

908

908

908

134

134

6 425
Jindřichovice
v Krušných 173/4
horách

celkem Z11
Z21

93604

1 319

celkem Z8

Z11

TTP

93651

celkem Z7

Z10

615

vlastník

TTP

286/4
Jindřichovice
v Krušných 286/5
horách
286/10

Jindřichovice
v Krušných
horách

výměra výměra
BPEJ lokality

1 319

celkem Z6

Z8

číslo
BPEJ

286/1

celkem Z5

Z7

kultura

5 893

534

Z6

výměra
dle KN

908

TTP

95051

908
Jindřichovice
1025/1
v Krušných

134

TTP

93651

121

FO

obec
Jindřichovice

horách

93651
1025/2

660

96811

263

orná půda

93651

1 014

1 014

FO

1024/2

1 198

orná půda

93651

1 198

1 198

obec
Jindřichovice

1022/1

1 894

TTP

93651

1 894

1 894

FO

1022/3

261

TTP

93651

261

261

obec
Jindřichovice

96811

119

247

665

TTP

665

obec
Jindřichovice

5 826
222

1 771

orná půda

223

800

TTP

3258

4 501

TTP

celkem Z22

93604

celkem Z23

P1

773

95051

800

95051

4 280

Jindřichovice
v Krušných
horách

95011

1 771

obec
Jindřichovice

407

obec
Jindřichovice

880

obec
Jindřichovice

221
7 072

3 058

7 192

3 253

7 192

3 253

FO

3516

14 626

ostatní
plocha

14 626

PF

3519

981

ostatní
plocha

981

PF

15 607

15 607

3218/1

1 081

ostatní
plocha

3214/3

388

zahrada

93604

Jindřichovice
v Krušných 3214/4
horách

290

zahrada

3214/5

292

zahrada

3214/1

4 828

ostatní
plocha

celkem P2

408

obec
Jindřichovice

388

388

obec
Jindřichovice

93604

290

290

obec
Jindřichovice

93604

292

292

obec
Jindřichovice

427

obec
Jindřichovice

6 879
328/3

P3

TTP

7 192

celkem P1

P2

7 192

5 826

998

95051

7 072
Jindřichovice
v Krušných 2402/4
horách

546
5 826

93604

Z23

obec
Jindřichovice

1 014

celkem Z21

Z22

660

1024/1

93651

Jindřichovice
v Krušných
horách

397

TTP

Jindřichovice 328/5
v Krušných
328/7
horách
3289

970

1 805

24

TTP

95011

24

24

FO

1 591

TTP

95011

1 591

469

FO

270

TTP

95011

270

270

FO

74

ostatní
plocha

58

FO

122

13
celkem P3

P4

zast. plocha
a nádvoří

536

2 495

Jindřichovice
v Krušných
horách

1 885
ostatní
plocha

33 942

PF

3664

321

ostatní
plocha

321

obec
Jindřichovice

3665

191

ostatní
plocha

191

obec
Jindřichovice

3495

396

ostatní
plocha

396

PF

34 850

Jindřichovice
302/2
v Krušných
horách
303

34 850

3 791

ostatní
plocha

3 791

obec
Jindřichovice

163

ostatní
plocha

163

obec
Jindřichovice

177

TTP

177

obec
Jindřichovice

94078
93716

celkem P5

4 131
Jindřichovice 284
v Krušných
horách
3239/1

celkem P6

P7

1 451

ostatní
plocha

93651

TTP

49/4

1 330

TTP

55/1

818

zast. plocha
a nádvoří

1 305

1 430

1 430

obec
Jindřichovice

100

obec
Jindřichovice

312

95011

1 061

93604

269

7 945

1 349

ostatní
plocha

89/6

3 813

TTP

456

538

2068/2

395

6 615

obec
Jindřichovice

1 330

obec
Jindřichovice

818

obec
Jindřichovice

8 763
1 032

1 266
1 305

89/5

1 530

39

TTP
95014

2072/2 32 354

4 131

93604

1 305

Jindřichovice
v Krušných
horách

177

6 303

95044
89/1

80

95011

8 763
Jindřichovice
v Krušných
horách

97

1 430

6 615

celkem P8

P9

TTP

49/1

celkem P7
P8

1 430

2 881

Jindřichovice
v Krušných
horách

1 357

33 942

301/1

P6

FO

3506

celkem P4

P5

536

obec
Jindřichovice

1 032
391

FO

2 304

PF

zast. plocha
a nádvoří

179

FO

ostatní
plocha

39

FO

ostatní
plocha

2 779

FO

123

93604

502

95014

3 311

2072/3 16 329

ostatní
plocha

3 072

FO

3275/1

ostatní
plocha

462

FO

celkem P9

55 568
93604

1 712

1 712

obec
Jindřichovice

Jindřichovice
v Krušných 3222/4
horách

480

TTP

93604

480

480

obec
Jindřichovice

3217/1

681

TTP

93604

681

681

FO

2 873

2 873

2 873
3224/2
Jindřichovice
v Krušných 3224/5
horách
3224/9

celkem P19

P20

1 215

1 215

FO

2 114

TTP

93604

2 114

1 857

FO

346

TTP

93604

346

346

FO

3 675

3 418

TTP

93604

1 413

1 413

FO

2420/5
Jindřichovice
v Krušných 2420/6
horách
2420/7

1 232

TTP

93604

1 232

1 232

FO

1 209

TTP

93604

1 209

1 209

FO

1 203

TTP

93604

1 203

1 203

FO

2420/8

1 221

TTP

93604

1 221

1 221

FO

6 278

6 278

6 278

Jindřichovice
v Krušných
horách

2644/4

6 538

ostatní
plocha

6 538

obec
Jindřichovice

2630

140 997

ostatní
plocha

140 977

obec
Jindřichovice

3487

87

ostatní
plocha

87

FO

3488

203

ostatní
plocha

203

FO

147 825
Jindřichovice
v Krušných
horách

147 805
93604 117 971

3617

179 343

TTP

93716

34 675

93624

26 697

179 343
Jindřichovice
v Krušných
horách

3660

celkem K3
K4

93604

1 413

celkem K2
K3

TTP

2420/1

celkem K1

K2

1 215

3 675

celkem P20

K1

9 226

orná půda

celkem P18

P19

3 813

1 712

3222/3

P18

790

71 181

3583

96 421

FO

179 343 172 817
TTP

93624

71 181
Jindřichovice
v Krušných
horách

172 817

71 181

35 338

71 181

35 338

93716

32 602

93601

21 366

TTP

25 837

124

FO

FO

93624
celkem K4
K5

96 421
Jindřichovice
v Krušných
horách

3630

celkem K5

DS1

64 146

TTP

93716

64 146

Jindřichovice
v Krušných
horách

18 743
72 711

25 837

45 716

32 067

45 716

32 067

FO

3702

16 896

ostatní
plocha

2 452

Karlovarský kraj

3523

15 280

lesní
pozemek

382

Lesy ČR

3518

44 654

ostatní
plocha

610

FO

3524

34 516

TTP

1 904

FO

3530

3 857

ostatní
plocha

124

FO

3528

16 587

TTP

93604

16 587

118

FO

3529

10 397

TTP

93604

8 337

1 126

FO

3534

99 527

lesní
pozemek

16

Lesy ČR

celkem DS1
celkem

93624

34 516

241 714

59 440

6 732

997 212

509 987 541 670

• Loučná :
lokalita

P21

výměra
dle KN

kultura

197/1

1 614

TTP

197/5

1 252

orná půda

632/2

63

ostatní
plocha

kat. území č. poz.

Loučná
v Krušných
horách

celkem P21

DS2

celkem DS2
celkem

číslo
BPEJ

výměra
BPEJ

95011

1 525

93621

89

95011

1 252

2 929
Loučná
v Krušných
horách

416/1

3 983

614/1 254 170

2 866

výměra
lokality

vlastník

1 614

obec
Jindřichovice

1 252

obec
Jindřichovice

63

obec
Jindřichovice

2 929

lesní
pozemek

262

Lesy ČR

lesní
pozemek

208

Lesy ČR

258 153

470

261 082

2 866

125

3 399

• Háj :
lokalita

P10

výměra
dle KN

kultura

2576

377

2577
23/1

kat. území č. poz.

Háj u
Jindřichovic

celkem P11
celkem

výměra
lokality

vlastník

zast. plocha
a nádvoří

377

FO

229

zast. plocha
a nádvoří

229

FO

2 022

ostatní
plocha

2 022

FO

2 628

celkem P10

P11

číslo
BPEJ

Háj u
Jindřichovic

výměra
BPEJ

2 628

2581

234

ostatní
plocha

34

obec Jindřichovice

71/2

1 602

ostatní
plocha

1 297

FO

34/3

107

ostatní
plocha

107

FO

34/4

206

ostatní
plocha

12

FO

34/5

107

ostatní
plocha

34

FO

95

207

zast. plocha
a nádvoří

140

PO

73

3 500

ostatní
plocha

368

FO

93

1 944

zast. plocha
a nádvoří

305

FO

2469/3

61

ostatní
plocha

27

PF

203

719

ostatní
plocha

244

FO

2550

292

ostatní
plocha

187

FO

204/1

9 778

ostatní
plocha

879

FO

18 757
21 385

3 634
6 262
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• Stará :
lokalita kat. území č. poz.

DS3

výměra
dle KN

číslo výměra výměra
BPEJ BPEJ lokality

kultura

679/2 452 667

lesní
pozemek

560/1 71 165

TTP

942/1 22 428
933/2

vlastník

8 090

Lesy ČR

561

FO

ostatní
plocha

1 736

Karlovarský kraj

1 187

ostatní
plocha

55

Lesy ČR

667/1

2 862

lesní
pozemek

204

Lesy ČR

689

94 477

lesní
pozemek

876

Lesy ČR

Stará

celkem
DS3
celkem

95004 71 161

644 786

11 522

644 786

11 522

• Mezihorská :
lokalita

Z15

kat. území č. poz.

výměra
lokality

vlastník

97413
93624
93939
93716

2 843
3 831
1 006
38

7 718

PF

93939

821
827

FO

97413

6
50

PF

685/7

827

TTP

Mezihorská

50

ostatní
plocha

8 595
Mezihorská 685/5

2 027

TTP

93716
93624
93939

2 027
Mezihorská 413/6

celkem Z24

2 084

TTP

93604

2 084
413/13
Mezihorská 413/17
1287

celkem P12

výměra
BPEJ

TTP

celkem Z16

P12

číslo
BPEJ

7 718

celkem Z15

Z24

kultura

685/1

20/47

Z16

výměra
dle KN

8 545
13
740
1 274
2 027

8 595

2 084

2 084

2 084

2 084

2 027

FO

2 027
FO

3 583

ostatní
plocha

3 583

PF

140

ostatní
plocha

140

PF

393

ostatní
plocha

393

FO

4 116

4 116
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P14

Mezihorská

57/4

celkem P14

P22

ostatní
plocha

3 869

3 869

Mezihorská

FO

3 869

512/1

5 141

ostatní
plocha

5 141

FO

1315

31

ostatní
plocha

31

obec
Jindřichovice

1211

594

ostatní
plocha

594

obec
Jindřichovice

1212

312

ostatní
plocha

312

obec
Jindřichovice

1292

520

ostatní
plocha

520

obec
Jindřichovice

1293

476

ostatní
plocha

476

obec
Jindřichovice

510/1

4 337

ostatní
plocha

4 337

obec
Jindřichovice

celkem P22

K6

3 869

11 411

11 411

338/2

10 260

ostatní
plocha

10 260

obec
Jindřichovice

339

36 187

ostatní
plocha

36 187

obec
Jindřichovice

286/2

1 977

ostatní
plocha

1 977

obec
Jindřichovice

1313

93

ostatní
plocha

93

obec
Jindřichovice

Mezihorská

48 517
80 619

celkem K6
celkem

12 656

48 517
80 619

• Heřmanov :

lokalita
Z17

kat. území č. poz.
Heřmanov
v Krušných
horách

4/1

celkem Z17
K7
celkem K7
celkem

výměra
dle KN

kultura

číslo
BPEJ

výměra
BPEJ

výměra
lokality

vlastník

2 684

TTP

95011

2 317

2 098

obec
Jindřichovice

2 317

2 098

47 319

2 047

90 632

47 319

2 047

93 316

49 636

4 145

2 684
Heřmanov
v Krušných
horách

490/8

90 632

TTP

97311

128

FO

• Hradecká :
lokalita
Z18

kat. území č. poz.
Hradecká

34/19

celkem Z18
Z19

Hradecká

34/1

Hradecká

16/3

Hradecká

718/4

vlastník

1 744

TTP

95011

1 744

1 744

obec
Jindřichovice

1 744

1 744

4 274

1 068

4 274

1 068

2 407

2 407

2 407

2 407

291

291

291

291

4 274

TTP

95011

2 407

TTP

95011

291

TTP

96411

obec
Jindřichovice

FO

779

ostatní
plocha

779

FO

1396

45

ostatní
plocha

45

FO

Hradecká

824

824

170/2

15 825

ostatní
plocha

3 718

PO

170/3

7 143

ostatní
plocha

2 372

PO

Hradecká

22 968
61
Hradecká

FO

1419

celkem P16

P23

výměra
lokality

291

celkem P15

P16

výměra
BPEJ

2 407

celkem Z25

P15

číslo
BPEJ

4 274

celkem Z20
Z25

kultura

1 744

celkem Z19
Z20

výměra
dle KN

1 265

6 090
96411

1 019

95011

246

zahrada

1 265

FO

1394

329

ostatní
plocha

329

FO

1393

1 231

ostatní
plocha

1 231

FO

celkem P23
celkem

2 825

1 265

2 825

35 333

9 981

15 249

výměra
BPEJ

výměra
lokality

vlastník

• Poušť :
lokalita

P17

celkem P17
celkem

výměra
dle KN

kultura

2

2 865

ostatní
plocha

2 865

obec
Jindřichovice

707

215

ostatní
plocha

215

obec
Jindřichovice

kat. území č. poz.

Poušť

číslo
BPEJ

3 080

3 080

3 080

3 080
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II.1.12 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
______________________________________________________________
1.

2.

Filip Štastný,
Karla Čapka 1357,
Sokolov ze dne
30.9.2013

námitka – z důvodu plánované
garáže žádám o změnu
v územním plánu týkající využití
parcely 3217/1 ze zeleně
přírodního charakteru ZP na
bydlení v rod. domech –
venkovské BV.

Vítězslav Ryska,
Jelm 132, Horní
Planá 382 26 ze
dne 3.10.2013

námitka proti nedůvodnému
nezačlenění pozemku p.č. 512/1
v k.ú. Mezihorská, obec
Jindřichovice, do probíhajícího
územního rozhodnutí jako
stavební parcely
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Námitce se navrhuje
vyhovět.
Odůvodnění: Námitce se
navrhuje vyhovět, na základě
aktuálních údajů z KN je
předmětný pozemek nově
v majetku podatele námitky,
dle informací od Obce
Jindřichovice byl zakoupen
z důvodu výstavby garáže pro
bydlení (rodinný dům) a
současně pro možnost příjezdu
a přístupu k nemovitosti
(povolení sjezdu na
komunikaci a nově oddělený
pozemek p.č. 3222/6 v k.ú.
Jindřichovice v Krušných
horách). V současné době není
předmětný pozemek
zemědělsky obhospodařován, a
již pod jedním oplocením se
stavbou rodinného domu.
Námitce se navrhuje
vyhovět.
Odůvodnění: Námitce se
navrhuje vyhovět na základě
nově uplatněné námitky Obce
Jindřichovice (námitka č. 5),
dle které navrhovaná
zastavitelná plocha bude
navazovat na navrhovanou
zastavitelnou plochu obce
Jindřichovice. Současně
nebude docházet k záboru
zemědělského půdního fondu.
Vlastník předmětného
pozemku námitku uplatnil
opakovaně (při všech etapách
projednávání i přípravných
pracích na této ÚPD byla
námitka uplatněna opakovaně),
proto se obec rozhodla majiteli
pozemku vyhovět a vlastní
námitkou na vypuštění
zastavitelné plochy SR – P13
a námitkou na nové vymezení
zastavitelné plochy na

pozemcích nebo jejich částech
(p.č. 1292, 1212, 1211, 1293,
510/1 v k.ú. Mezihorská) je
zajištěna návaznost
navrhované zastavitelné
plochy p. Rysky na
zastavitelné plochy
v návaznosti na stávající
zastavěné území. Nedojde
k záboru zemědělského
půdního fondu, všechny
pozemky jsou ostatní plochou.
3.

Ing. Jan Gerner,
Běžecká 2407/2,
Praha 6 – Břevnov
ze dne 23.10.2013

a) p.p.č. 61, 1393 a 1394 se
nachází dle platného
územního plánu obce
Jindřichovice v současně
zastavěném území obce
uvnitř hranice zastavitelného
území obce s funkčním
využitím SROV. Předmětné
pozemky hodlám využít
v souladu se stávajícím
územním plánem. Proto
požaduji zachovat jeho
stávající využití – tedy SR,
jako tomu je v současném
územním plánu.
b) p.p.č. 718/4 požaduji
přičlenit k funkčnímu – SR,
které umožňuje stávající
územní plán na p.p.č. 61,
1393 a 1394, které jsou
rovněž v mém vlastnictví.

a) Námitce se navrhuje
vyhovět.

Odůvodnění: Námitce se
navrhuje vyhovět, pozemky
navazují na stávající hranici
zastavěného území, v současné
době nejsou zemědělsky
obhospodařovány, jsou
znehodnoceny náletovou
zelení. Pozemky p.č. 1393 a
1394 v k.ú. Hradecká jsou
ostatní plochou, nedojde tedy
ani k záboru zemědělského
půdního fondu.
b) Námitce se navrhuje
vyhovět.

Odůvodnění: Námitce se
navrhuje vyhovět, pozemek
navazuje na navrhovanou
zastavitelnou plochu,
v současné době není pozemek
zemědělsky obhospodařován,
je znehodnocen náletovou
zelení.
4.

Ing. Jan Gerner,
Běžecká 2407/2,
Praha 6 – Břevnov
ze dne 23.10.2013

a) p.p.č. 413/6 (Mezihorská) se
nachází dle platného
územního plánu obce
Jindřichovice v současně
zastavěném území obce
s funkčním využitím SROV.
Předmětný pozemek hodlám
využít v souladu se
stávajícím územním plánem.
Proto požaduji zachovat jeho
stávající využití – tedy SR,
jako tomu je v současném i
novém (právě
projednávaném územním
plánu) na p.p.č. 413/9, která
je rovněž v mém vlastnictví.
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a) Námitce se navrhuje
vyhovět.

Odůvodnění: Námitce se
navrhuje vyhovět, pozemek
navazuje na hranici
zastavěného území (vhodně
doplňuje proluku v hranici
zastavěného území, která je
navíc ze zbývajících stran
ohraničena a omezena
účelovou komunikací. Ačkoliv
se jedná o velmi kvalitní

b) p.p.č. 57/3 se nachází dle
nového (právě
projednávaného) územního
plánu obce v zastavěném
území obce. Požaduji
přiřadit tento pozemek
k lokalitě P14 s funkčním
využitím SROV.

5.

Obec
Jindřichovice ze
dne 23.10.2013

a) námitkou a zařazením
plochy pro pana Filipa
Šťastného – byla mu
prodána část pozemku –
p.p.č. pro zajištění přístupu a
příjezdu na pozemek p.č.
3217/1 žádáme také o
zařazení části pozemku p.č.
3222/4 do zastavitelné
plochy a současně tím bude
upravena hranice
zastavitelné plochy (bez
utváření nových zbytkových
ploch)
b) vypuštění lokality
Mezihorská P13 pro SR –
pod vedení VN, tato plocha
je silně podmáčena (bažina)
a neúnosně ekonomicky
zatížena vedením VN, proto
žádáme jako náhradou
zařadit pozemky nebo jejich
části - p.č. 1292, 1212,
1211, 1293, 510/1 v k.ú.
Mezihorská tak, aby
současně mohlo být
vyhověno námitce p. Rysky
na vymezení zastavitelné
132

zemědělskou půdu, v současné
době není pozemek
zemědělsky obhospodařován a
částečně je předmětný
pozemek již oplocen a
využíván pro požadovanou
funkci rekreace.
Námitce se navrhuje
nevyhovět.
Odůvodnění: Námitce se
navrhuje nevyhovět, jelikož
přes předmětný pozemek p.č.
57/3 v kú. Mezihrská je veden
přepad z místního rybníka –
vodní nádrže. Z tohoto důvodu
je pozemek trvale silně
podmáčen a ve větší části roku
tvoří dokonce bažinu. Z výše
uvedeného vyplývá, že
pozemek je pro zástavbu
jednoznačně nevhodný.
Žadatel může pro výstavbu
využít sousední pozemek p.č.
57/4 v k.ú. Mezihorská, který
je v jeho vlastnictví a je
dostatečně velký (možnost
výstavba až 3 objektů –
domů).
a) Námitce se navrhuje
vyhovět.

Odůvodnění: Námitce se
navrhuje vyhovět, pozemek
navazuje na navrhovanou
zastavitelnou plochu, návrhem
obce bude upravena hranice
zastavitelné plochy (bez
utváření nových zbytkových
ploch), pozemek není
v současné době zemědělsky
obhospodařován a je
znehodnocen náletovým
porostem.
b) Námitce se navrhuje
vyhovět.

Odůvodnění: Námitce se
navrhuje vyhovět, navrhovaná
zastavitelná plocha P13 je
podmáčena a zatížena nutnou
přeložkou vedení VN
v případě plánované výstavby.

plochy ( bude v návaznosti
na stávající ZÚ nebo
zastavitelné plochy)

Navrhované pozemky navazují
na hranici zastavěného území,
jsou ostatní plochou, nedojde
tedy ani k záboru
zemědělského půdního fondu.

Před vydáním dokumentace k opakovanému veřejnému jednání byla dne 21.5.2014 pod č.j.
2741/14/SÚ/Har pořizovateli doručena námitka proti návrhu ÚP obce Jindřichovice v tomto znění:
Námitka č. 1
Nevěděl jsem o projednání, nevlastním počítač proto jsem nemohl napsat v zákonné lhůtě námitku, proto
ji podávám okamžitě, jakmile jsem zjistil, že se územní plán projednává.
V platném ÚP bylo v katastru Háj u Jindřichovic p.p.č. 2482/2 zpracováno jako místní komunikace.
Při nahlédnutí současného navrhovaného ÚP jsem zjistil, že celá komunikace dle katastru Háj u
Jindřichovic p.p.č. 2482/2 je zpracován jako „vybrané trasy a polní cesty“, což by mohlo vést k tomu, že
případný nový majitel by nám zamezil jediný příjezd k rodinnému domu.
Tato příjezdová komunikace je používána k příjezdu k celkem čtyřem nemovitostem.
A to k stavebním parcelám: 10/1, 64, 66, 67.
Podepsáno majiteli 67 – Robert Mašek a JUDr. Marie Mašková, K.Čapka 1410, 3556 01 Sokolov
Námitka č. 2
Žádám o znovuzařazení p.p.č. 2001/4 katastr Háj u Jindřichovic do ploch pro zástavbu jak je v platném
ÚP, nemám ještě územní rozhodnutí.
Já a mé děti máme v plánu stavět.
Podepsáno:
Rudolf Kotes, Háj 51, Jindřichovice, 356 01 Sokolov
Petr Kotes, Jednoty 1440, 356 01 Sokolov
Rudolf Kotes ml., Atletická 2149, 356 01 Sokolov
Dana Kotesová, Jelínkova 1895, 356 01 Sokolov
Námitka se zamítá:
Pořizovatel k tomuto podání uvádí, že námitky byly podány mimo zákonem stanovenou lhůtu, jelikož
veřejné projednání bylo konáno dne 23.10.2013 a námitky bylo možné podat nejpozději do 7 dnů od
jeho konání. V rámci veřejného jednání byli všichni prostřednictvím veřejné vyhlášky poučeni o možnosti
podávat námitky a připomínky a současně byli upozorněni na podání námitek a připomínek v zákonem
stanovené 7 denní lhůtě.
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V rámci konaného opakovaného veřejného projednání byly podány námitky
.

2.

Robert Mašek a JUDr.
Marie Mašková,
K.Čapka 1410, 3556
01 Sokolov a
Rudolf Kotes, Háj 51,
Jindřichovice, 356 01
Sokolov
Petr Kotes, Jednoty
1440, 356 01 Sokolov
Rudolf Kotes ml.,
Atletická 2149, 356 01
Sokolov
Dana Kotesová,
Jelínkova 1895, 356
01 Sokolov
ze dne 21.5.2014 pod
č.j. 2741/14/SÚ/Har

Nevěděl jsem o projednání,
nevlastním počítač proto jsem
nemohl napsat v zákonné lhůtě
námitku, proto ji podávám
okamžitě, jakmile jsem zjistil, že
se územní plán projednává.
V platném ÚP bylo v katastru Háj
u Jindřichovic p.p.č. 2482/2
zpracováno jako místní
komunikace.
Při nahlédnutí současného
navrhovaného ÚP jsem zjistil, že
celá komunikace dle katastru Háj
u Jindřichovic p.p.č. 2482/2 je
zpracován jako „vybrané trasy a
polní cesty“, což by mohlo vést
k tomu, že případný nový majitel
by nám zamezil jediný příjezd
k rodinnému domu.
Tato příjezdová komunikace je
používána k příjezdu k celkem
čtyřem nemovitostem.
A to k stavebním parcelám: 10/1,
64, 66, 67.
Podepsáno majiteli 67 –

Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.

Rudolf Kotes, Háj 51,
Jindřichovice, 356 01
Sokolov
Petr Kotes, Jednoty
1440, 356 01 Sokolov
Rudolf Kotes ml.,
Atletická 2149, 356 01
Sokolov
Dana Kotesová,
Jelínkova 1895, 356
01 Sokolov
ze dne 21.5.2014 pod
č.j. 2741/14/SÚ/Har

Žádám o znovuzařazení p.p.č.
2001/4 katastr Háj u Jindřichovic
do ploch pro zástavbu jak je
v platném ÚP, nemám ještě
územní rozhodnutí.
Já a mé děti máme v plánu stavět.

Rozhodnutí: Námitka se zamítá.
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Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět, předmětný
pozemek bude zařazen do ploch
„Vybrané místní komunikace“, stejně
jako všechny ostatní pozemky zařazené
v zastavěném území do ploch uváděných
vybraných pěších tras a polních cest
budou změněny obdobným způsobem –
tedy v celém zastavěném území místní
části Háj u Jindřichovic budou změněny
na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.

Odůvodnění:
Námitce se navrhuje nevyhovět, jedná se
o pozemek, který v projednávaném
návrhu a v rámci společného jednání dle
§ 50 stavebního zákona byl zařazen a na
základě
nesouhlasného
stanoviska
dotčeného orgánu – orgánu ochrany ZPF
byl nejprve upraven a ani v upraveném
tvaru a polohou umístění zastavitelné
plochy nebyl schválen (viz stanovisko
Krajského úřadu KK, Odbor životního
prostředí a zemědělství ze dne 10.4.2013
pod č.j.1171/ZZ/13) , cituji:
Lokalita Z 13 v Háji z návrhu vypuštěna
nebyla, pouze byla posunuta tak, aby
navazovala na zastavěné území.
Vzhledem k tomu, že důvodem
nesouhlasu
krajského
úřadu
s
navrhovaným záborem zemědělské půdy
v sídle Háj byly značné rezervy ve
využití nezemědělské půdy a pozemků v
zastavěném
území,
a
nebylo
zdůvodněno, že by přednostní využití

3.

4.

Jiří Končil a Zdeňka
Končilová, Háj 3, 356
01 Sokolov ze dne
30.7.2014 pod č.j.
4155/14/SÚ/Har

Andrea Lutonská, Háj
64, 356 01 Sokolov ze
dne 1.8.2014 pod č.j.
4227/14/SÚ/Har

Jako majitelé nemovitosti parc.č. st.
34, kde máme oba manželé trvalý
pobyt, dále parcelní č. 2582, 2587,
2590, 2588, 145/2, 145/4, 147/2 je
území dotčené připomínkou
(pozemek p.č. 2489/4 v k.ú, Háj u
Jindřichovic) jedinou přístupovou
cestou k pozemkům v našem
vlastnictví a tedy i k trvalému
bydlišti. Proto žádám o změnu
v návrhu ÚP Jindřichovice výše
zmíněných území dotčených
připomínkou na stav „místní
komunikace“ z navrhovaných
„vybrané pěší trasy a polní cesty“.
Jediná přístupová cesta k trvalému
bydlišti vede přes území dotčené
námitkou (pozemky p.č. 2497/1,
2497/2, 2557, 2489/4 v k.ú. Háj u
Jindřichovic). Vzhledem k tomu, že u
polních cest a pěších tras není
vlastník, ze zákona o pozemních
komunikacích dle § 26, povinen
zajišťovat jejich sjízdnost/schůdnost,
a protože návrh ÚP Jindřichovice
neřeší v takovém případě ani potřebu
parkování trvale žijících obyvatel
(bez automobilu není možno se
dostávat za prací atd., neboť
autobusová doprava je značně
omezena a zvláště pro pracující
obyvatele zcela nedostačující. Navíc
občané obce, z důvodu rozdílných
umístění pracovišť, pracovních
podmínek a zajištění základních
potřeb, jsou nuceni vlastnit více než
jeden automobil.), kteří celoročně
parkují před svými domy a
s přihlédnutím k rozmístění pozemků
vhodných k tomuto využití
v zájmovém území je takové řešení
tedy zřejmě nereálné, žádám o
zařazení území dotčených námitkou
na „místní komunikace“.
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nezemědělské půdy a pozemků v
zastavěném území pro zástavbu nebylo
možné, nelze s požadavkem na zábor
zemědělské půdy (II. třída ochrany)
mimo zastavěné území souhlasit.
Jelikož nelze odůvodnit nemožnost
využití pozemků v zastavěném území,
(rozsáhlé plochy nevyužitých ostatních i
zemědělských pozemků) nelze získat
souhlas dotčeného orgánu ochrany ZPF
a bez tohoto souhlasu nelze námitce
vyhovět.
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět, předmětný
pozemek bude zařazen do ploch
„Vybrané místní komunikace“, stejně
jako všechny ostatní pozemky zařazené
v zastavěném území do ploch uváděných
vybraných pěších tras a polních cest
budou změněny obdobným způsobem –
tedy v celém zastavěném území místní
části Háj u Jindřichovic budou změněny
na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět, předmětné
pozemky budou zařazeny do ploch
„Vybrané místní komunikace“, stejně
jako všechny ostatní pozemky zařazené
v zastavěném území do ploch uváděných
vybraných pěších tras a polních cest
budou změněny obdobným způsobem –
tedy v celém zastavěném území místní
části Háj u Jindřichovic budou změněny
na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.

II.1.13 Vyhodnocení připomínek
______________________________________________________________
1.

ČEZ Distribuce
a.s. ze dne
26.9.2013

2.

Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
dopravy a
silničního
hospodářství ze
dne 9.10.2013 od
č.j. 3690/DS/13

3.

Městský úřad
Kraslice, Odbor
životního
prostředí ze dne
22.10.2013 pod
č.j.
661/13/ŽP/Nun

s předloženým návrhem upraveného a
posouzeného územního plánu
Jindřichovice souhlasíme bez
připomínek.
nemá k návrhu územního plnu
Jindřichovice připomínky

Bez připomínek

Bez připomínek

ochrana přírody a krajiny (Mgr. Bez připomínek
Petra Procházková – 352 370 444)
– bez připomínek;

ochrana zemědělského půdního
fondu (ZPF) (Zuzana Nunvářová –
352 370 427)
– příslušným orgánem k vyjádření je
podle § 17a písm. a) zákona č.
334/1992
Sb.,
o
ochraně
zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, Krajský
úřad Karlovarského kraje;
ochrana lesa (Stanislava Zettlová –
352 370 435)
– bez připomínek; podmínky orgánu
statní správy lesů byly již
zapracovány do návrhu územního
plánu Jindřichovice;
ochrana ovzduší (Petra Ryplová –
352 370 436)
– stanovisko k územnímu plánu obce
v průběhu jeho pořizování dle § 11
odst. 2 zákona č.201/2012 o ochraně
ovzduší vydává Krajský úřad;
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odpadové
hospodářství
Ryplová – 352 370 436)
– bez požadavků;

(Petra

vodoprávní úřad (Jana Hájková –
352 370 422)
– bez připomínek.

4.

RWE GasNet,
s.r.o. ze dne
21,10,2013 pod
č. 5000854818

sdělujeme následující stanovisko:
Obec je plynofikována STL
plynovodem z VTL regulační stanice.
Tato plynárenská zařízení, včetně
jejich příslušenství, jsou součástí
distribuční soustavy plynu.
V územním plánu požadujeme:
1. respektovat stávající
plynárenská zařízení včetně
jejich ochranných a
bezpečnostních pásem
v souladu se zákonem č.
458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
energetickým zákonem.
bezpečnostní pásmo VTL
plynovodu v rozsahu: do DN
100 – 15 m na obě strany od
plynovodu, do DN 250 – 20
m na obě strany od
plynovodu, nad DN 250 – 40
m na obě strany od
plynovodu
bezpečnostní pásmo VTL
regulační stanice v rozsahu
10 m
ochranné pásmo plynovodů
a technologických objektů
činí 4m na obě strany od
půdorysu plynovodu;
ochranné pásmo STL
plynovodů v zastavěném
území obce činí 1 m na obě
strany od půdorysu
plynovodu;
2. zakreslit plynárenská zařízení
v aktuálním stavu v detailech
části ÚP.

Při řešení územního plánu je
nezbytné dodržet:
a) v ochranném pásmu zejména:
může být realizována běžná
zemědělská činnost bez
omezení (neporušit
orientační sloupky a ostatní
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Zařízení je v dokumentaci
respektováno v podrobnosti
řešení dokumentace,
podmínky v jiné podrobnosti
budou řešeny v následných
dokumentacích pro vydání
rozhodnutí o umístění nebo
povolení stavby.

případná nadzemní zařízení
na trase);
je nutno keře, nízko kořenné
stromy vysazovat 2m od osy
plynovodu na každou stranu;
je nutno hlubokokořenné
stromy vysazovat 4 m od
osy plynovodu na každou
stranu;
v ochranném pásmu 4 m
musí zůstat volně přístupný
zelený pás;
oplocení pozemku, stavbu
parkoviště apod. umístit
mimo ochranné pásmo;
b) v bezpečnostním pásmu
zejména:
výstavbu objektů provádět
mimo bezpečnostní pásmo,
mimo otevřených staveb
např. parkoviště nebo
skladové otevřené plochy;
sklady hořlavin, čerpací
stanice PHM spod. umístit
mimo bezpečnostní pásmo;
c) dále:
styk našeho zařízení se
stavbou jiných inženýrských
sítí řešit zásadně dle ČSN
EN 1954;
přejezdy na staveniště přes
VTL plynovod zásadně
zabezpečit silničními panely;
v zájmové lokalitě se
nachází stanice katodové
ochrany (SKAO), která je
součást plynovodu. Pro
anodové uzemnění (AU)
tohoto zařízení je nutné
dodržet ochranné pásmo
(TPG 920 25) 100 m, vrtaná
anoda 40m. Pro elektrický
kabel 1m. Skutečné pásmo
ovlivněné AU lze přesněji
určit na základě změření
rezistivity půdy a
zhodnocením dlouhodobého
proudového odběru. Toto
měření provede a vyhodnotí
na náklady investora úsek
správy DS.

5.

Krajský úřad KK,
Odbor
regionálního
rozvoje ze dne
23.10.2013 pod
č.j. 1011/RR/132

1. Základní údaje:
Upravený návrh ÚP Jindřichovice, tj.
úprava návrhu ÚP před veřejným
projednáním, byla zpracována v
07/2013, Ing. arch. Vladimírem
Bredlerem, aut. arch., Karlovy Vary,
na základě výsledků společného
jednání o návrhu ÚP (původní návrh
ÚP byl zpracován v 11/2012, společné
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Bude upřesněna lhůta pro
zpracování územní studie
(do 31.12.2016)

jednání proběhlo dne 14.1.2013).
2. Posouzení souladu částí
změněných od společného jednání v
upraveném návrhu ÚP Jindřichovice
z hlediska koordinace využívání
území s ohledem na širší územní
vztahy,
souladu s politikou územního
rozvoje, a s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem:
Zdejší úřad o posouzení upraveného
návrhu ÚP konstatuje, že neshledal
rozpory.

6.

Policie ČR,
Krajské
ředitelství Policie
KK, Územní
odbor, Dopravní
inspektorát
Sokolov –
komunikace ze
dne 25.10.2013
pod č.j. KRPK –
208 – 3/ČJ –
2013- 190906

Poznámka na závěr: (v souladu s ust. §
171 stavebního zákona)
- U lhůty pro zpracování územní studie
- do 2016 - je nutno zpřesnit, zda do
2016 včetně, či do 31.12.2015.
Na základě oznámení o vystavení
návrhu územního plánu obce
Jindřichovice po jeho posouzení na
internetové adrese sdělujeme, že
v předložené podobě je jeho
posouzení z hlediska podmínek pro
bezpečnost a plynulost provozu
neuskutečnitelné z následujících
důvodů:
Územní plán obce Jindřichovice
neřeší připojení zastavitelných ploch
– „Ploch pro bydlení“ na kapacitně
vyhovující dopravní infrastrukturu.
Připojení zastavitelných ploch je
v řadě případů na fyzicky neexistující
místní komunikace, které jsou pouze
vedeny v katastru nemovitostí jako
ostatní plochy – ostatní komunikace,
jedná se např. o p.p.č. 1272, 3268 aj.
v k.ú. Jindřichovice. Dále jsou
zastavitelné plochy dle
předpokládaného územního plán
připojovány na nezpevněné
jednopruhové vyježděné cesty –
„Polní cesty“ např. BV – Z22 na
p.p.č. 1455/2 v k.ú. Jindřichovice ve
vlastnictví Pozemkového fondu ČR.
V uvedeném vidíme problém, jelikož
dle § 10 odst. 4 z.č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, příslušný
silniční správní úřad na základě
stanoviska PČR může připojit
sousední nemovitost k silnici nebo
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Dne
4.11.2013
byla
odeslána výzva k upřesnění
stanoviska – připomínky. Dle
výzvy kontaktoval pracovník
uvedeného
orgánu
pořizovatele a sdělil, ať
citované sdělení považuje za
obecnou připomínku, že
Jindřichovice
jsou
problémovou
lokalitou
vzhledem
nedořešeným
přístupům a dle jejich
zkušeností by bylo zapotřebí
situaci příjezdů a přístupů
k plochám
bydlení
lépe
vyřešit a nelze souhlasit
s tvrzením projektanta, že
jsou tyto přístupy zajištěny
prostřednictvím stávajících
komunikací. Dále pracovnici
ÚÚP sdělil, že doplnění
nebude
psát,
že
jen
potřeboval uplatnit alespoň
připomínku, aby měl podklad
pro
další
jednání
s případnými vlastníky nebo
stavebníky
v lokalitě
Jindřichovice
nebo
Mezihorská.Na základě této
skutečnosti
bude
v konkrétních
lokalitách
projektantem
prověřeno
napojení a případně budou
nyvrženy
komunikace
v normových hodnotách.

7.

Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
životního
prostředí ze dne
26.11.2013 pod
č.j. 3266/ZZ/13
Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
životního
prostředí ze dne
26.11.2013 pod
č.j. 3266/ZZ/13
Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
životního
prostředí ze dne
26.11.2013 pod
č.j. 3266/ZZ/13
Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
životního
prostředí ze dne
26.11.2013 pod

místní komunikaci.
Zastavitelné plochy je třeba připojit
na pozemní komunikace, které
odpovídají svými parametry současně
platné legislativě, zejména vyhlášce
MDaS č. 1041997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních
komunikacích, vyhlášce MMR č.
501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území,
ČSN 73 6110, ČSN 73 6102.
V případě, že nelze upravit stávající
pozemní komunikace do normových
parametrů, musí být lokality pro
bydlení připojeny na nově
vybudované pozemní komunikace,
které jim vyhoví.
Nelze se ztotožnit s řešením dopravní
sítě autora územního pánu
Jindřichovice, citace: „Nově
připravované lokality výstavby pak
budou dopravně napojeny na
stávající komunikační nebo cestní síť
a nevyžadují budování nových
komunikací“.
Ochrana přírody a krajiny (Chochel,
bez připomínek.
DiS./594)
Bez připomínek.

Posuzování vlivů na životní prostředí
(Mgr. Krýzlová / 295) nemá z
hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí požadavky na vyhodnocení
vlivů Územního plánu Jindřichovice
na životní prostředí, ani na
zpracování variantního řešení.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií (Mgr.
Krýzlová/295)
Bez připomínek.

bez připomínek.

Ochrana les. půd. fondu a stát. správa
les. hospodářství (Ing. Poláková/415)
Bez připomínek.

bez připomínek.
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bez připomínek.

č.j. 3266/ZZ/13
Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
životního
prostředí ze dne
26.11.2013 pod
č.j. 3266/ZZ/13

Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
životního
prostředí ze dne
26.11.2013 pod
č.j. 3266/ZZ/13

Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
životního
prostředí ze dne
26.11.2013 pod
č.j. 3266/ZZ/13
Krajský úřad
Karlovarského
kraje, Odbor
životního
prostředí ze dne
26.11.2013 pod
č.j. 3266/ZZ/13

Ochrana zemědělského půdního
bez připomínek.
fondu (Mgr. Zemanová/297)
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, k
upravenému a posouzenému návrhu
Územního plánu Jindřichovice nemá krajský úřad k upravenému a
posouzenému návrhu ÚP
Jindřichovice (červenec 2013) žádné
připomínky.
Odpadové hospodářství (Ing.
/
Papež/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů v
platném znění, uplatňuje stanovisko k
územním a regulačním plánům
obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v tomto případě Městský
úřad Kraslice, odbor životního
prostředí.
Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová/646, bez připomínek.
Mgr. Harzerová/595)
Bez připomínek.

Vodní hospodářství (Bc.
Minaříková/229 )
Příslušným vodoprávním úřadem k
vyjádření je MěÚ Kraslice, OŽP dle
ust. § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001
Sb., zákon o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

/

Pokyny k úpravě návrhu před opakovaným veřejným jednáním :
Na základě Rozhodnutí o námitkách a na základě Vyhodnocení připomínek byly zpracovány
Pokyny k úpravě návrhu před opakovaným veřejným jednáním v tomto znění :
·
Na základě námitky pana Filipa Štastného, Karla Čapka 1357, Sokolov ze dne 30.9.2013
zařadit pozemek p.č. 3217/1 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách do zastavitelné plochy
– bydlení v rodinných domech - venkovské (BV).
·
Na základě námitky pana Vítězslava Rysky, Jelm 132, Horní Planá ze dne 3.10.2013
zařadit pozemek p.č. 512/1 v k.ú. Mezihorská do zastavitelné plochy smíšené obytné
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rekreační – SR, bude doplněno a zlepšeno odůvodnění – neovlivňuje okolní zemědělské
pozemky, zájem obce a pod.
·
Na základě námitky Ing. Jana Gernera, Běžecká 2407/2, Praha 6 – Břevnov ze dne
23.10.2013 zařadit pozemky p.č. 61, 1393, 1394 v k.ú. Hradecká do zastavitelné plochy
smíšené obytné rekreační – SR
·
Na základě námitky Ing. Jana Gernera, Běžecká 2407/2, Praha 6 – Břevnov ze dne
23.10.2013 zařadit pozemek p.č. 718/4 v k.ú. Hradecká do zastavitelné plochy smíšené
obytné rekreační – SR
·
Na základě námitky Ing. Jana Gernera, Běžecká 2407/2, Praha 6 – Břevnov ze dne
23.10.2013 zařadit pozemek p.č. 413/6 v k.ú. Mezihorská do zastavitelné plochy smíšené
obytné rekreační – SR
·
Na základě požadavku Obce Jindřichovice ze dne 23.10.2013 zařadit část pozemku p.č.
3222/4 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách do zastavitelné plochy – bydlení v rodinných
domech - venkovské (BV) v návaznosti na rozšířenou zastavitelnou plochu na základě
námitky p. Filipa Šťastného
·
Na základě požadavku Obce Jindřichovice ze dne 23.10.2013 zařadit pozemky p.č. 1292,
1212, 1211, 1293, 510/1 v k.ú. Mezihorská do zastavitelné plochy smíšené obytné rekreační
– SR a současně bude doplněno a zlepšeno odůvodnění – neovlivňuje okolní zemědělské
pozemky, zájem obce a pod.
·
Na základě připomínky Policie ČR DI Sokolov ze dne 25.10.2013 pod č.j. KRPK – 208 –
3/ČJ – 2013- 190906 bude v konkrétních lokalitách zastavitelných ploch pro bydlení
projektantem prověřeno napojení a případně budou navrženy komunikace v normových
hodnotách.
·
Na základě připomínky Krajského úřadu Karlovarského kraje, Odboru regionálního rozvoje
ze dne 23.10.2013 pod č.j. 1011/RR/13-2 bude v textové části upřesněna lhůta pro
zpracování územní studie (do 31.12.2016).

V rámci konaného opakovaného veřejného projednání byly podány připomínky.
1.

2.

Andrea Lutonská
Háj 64, 356 01 Sokolov
ze dne 28.7.2014 –
doručeno
při
opakovaném veřejném
jednání

Ing.
Syrovátka,

V stávajícím návrhu ÚP jsou předmětné
pozemky p.č. 2497/1, 2497/2 v k.ú. Háj
u Jindřichovic vedeny jako vybrané pěší
trasy a polní cesty. Žádám o změnu na
místní komunikaci.

Připomínce se navrhuje vyhovět.

Odůvodnění:
Připomínce se navrhuje vyhovět,
předmětné pozemky budou zařazeny
do
ploch
„Vybrané
místní
komunikace“, stejně jako všechny
ostatní
pozemky
zařazené
v zastavěném území do ploch
uváděných vybraných pěších tras a
polních
cest
budou
změněny
obdobným způsobem - tedy v celém
zastavěném území místní části Háj u
Jindřichovic budou změněny na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.
Bohumil Jsem majitelem nemovitosti 240, kde Připomínce se navrhuje vyhovět.
Háj 240, mám též trvalý pobyt. Výše uvedená
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356 01 Sokolov ze dne parcela (p.p.č. 2489/4 v k.ú. Háj u
30.7.2014 pod č.j. Jindřichovic)
zahrnuje
jedinou
4196/14/SÚ/Har
přístupovou cestu k mé nemovitosti a
užívanému pozemku. Proto žádám o
změnu návrhu ÚP Jindřichovice, výše
zmíněného
území
dotčeného
připomínkou
na
stav
„místní
komunikace“ z navrhovaného „vybrané
pěší trasy a polní cesty“.

3.

Andrea Mazalová, Háj
152, 356 01 Sokolov ze
dne 30.7.2014pod č.j.
4157/14/SU/Har

4.

Andrea Lutonská
Háj 64, 356 01 Sokolov
ze dne 30.7.2014 pod
č.j. 4156/14/SÚ/Har

5.

Pavel
Kubeček
a
Kateřina Kubečková,
Mozartova
661/8,
Karlovy Vary ze dne
4.8.2014
pod
č.j.
4237/14/SÚ/Har

Odůvodnění:
Připomínce se navrhuje vyhovět,
předmětný pozemek bude zařazen do
ploch „Vybrané místní komunikace“,
stejně jako všechny ostatní pozemky
zařazené v zastavěném území do
ploch uváděných vybraných pěších
tras a polních cest budou změněny
obdobným způsobem – tedy v celém
zastavěném území místní části Háj u
Jindřichovic budou změněny na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.
Jako majitelky nemovitosti parcelní č. st. Připomínce se navrhuje vyhovět.
32/2, kde mám trvalý pobyt, dále
parcelní č. 145/1, 146/1, 146/2, 2564, Odůvodnění:
2565 je území dotčené připomínkou Připomínce se navrhuje vyhovět,
jedinou přístupovou cestou k pozemkům předmětný pozemek bude zařazen do
v mém vlastnictví a tedy i k trvalému ploch „Vybrané místní komunikace“,
bydlišti. Proto žádám o změnu návrhu stejně jako všechny ostatní pozemky
ÚP Jindřichovice výše zmíněných území zařazené v zastavěném území do
dotčených připomínkou na stav „místní ploch uváděných vybraných pěších
komunikace“ z navrhovaných „vybrané tras a polních cest budou změněny
pěší trasy a polní cesty“.
obdobným způsobem – tedy v celém
zastavěném území místní části Háj u
Jindřichovic budou změněny na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.
Jako majitelka nemovitosti parcelní č. st. Připomínce se navrhuje vyhovět.
80/1, kde máme s manželem trvalý
pobyt, dále parcelní č. 155/4, 1670/4, Odůvodnění:
1670/5, 1824/2, 2600 je území dotčené Připomínce se navrhuje vyhovět,
připomínkou (pozemky p.č. 2497/1, předmětné pozemky budou zařazeny
2497/2, 2557, 2489/4 v k.ú. Háj u do
ploch
„Vybrané
místní
Jindřichovic) jedinou přístupovou cestou komunikace“, stejně jako všechny
k pozemkům v mém vlastnictví a tedy i ostatní
pozemky
zařazené
trvalému bydlišti. Proto žádám o změnu v zastavěném území do ploch
v návrhu ÚP Jindřichovice
výše uváděných vybraných pěších tras a
zmíněných
území
dotčených polních
cest
budou
změněny
připomínkou
na
stav
„místní obdobným způsobem - tedy v celém
komunikace“ z navrhovaných „vybrané zastavěném území místní části Háj u
pěší trasy a polní cesty“.
Jindřichovic budou změněny na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.
Jako majitelé nemovitosti parc.č. st. 37/2 Připomínce se navrhuje vyhovět.
je území dotčené připomínkou (pozemky
p.č. 2557, 2489/4 v k.ú, Háj u Odůvodnění:
Jindřichovic) jedinou přístupovou cestou Připomínce se navrhuje vyhovět,
k pozemkům v našem vlastnictví. Proto předmětné pozemky budou zařazeny
žádáme o změnu k návrhu ÚP do
ploch
„Vybrané
místní
Jindřichovice výše zmíněných území komunikace“, stejně jako všechny
dotčených připomínkou na stav „Místní ostatní
pozemky
zařazené
komunikace“ z navrhovaných „vybrané v zastavěném území do ploch
pěší trasy a polní cesty“.
uváděných vybraných pěších tras a
polních
cest
budou
změněny
obdobným způsobem - tedy v celém
zastavěném území místní části Háj u
143

Jindřichovic budou změněny na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.
Jako majitelé nemovitosti parc.č. st. Připomínce se navrhuje vyhovět.
91/1, kde máme trvalý pobyt, dále
parcelní č. st. 91/2, 156/1, 2490 je Odůvodnění:
území dotčené připomínkou (pozemky Připomínce se navrhuje vyhovět,
p.č. 2557, 2489/4 v k.ú, Háj u předmětné pozemky budou zařazeny
Jindřichovic) jedinou přístupovou cestou do
ploch
„Vybrané
místní
k pozemkům v našem vlastnictví a tedy i komunikace“, stejně jako všechny
k trvalému bydlišti. Proto žádáme o ostatní
pozemky
zařazené
změnu v návrhu ÚP Jindřichovice výše v zastavěném území do ploch
zmíněných
území
dotčených uváděných vybraných pěších tras a
připomínkou
na
stav
„Místní polních
cest
budou
změněny
komunikace“ z navrhovaných „vybrané obdobným způsobem - tedy v celém
pěší trasy a polní cesty“.
zastavěném území místní části Háj u
Jindřichovic budou změněny na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.
Jako majitelé nemovitosti parc.č. 39, kde Připomínce se navrhuje vyhovět.
má manželka trvalý pobyt, dále parcelní
č. 40/1, 40/2 je území dotčené Odůvodnění:
připomínkou (pozemky p.č. 2557, 2497, Připomínce se navrhuje vyhovět,
2489/4 v k.ú, Háj u Jindřichovic) jedinou předmětné pozemky budou zařazeny
přístupovou cestou k pozemkům a do
ploch
„Vybrané
místní
nemovitosti v našem vlastnictví a tedy i komunikace“, stejně jako všechny
k trvalému bydlišti. Proto žádáme o ostatní
pozemky
zařazené
změnu v návrhu ÚP Jindřichovice výše v zastavěném území do ploch
zmíněných
území
dotčených uváděných vybraných pěších tras a
připomínkou
na
stav
„Místní polních
cest
budou
změněny
komunikace“ z navrhovaných „vybrané obdobným způsobem - tedy v celém
pěší trasy a polní cesty“.
zastavěném území místní části Háj u
Jindřichovic budou změněny na
plochu
„Vybrané
místní
komunikace“.
bere na vědomí opakované veřejné /
jednání

6.

Jan Šindelář a Marie
Šindelářová, Háj 69,
356 01 Sokolov ze dne
1.8.2014
pod
č.j.
4229/14/SÚ/Har

7.

Marie Štěpánková, Háj
150E, 356 01 Sokolov a
RSDr.
Václav
Štěpánek, Rokycanova
1615, 356 01 Sokolov
ze dne 1.8.2014 pod č.j.
4228/14/SÚ/Har

8.

ČR – Státní energetická
inspekce,
územní
inspektorát
pro
Plzeňský a Karlovarský
kraj, ze dne 19.6.2014
pod
č.j.
455/14/32.103/Sie
ČR – MO Vojenská souhlasí
s předloženým
„Návrhem
ubytovací a stavení územního plánu Jindřichovice“
správa Praha ze dne
19.6.2014 pod č.j.
MOCR 19269-1/75 275
– 6440-OÚZ-PL
následující stanovisko:
RWE GasNet, s.r.o. ze sdělujeme
Obec je plynofikována STL plynovody z VTL regulační stanice. Tato
zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční
dne 30.6.2014 pod č.j. plynárenská
soustavy plynu. V územním plánu požadujeme:
3.
respektovat stávající plynárenská zařízení včetně
5000966677
jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu

9.

10.

se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, energetickým zákonem.
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu:
do DN 100 – 15 m na obě strany od plynovodu,
do DN 250 – 20 m na obě strany od plynovodu,
nad DN 250 – 40 m na obě strany od plynovodu
bezpečnostní pásmo VTL regulační stanice
v rozsahu 10 m
ochranné pásmo plynovodů a technologických
objektů činí 4m na obě strany od půdorysu
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Zařízení
je
v dokumentaci
respektováno v podrobnosti řešení
dokumentace, podmínky v jiné
podrobnosti
budou
řešeny
v následných dokumentacích pro
vydání rozhodnutí o umístění nebo
povolení stavby.

plynovodu;
ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném
území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu
plynovodu;
4.
zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu
v detailech části ÚP.
Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet:
d)
v ochranném pásmu zejména:
může být realizována běžná zemědělská
činnost bez omezení (neporušit orientační
sloupky a ostatní případná nadzemní zařízení
na trase);
je nutno keře, nízko kořenné stromy vysazovat
2m od osy plynovodu na každou stranu;
je nutno hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m
od osy plynovodu na každou stranu;
v ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně
přístupný zelený pás;
oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod.
umístit mimo ochranné pásmo;
e)
v bezpečnostním pásmu zejména:
výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní
pásmo, mimo otevřených staveb např.
parkoviště nebo skladové otevřené plochy;
sklady hořlavin, čerpací stanice PHM spod.
umístit mimo bezpečnostní pásmo;
f)
dále:
styk našeho zařízení se stavbou jiných
inženýrských sítí řešit zásadně dle ČSN EN
1954;
přejezdy na staveniště přes VTL plynovod
zásadně zabezpečit silničními panely;
v zájmové lokalitě se nachází stanice katodové ochrany (SKAO), která je
součást plynovodu. Pro anodové uzemnění (AU) tohoto zařízení je nutné
dodržet ochranné pásmo (TPG 920 25) 100 m, vrtaná anoda 40m. Pro
elektrický kabel 1m. Skutečné pásmo ovlivněné AU lze přesněji určit na
základě změření rezistivity půdy a zhodnocením dlouhodobého
proudového odběru. Toto měření provede a vyhodnotí na náklady investora
úsek správy DS.

11.

12.

13.

Ministerstvo životního
prostředí ČR ze dne
8.7.2014
pod
č.j.
1172/530
14
42302/ENV/14
Krajský
úřad
Karlovarského
kraje,
Odbor
regionálního
rozvoje
ze
dne
28.7.2014 pod č.j.
621/RR/14-2
Krajský
úřad
Karlovarského
kraje,
Odbor
životního
prostředí a zemědělství
ze dne 30.7.2014 pod
č.j. 1947/ZZ/14

nemá připomínek, neboť jsou zájmy
respektovány v návrhu ÚP Jindřichovice
(viz. textová část I.1.5.8 na str. 27-28)

/

Na základě posouzení nemáme k úpravě
návrhu ÚP (2.úprava) připomínek.

/

Ochrana přírody a krajiny (Chochel,
DiS./594)
Bez připomínek.
Posuzování vlivů na životní
prostředí (Ing. Skálová/221)
K upravenému a posouzenému návrhu
Územního plánu Jindřichovice
nemáme připomínky.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií (Mgr.
Krýzlová/295)
Bez připomínek.
Ochrana les. půd. fondu a stát.
správa les. hospodářství (Ing.
Poláková/415)
Z předloženého upraveného a
posouzeného „Návrhu Územního plánu
Jindřichovice“ nevyplývají žádná
dotčení pozemku určených k plnění lesa
(PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a
odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o
lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (dokumentace neumisťuje
rekreační ani sportovní stavby na

/
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PUPFL). Nadále platí stanovisko vydané
Krajským úřadem jako orgánem státní
správy lesů: č.j. 497/ZZ/13 ze dne 12. 2.
2013.
13.

Krajský
úřad
Karlovarského
kraje,
Odbor
životního
prostředí a zemědělství
ze dne 30.7.2014 pod
č.j. 1947/ZZ/14

Ochrana zemědělského půdního
fondu (Výborný/204)
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů, k
upravenému a posouzenému návrhu
Územního plánu Jindřichovice.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené
námitky a připomínky uplatněné v
průběhu veřejného projednání návrhu
ÚP Jindřichovice byly krajským
úřadem posouzeny a odsouhlaseny a
byly zapracovány do návrhu ÚP
Jindřichovice (květen 2014), nemá
krajský úřad k upravenému a
posouzenému návrhu ÚP Jindřichovice
(květen 2014) žádné připomínky.
Odpadové hospodářství (Ing.
Zechner/285)
Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném
znění, uplatňuje stanovisko k územním
a regulačním plánům obecní úřad s
rozšířenou působností, v tomto případě
Městský úřad Kraslice, odbor životní
prostředí.
Ochrana ovzduší (Mgr.
Harzerová/595)
Bez připomínek.
Vodní hospodářství (Ing.
Minaříková/229)
Příslušným vodoprávním úřadem k
vyjádření je MěÚ Kraslice, OŽP dle
ust. § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001
Sb., zákon o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

/

/

/
/

II.1.14 Stanovisko Krajského úřadu dle § 50 odst. 7 SZ a sdělení jak bylo
stanovisko KÚ zohledněno
______________________________________________________________
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu
Jindřichovice, ORP Kraslice, okres Sokolov, Karlovarský kraj bylo vydáno dne 10.6. 2013 pod č.j.
625/RR/13-2.
146

Stanovisko obsahovalo toto: Posouzení souladu návrhu ÚP a předložených podkladů z
hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, a souladu s politikou
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (Zásadami územního
rozvoje Karlovarského kraje - ZÚR KK):
- zdejším odborem nebyly zjištěny rozpory.
Dále obsahovalo stanovisko závěrečná doporučení k úpravě návrhu předmětné ÚPD, která
byla respektována při úpravě před veřejným projednáním.

Sdělení ke stanovisku :
Stanovisko bylo plně respektováno, před veřejným projednáním bylo provedeno doplnění
ÚPD dle závěrečných doporučení nadřízeného orgánu územního plánování.

Grafická část odůvodnění
II.2.1 Koordinační výkres - k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
II.2.2 Koordinační výkres - k.ú. Loučná v Krušných horách
II.2.3 Koordinační výkres - k.ú. Háj u Jindřichovic
II.2.4 Koordinační výkres - k.ú. Stará
II.2.5 Koordinační výkres - k.ú. Mezihorská
II.2.6 Koordinační výkres - k.ú. Heřmanov v Krušných horách
II.2.7 Koordinační výkres - k.ú. Hradecká
II.2.8 Koordinační výkres - k.ú. Poušť
II.2.9 Výkres širších vztahů
II.2.10 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Jindřichovice
II.2.10aVýkres předpokládaných záborů ZPF(VVE) - Jindřichovice
II.2.11 Výkres předpokládaných záborů ZPF – Loučná
II.2.12 Výkres předpokládaných záborů ZPF – Háj
II.2.13 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Stará
II.2.14 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Mezihorská
II.2.15 Výkres předpokládaných záborů ZPF – Heřmanov
II.2.16 Výkres předpokládaných záborů ZPF – Hradecká
II.2.17 Výkres předpokládaných záborů ZPF - Poušť
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Poučení :
Proti Územnímu plánu obce Jindřichovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád ve znění pozdějších předpisů ).

…………………………………..

…………………………………..

Ing.Jiří Németh
místostarosta obce Jindřichovice

Martina Majdáková
starostka obce Jindřichovice
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