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OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY

V Mariánských Lázních 12.03.2012

.j.: 1/ÚP/2012; STAV/12/697/JC

Zm ny . 20 a 22 Územního plánu m sta Mariánské Lázn
ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ZM N ÚZEMNÍHO PLÁNU ze dne 12.03.2012
Zastupitelstvo m sta Mariánské Lázn , p íslu né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis , za pou ití § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve
zn ní pozd ích p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn analytických
podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, ve spojení s
ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona.

vydává
tyto zm ny . 20 a 22 Územního plánu m sta Mariánské Lázn (dále jen ÚP), schváleného usnesením
zastupitelstva m sta . 1149/02 dne 29.10.2002, jeho závazná ást byla vyhlá ena Obecn závaznou
vyhlá kou m sta Mariánské Lázn . 1/2003 o závazných ástech Územního plánu m sta Mariánské
Lázn , která nabyla ú innosti 27.05.2003, a zm ného
* zm nou . 1 ÚP schválenou usnesením zastupitelstva m sta Mariánské Lázn . 372/04 dne 15.06.2004;
zm nou . 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 ÚP schválenou usnesením zastupitelstva m sta Mariánské Lázn . 900/06
dne 13.06.2006;
* zm nou . 4, 5, 6, 7 ÚP schválenou usnesením zastupitelstva m sta Mariánské Lázn . 14/06 dne
12.12.2006; zm nou . 8, 9, 10, 11 ÚP, .j. 1/ÚP/2008, vydanou usnesením zastupitelstva m sta
Mariánské Lázn . 470/08 dne 09.09.2008, která nabyla ú innosti 29.09.2008;
* zm nou . 12 ÚP, .j. 3/ÚP/2009; STAV/09/4037/JC,vydanou usnesením zastupitelstva m sta
Mariánské Lázn . 820/09 dne 08.12.2009, která nabyla ú innosti 06.01.2010;
* zm nou . 13 ÚP, .j. 4/ÚP/2009; STAV/09/4038/JC, vydanou usnesením zastupitelstva m sta
Mariánské Lázn . 821/09 dne 08.12.2009, která nabyla ú innosti 06.01.2010;
* zm nou . 14 ÚP, .j. 2/ÚP/2010; STAV/10/959/JC, vydanou usnesením zastupitelstva m sta
Mariánské Lázn . 914/10 dne 13.04.2010, která nabyla ú innosti 04.05.2010;
* zm nou . 15 ÚP, .j. 2/ÚP/2011; STAV/11/2457/JC, vydanou usnesením zastupitelstva m sta
Mariánské Lázn . ZM/175/11 dne 13.09.2011, která nabyla ú innosti 06.10.2011
* zm nou . 16 ÚP, .j. 3/ÚP/2010; STAV/10/1749/JC, vydanou usnesením zastupitelstva m sta
Mariánské Lázn . ZM/967/10 dne 23.06.2010, která nabyla ú innosti 13.07.2010;
* zm nou . 17, 18, 19 ÚP, .j. 1/ÚP/2011; STAV/11/967/JC, vydanou usnesením zastupitelstva m sta
Mariánské Lázn . ZM/89/11 dne 19.04.2011, která nabyla ú innosti 09.05.2011

závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se m ní takto:
1. Nov se vymezují tyto funk ní plochy:
a) Smí ené m stské území, ozna ené v grafické ásti této zm ny Sm2/338 (zm na . 20)
b) Smí ené území láze ství, ozna ené v grafické ásti této zm ny SL/340 (zm na . 22)
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2. Pro funk ní plochy vymezené v odstavci 1. tohoto opat ení obecné povahy platí
regulativy uvedené v Obecn závazné vyhlá ce .1/2003 o závazných ástech Územního
plánu m sta Mariánské Lázn a dále platí uvedený regulativ:
- ve stati D Závazná ást ve form regulativ , pasá i D.3. Funk ní uspo ádání území,
ásti 3.2. Funk ní uspo ádání území se odstavec týkající se charakteristiky Smí ené
stské území Sm (v Obecn závazné vyhlá ce - Hlava III. LEN NÍ ÚZEMÍ,
ODDÍL 2. FUNK NÍ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ, lánek 12 Smí ené m stské území Sm)
nahrazuje tímto zn ním:
Smí ené m stské území Sm
lokalita
echny
lokality

1

Charakteristika
je ur eno pro bydlení, slu by, ve ejné stravování, ve ejné
ubytování, kulturu, maloobchod a nákupní centra.
ípustné jsou zde stavby bytových dom , stavby pro
administrativu, správu, kolství, zdravotnictví a sociální pé i,
a stavby pro sport, za ízení drobné výroby a slu eb, které
nenaru ují po adavky na bydlení nad p ípustnou míru.
Podle charakteru zástavby je smí ené m stské území d leno
na Sm1 (volná zástavba) a Sm2 (volná a bloková zástavba).
- z charakteristiky není p ípustné zde umis ovat stavby
bytových dom , stavby pro administrativu a za ízení drobné
výroby a slu eb

poznámka

Viz.
D.3.5.Limity
prostorového vyu ití

129, 234, 267, a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
270
+ stavby ru ících za ízení.
129, 267
a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
+ ve ejné erpací stanice pohonných hmot
151
- z charakteristiky není p ípustné zde umis ovat stavby a
za ízení pro drobnou výrobu, sociální pé i a sport
107, 108, 126,
127, 178, 227,
228, 269, 270,
279
234
270
338

bydlení je mo no umis ovat pouze od 3.NP

a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
+ tr
+ p ípustné parkování autobus a nákladních vozidel
+ areál po ární stanice a v da a výzkum
+ areál technických slu eb
- z charakteristiky není p ípustné zde umis ovat nákupní
centra, za ízení drobné výroby, správu a kolství.

- ve stati D Závazná ást ve form regulativ , pasá i D.3. Funk ní uspo ádání území,
ásti 3.5. Regulativy prostorového vyu ití (v Obecn závazné vyhlá ce - Hlava III.
LEN NÍ ÚZEMÍ, ODDÍL 3. PROSTOROVÉ VYU ITÍ ÚZEMÍ, lánek 33 Regulativy
prostorového vyu ití) se dopl uje nový odstavec tohoto zn ní:
Ve smí eném území láze ství SL
v lokalit 340
se nahrazuje p vodní podla nost 2-5, nová minimální - maximální podla nost je 1-5.
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- ve stati D Závazná ást ve form regulativ , pasá i D.3. Funk ní uspo ádání území,
ásti 3.2. Funk ní uspo ádání území se odstavec týkající se charakteristiky Smí ené území
láze ství SL (v Obecn závazné vyhlá ce - Hlava III. LEN NÍ ÚZEMÍ, ODDÍL 2.
FUNK NÍ USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ, lánek 11 Smí ené území láze ství SL) nahrazuje
tímto zn ním:
Smí ené území láze ství SL
lokalita
echny
lokality

79, 101, 106

337
340

charakteristika
poznámka
je ur eno pro láze ství, ve ejné ubytování a bydlení.
ípustné jsou zde stavby láze ských lé ebných dom ,
komplexních láze ských lé eben, stavby pro ve ejné
ubytování a ve ejné stravování, bytové domy, stavby pro
drobné za ízení maloobchodu, kulturu, a zdravotnictví, bez
zvý ených nárok na dopravu a dále slu by slou ící pro
obsluhu vymezené lokality.
a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
+ stavby pro sport slou ící pro obsluhu vymezené lokality a
ru ící za ízení.
Ve vymezené lokalit je nutno zachovat významnou stávající p í
a cyklistickou trasu, drobná úprava této trasy je p ípustná.
Ve vymezené lokalit je nutno zachovat p í prostupnost, úprava
stávající p í trasy je p ípustná.

3. Zm na . 20 a 22 nemá vliv na vymezené ve ejn prosp né stavby.
4. Funk ní plochy vymezené v odstavci 1. tohoto opat ení obecné povahy jsou v rámci

ploch stávajícího (vymezeného) sou asn
území obce platného územního plánu.

zastav ného území obce a zastavitelného

5. Sou ástí zm ny . 20 a 22 Územního plánu m sta Mariánské Lázn jsou tyto výkresy
výrokové ásti:
a) 1.1. Hlavní výkres - zm ny . 20 v m ítku 1:5000
b) 1.2. Hlavní výkres - zm ny . 22 v m ítku 1:5000
6. Ode dne ú innosti této zm ny . 20 a 22 Územního plánu m sta Mariánské Lázn (§ 173
odst. 1 správního ádu) se nepou ije p vodní zn ní t ch ustanovení Obecn závazné
vyhlá ky m sta Mariánské Lázn . 1/2003 o závazných ástech Územního plánu m sta
Mariánské Lázn , která jsou p esn uvedena v závorce u ka dého úvodního odstavce
ného roz eného i redukovaného nebo vypou ného regulativu, viz odstavec 2.
tohoto opat ení obecné povahy.
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Od

vodn ní

Od vodn ní zm ny . 20 a 22 Územního plánu m sta Mariánské Lázn obsahuje textovou a
grafickou ást.
A. Textová ást
1. Postup p i po ízení zm n
· Zám r po ídit zm nu . 20 ( ení lokality hotelu St elnice, Chopinova ulice) byl schválen
zastupitelstvem m sta dne 08.12.2009 pod usnesením .824/09.
· Zám r po ídit zm nu . 22 ( ení lokality Metropol, Ruská ulice) byl schválen zastupitelstvem
sta dne 16.02.2010 pod usnesením .880/10.
· Pro spolupráci s po izovatelem p i po izování dokumentace zm n územního plánu byl ur en
zastupitel m sta ing. Pavel Graca.
· Jako projektant byl vybrán autorizovaný architekt ing. arch. Míka Miroslav, projektová kancelá
MARKANT, Palackého 303, 353 01 Mariánské Lázn .
· Návrh zadání pro zm nu územního plánu byl zpracován po izovatelem ve spolupráci s ur eným
zastupitelem ing. Pavel Graca.
· Ve ejné projednání návrhu zadání bylo zahájeno 27.12.2010.
- Dne 27.12.2010 byla na ú ední desce a elektronické ú ední desce M stského ú adu
Mariánské Lázn vyv ena ve ejná vyhlá ka - oznámení o zahájení ve ejného projednání,
o vystavení návrhu zadání a o mo nostech uplatn ní p ipomínek ostatní ve ejnosti.
- Dne 27.12.2010 byl odeslán návrh zadání dot eným orgán m státní správy a sousedním
obcím spolu s vyrozum ním o mo nostech uplatn ní po adavk a podn .
- Dne 27.12.2010 byly v echny vý e uvedené informace v etn Zadání uve ejn ny také na
internetových stránkách m sta Mariánské Lázn .
· Po dobu 30 dn , od 28.12.2010 do 26.01.2011 byl návrh zadání vystaven k ve ejnému nahlédnutí:
- na ú ední desce M stského ú adu Mariánské Lázn ;
- ve dvoran budovy M stského ú adu Mariánské Lázn v 1. poschodí;
- po stejnou dobu bylo zadání zm n územního plánu k nahlédnutí také v kancelá i odboru
Stavební a územn plánovací ú ad, odd lení územního plánování M stského ú adu
Mariánské Lázn .
· Termín pro uplatn ní:
- po adavk dot ených orgán a podn
sousedních obcí skon il 30. dnem ode dne
doru ení oznámení s dokumentací;
ipomínek ostatní ve ejnosti skon il dne 26.01.2011.
· Na základ uplatn ných stanovisek, po adavk a podn
po izovatel ve spolupráci s ur eným
zastupitelem upravil návrh zadání a p edlo il jej ke schválení zastupitelstvu m sta.
· Zadání bylo schváleno zastupitelstvem m sta dne 22.02.2011 pod usnesením . ZM/49/11.
· Na základ schváleného zadání byla zpracována etapa Návrh pro spole né jednání dot ených
orgán , krajského ú adu a sousedních obcí.
· Po zpracování návrhu ení bylo o etap Návrh, dle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona,
dne 09.06.2011 zahájeno Spole né jednání dot ených orgán , krajského ú adu, m sta Mariánské
Lázn a sousedních obcí.
· Spole né jednání o návrhu územn plánovací dokumentace zm n prob hlo 30.06.2011 v zasedací
síni M stského ú adu Mariánské Lázn .
· V rámci spole ného jednání o návrhu územn plánovací dokumentace zm n bylo Krajským
adem Karlovarského kraje, odborem kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu
(z hlediska zájm památkové pé e) ke zm
. 22 uplatn no podmíne
souhlasné stanovisko.
Tato zále itost byla s dot eným orgánem projednávána v souladu s ustanovením § 4 odst. 7
stavebního zákona a bylo dohodnuto
ení, které bylo zapracováno do dokumentace zm n pro
dal í fázi projednávání. Zále itost nebylo nutné it rozporem.
· Dokumentace návrhu zm n byla posouzena nad ízeným správním orgánem územního plánování,
odborem regionálního rozvoje Krajského ú adu Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením §
51 stavebního zákona. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne 24.10.2011 pod j. 1219/RR/11-2.
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·

Po provedení spole ného jednání a zaji ní stanoviska nad ízeného správního orgánu byla
dokumentace návrhu zm n upravena podle pokyn po izovatele pro provedení úpravy
dokumentace zm n p ed ízením o této dokumentaci.
Následn bylo o upraveném a posouzeném návrhu zm n zahájeno ízení tzv. ve ejné projednání
územn plánovací dokumentace vý e uvedených zm n s odborným výkladem.
Dne 10.01.2012 byla na ú ední desce a elektronické ú ední desce M stského ú adu Mariánské
Lázn vyv ena ve ejná vyhlá ka - oznámení o zahájení ízení o návrhu zm n územního plánu,
konání ve ejného projednání s odborným výkladem a vystavení k ve ejnému nahlédnutí.
Dne 11.01.2012 bylo odesláno dot eným orgán m, krajskému ú adu a sousedním obcím
oznámení o zahájení ízení o návrhu zm n územního plánu, konání ve ejného projednání
s odborným výkladem a vystavení k ve ejnému nahlédnutí; spolu s výzvou k ú asti na ve ejném
projednání.
Po dobu 30 dn , od 26.01.2012 do 24.02.2012, byl upravený a posouzený návrh zm n vystaven k
ve ejnému nahlédnutí na:
stský ú ad Mariánské Lázn , ve dvoran v 1. poschodí
stský ú ad Mariánské Lázn v kancelá i stavebního a územn plánovacího ú adu,
odd lení územního plánování ( íslo dve í 208)
Po stejnou dobu byla dokumentace návrhu zm n k nahlédnutí také na internetových
stránkách m sta Mariánské Lázn .
Ve ejné projednání upraveného a posouzeného návrhu zm n, s odborným výkladem, se
uskute nilo v pátek 24.02.2012 od 10.00 do 11.00 hodin v malé zasedací síni M Ú Mariánské
Lázn .
Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohl ka dý uplatnit své p ipomínky k návrhu zm n.
- Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohli vlastníci pozemk a staveb dot ení ením a

zástupce ve ejnosti uplatnit své námitky.
Dle ustanovení § 53 stavebního zákona, po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem
vyhodnotil výsledky ve ejného projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o uplatn ných
námitkách; vyhodnocení uplatn ných p ipomínek a zajistil pro obec kone nou úpravu návrhu
zm ny územního plánu.
V rámci etapy Návrh po izovatel také provedl p ezkoumání z hlediska ve ejných zájm , tzn. zda
zm ny územního plánu spl ují po adavky dle ustanovení § 53 odst. 4 písm. a) d) stavebního
zákona.
Ø Výsledek p ezkoumání podle odst. 4 § 53 stavebního zákona
Po izovatel ov il, e dokumentace není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské
republiky 2008 schváleno vládou eské republiky dne 20. ervence 2009 usnesením .
929, s územn plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
po adavky na ochranu nezastav ného území, s po adavky stavebního zákona a jeho
provád cích právních p edpis , s po adavky zvlá tních právních p edpis a se stanovisky
dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad s výsledkem
ení
rozpor .
ádné stanovisko dot eného orgánu nebylo nutné it rozporem.
Ø Vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území
ené zm ny jsou malého rozsahu a jsou v rámci sou asn zastav ného území obce.
edm tné zm ny pouze p im en upravují stávající funk ní plochy v zastav ném
území dle nových podmínek a po adavk na vyu ití.
- Navr enými zm nami nedochází ke zm
urbanistické koncepce platného územního
plánu.
- V území
eném zm nami se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast,
území NATURA 2000.
íslu nými orgány nebyl uplatn n po adavek na vyhodnocení vlivu na ivotní
prost edí ani na zpracování variantního
ení, byl vylou en významný vliv na
evropsky významné lokality a pta í oblasti
- Zm ny nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající
kvality, v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí
zne
ujících látek, jak jsou stanovené v platném územním plánu.
- Navr ené zm ny nejsou v rozporu s principy udr itelného rozvoje území.
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·

Ø Stanovisko krajského ú adu k vyhodnocení vliv na ivotní prost edí
Nebylo t eba provád t, p íslu nými dot enými orgány nebyl uplatn n po adavek na
vyhodnocení vlivu dokumentace zm n na ivotní prost edí ani na zpracování variantního
ení, byl vylou en významný vliv na evropsky významné lokality a pta í oblasti
Proto také nebylo po adováno zpracování vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území
viz odstavec Vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území.
Ø Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení
zastavitelných ploch
- Vyu ití ploch je ú elné a nevybo uje ze zásad strukturovaného rozlo ení funk ních
ploch (ploch s rozdílným zp sobem vyu ití), které odpovídá obecným po adavk m na
urbanistickou strukturu obce.
- Zm ny pouze p im en upravují stávající funk ní plochy v zastav ném území dle
nových podmínek a po adavk na vyu ití území. Zm ny územního plánu jsou eny
v rámci stávajícího (vymezeného) sou asn zastav ného území obce a zastavitelného
území obce. Zm ny umo ní ú elné a vhodné vyu ití eného území.
Následn , v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona, po izovatel p edlo il
zastupitelstvu m sta návrh na vydání p edm tných zm n územního plánu s jeho od vodn ním.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích vztah
· Zm ny nejsou v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky 2008 schváleno
vládou eské republiky dne 20. ervence 2009 usnesením . 929. Zm nami ená území
nejsou dot ena v politice územního rozvoje vymezenými rozvojovými oblastmi,
rozvojovými osami, specifickými oblastmi ani plochami a koridory dopravní a technické
infrastruktury.
· Návrh zm n ÚP není v rozporu s dokumentací Zásady územního rozvoje Karlovarského
kraje (dále jen ZÚR KK ). Tato územn plánovací dokumentace byla vydána dne
16.09.2010 usnesením . ZK 223/09/10, ú innosti nabyla dne 16.10.2010.
· Zm nou nejsou dot eny vazby na základní sí regionální technické a dopravní
infrastruktury a krajinné vazby ani limity vyu ití území nadmístního významu v etn
vymezení regionálních a nadregionálních územních systém ekologické stability. Tyto
nadále z stávají ve stávajícím územním plánu v platnosti beze zm n.
· Zm ny nemají vliv na území ani z hlediska ir ích vztah a z hlediska koordinace
vyu ívání území, z tohoto pohledu se jeví navrhované zm ny jako nepodstatné.
· Význam a funkce obce ve struktu e osídlení se zm nami nem ní.
Vzhledem k vý e uvedenému lze konstatovat, e návrh zm n ÚP není v rozporu s územn
plánovací dokumentací vydanou krajem.
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
· Zm ny nejsou v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s po adavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a po adavky na ochranu
nezastav ného území.
4. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních
edpis
· Zm ny Územního plánu m sta Mariánské Lázn jsou zpracovány v souladu s po adavky
stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis .
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5. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis
soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis , pop ípad s výsledkem ení rozpor
· Zm ny nejsou v rozporu s po adavky zvlá tních právních p edpis ani se stanovisky dot ených
orgán podle zvlá tních právních p edpis .
· Doporu ení nad ízeného správního orgánu KÚKK odboru regionálního rozvoje, uvedená ve
stanovisku ze dne 24.10.2011 pod j. 1219/RR/11-2 byla akceptována a jsou zapracována do
územn plánovací dokumentace zm n.
· V rámci spole ného jednání o návrhu územn plánovací dokumentace zm n byla uplatn na
stanoviska:
- Ministerstvo ivotního prost edí R, odbor výkonu státní správy IV, Ústí nad Labem
- Ministerstvo zdravotnictví R IL, Praha
- Ministerstvo zem lství R, Pozemkový ú ad, Cheb
- Ministerstvo obrany R, VUSS, Praha
- Ministerstvo pr myslu a obchodu R, Praha
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
- Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje
R Státní energetická inspekce, Karlovy Vary
- Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství
- Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního
ruchu,
- Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství
stský ú ad Mariánské Lázn , odbor ivotního prost edí
Ø Samostatné zvlá tní projednání vy adovalo pouze stanovisko od Krajského ú adu
Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu, který
jako dot ený orgán uplatnil své stanovisko k etap NÁVRH územn plánovací dokumentace
zm n ve stanovené lh a to v rámci spole ného jednání.
O stanovisku bylo s p íslu ným dot eným orgánem jednáno, spole
byla dohodnuta a
dot eným orgánem odsouhlasena kone ná
ení, která jsou zapracována do územn
plánovací dokumentace zm n.
· V rámci ízení o posouzeném a upraveném návrhu územn plánovací dokumentace zm n byla
uplatn na stanoviska:
- Ministerstvo ivotního prost edí odbor výkonu státní správy IV., Ústí nad Labem
- Ministerstvo zem lství R Pozemkový ú ad Cheb
- Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Cheb
- Ministerstvo obrany R Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
- Krajský ú ad Karlovarského kraje odbor ivotního prost edí a zem lství
- Krajský ú ad Karlovarského kraje odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cest. ruchu
stský ú ad Mariánské Lázn odbor ivotního prost edí
Ø
ádné stanovisko nevy adovalo samostatné zvlá tní projednání.
Ø Krajský ú ad Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního
ruchu, který uplatnil k p edcházející fázi projednávání stanovisko, kde po adoval úpravy
dokumentace zm n, zaslal v rámci ve ejného projednání souhlasné stanovisko.
Ø Krajský ú ad Karlovarského kraje odbor P a zem lství zaslal souhlasné stanovisko a na
úseku ochrany zem lského p dního fondu navrhnul je doporu ení.
Doporu ení DO ve zkráceném zn ní:
KÚKK, odbor P a zem lství vydal stanovisko k návrhu zm n ÚP m sta Mariánské
Lázn . 20, 21 a 22 .j. 2645/ZZ/11 ze dne 25.07.2011. Stanovisko bylo vydáno
s po adavky na dopln ní a dopracování Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
navrhovaného
ení na ZPF . Po adavky nejsou v od vodn ní upraveného a posouzeného
návrhu zm n ÚP pln zohledn ny. Krajský ú ad doporu uje Vyhodnocení p edpokládaných
sledk navrhovaného ení na ZPF upravit následovn :
1. Hranice zastav ného území je vymezena ke dni 1. 1. 2000. Co bylo uplatn no v bod
2. vý e zmín ného stanoviska.
Vyhodnocení doporu ení:
Doporu ení bude respektováno.
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-

V kapitole 9. od vodn ní OOP Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na ZPF a PUPFL , na str. 12, v poslední v
projektant provede následující
opravu místo ke dni 8.3.2011 uvede ke dni 1.1.2000 .
- Ve výkresu . 2. Vyhodnocení d sledk návrhu na ZPF a LPF projektant provede
následující opravu legendy místo Hranice zastav ného území ke dni 8.3.2011 uvede
Hranice zastav ného území ke dni 1.1.2000 .
Doporu ení dot eného orgánu bylo zapracováno do územn plánovací dokumentace zm n.
· Územn plánovací dokumentace zm n je v souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis a se
stanovisky dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis .
·
i projednávání návrhu územn plánovací dokumentace zm n nebylo nutné ádné stanovisko
dot eného orgánu
it rozporem ve smyslu ustanovení § 4 odst.7 zákona . 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní pozd ích p edpis a ustanovení
§ 136 odst.6 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd ích p edpis .

6. Vyhodnocení spln ní zadání
· Zastupitelstvem m sta Mariánské Lázn schválené zadání pro zm ny .20 a 22 územního
plánu bylo spln no.
· V souvislosti se zm nou . 20 (lokalita 338) byla posouzena stávající platná obecná
definice funk ního vyu ití ploch Sm, ve vazb na konkrétní zm nou
ené území,
z hlediska vhodnosti ponechání n kterých mo ností vyu ití a nevhodné funkce byly pod
nov stanoveným indexem plochy Sm vylou eny jako nep ípustné.
· V rámci zpracování návrhu zm ny . 22 byla prov ena mo nost vyu ití eného území
také ve vazb na okolní stavebn vyu ité i nevyu ité území a na stávající objekt
(Metropol), s d razem na respektování stávajících p írodních, kulturních a civiliza ních
hodnot, v etn zachování urbanistického a architektonického rázu lokality a nebyla
shledána pot eba návrhu odli ného regulativu prostorového vyu ití od Obecn závazné
vyhlá ky - pro
enou plochu (lokalita 340) je bez úpravy. Na základ po adavku
dot eného orgánu památkové pé e v ak byl upraven regulativ minimální maximální
podla nosti pro tuto lokalitu na rozsah 1 5.
· V rámci zpracování návrhu zm ny . 22 byla pro enou plochu (lokalita 340) stanovena
podmínka respektující po adavek na zachování kontinuity v ÚP navr ené komunika ní
koncepce pro p í.
· Zm nami
ená území se nachází uvnit sou asn zastav ného území obce a
zastavitelného území obce.
·
íslu nými dot enými orgány byl vylou en významný vliv na evropsky významné
lokality a pta í oblasti, dot ené orgány nem ly po adavky na vyhodnocení vliv zm ny
na ivotní prost edí, ani na zpracování variantního ení.
· V souladu se zadáním tedy bylo p istoupeno p ímo ke zpracování návrhu
ení zm ny
.20 a 22 územního plánu m sta Mariánské Lázn .
· V pr hu zpracování zm n bylo prov eno, e pro zm nu .20 není nutno zpracovávat a
pro zm nu .22 je nutno zpracovávat vyhodnocení dopad
ení zm ny na ZPF viz.
kapitola 9. Od vodn ní.
7. Komplexní zd vodn ní p ijatého
ení
· Zm nou . 20 je navr eno Smí ené m stské území (Sm2 - lokalita 338) - tím se zde
umo ní realizovat rekonstrukci a dostavbu stávajícího hotelového objektu, tzn. umo nit
modernizaci stávajícího hotelu v etn bazénu a p idru ených sportovi . Jedná se o
st.p. . 787/1 a 787/2 v k.ú. Mariánské Lázn , obec Mariánské Lázn ; lokalita hotelu
St elnice, Chopinova ulice na severním okraji Mariánských Lázní. Urbanistická koncepce
navr ená zm nou pouze umo uje roz ení vyu ívání stávajících objekt a okolních
ploch. Tímto ením v území nevzniká nová plocha, pouze se m ní stávající vyu ití.
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Zm nou . 22 je navr eno Smí ené území láze ství (SL - lokalita 340) - tím se zde
umo ní realizace p estavby stávajícího objektu na hotel s dopln ním kapacity na
ilehlých pozemcích. Jedná se o st.p. . 440 a p.p. . 142/43, 142/53, 142/85, 142/88,
142/100 v e v k.ú. Mariánské Lázn , obec Mariánské Lázn ; lokalita Metropol, Ruská
ulice, na okraji severozápadní ásti Mariánských Lázní. Urbanistická koncepce navr ená
zm nou vhodn
í vyu ití nevyu ívané plochy v návaznosti na stávající sousední objekt
nacházející se v bezprost ední blízkosti. Tímto
ením v území nevzniká nová solitérní
plocha a návaznost na sousední území umo ní p irozený rozvoj.
edm tné zm ny pouze p im en upravují stávající funk ní plochy v zastav ném území
dle nových podmínek a po adavk na vyu ití. V území
ených zm n je navr eno
funk ní vyu ití ploch dle platného územního plánu m sta Mariánské Lázn , pouze
s drobným zp esn ním pro vyu ití lokalit pro zm nu .20 a 22. Pro zm nu . 22 je
upraven regulativ minimální
maximální podla nosti na rozsah 1
5. Sní ení
podla nosti a kapacity sou asn s p ísn ími podmínkami pro vyu ití ploch Smí eného
území láze ství je zárukou minimalizace dopad na zm nami ené území.
Zm ny .20 a 22 územního plánu jsou eny v rámci stávajícího (vymezeného) sou asn
zastav ného území obce a zastavitelného území obce. Zm ny umo ní ú elné a vhodné
vyu ití eného území.

8. Vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vliv na ivotní prost edí
· Navr enými zm nami nedochází ke zm
koncepce platného územního plánu. V území
eném zm nami se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast, území
NATURA 2000.
ené zm ny jsou malého rozsahu a jsou v rámci sou asn
zastav ného území obce a zastavitelného území obce. P edm tné zm ny pouze p im en
upravují stávající funk ní plochy v zastav ném území dle nových podmínek a po adavk
na vyu ití.
· S ohledem na charakter navr ených zm n byl dot enými orgány vylou en významný vliv
na evropsky významné lokality a pta í oblasti a dot ené orgány nem ly po adavky na
vyhodnocení vliv zm ny na ivotní prost edí a posouzení vlivu na udr itelný rozvoj
území ani na zpracování variantního
ení. Navr ené zm ny nejsou v rozporu s
principem udr itelného rozvoje území.
· Zm na . 20 a 22 nem ní po adavky na ochranu ovzdu í k zabezpe ení jeho odpovídající
kvality, v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí
zne
ujících látek, jak jsou stanovené v platném územním plánu.
· Zm na .20 v lokalit St elnice se v severo-západní ástí dotýká záplavového území Q100
stanoveného v roce 2000. Vlastní plochu enou zm nou toto území v detailu nem e zasáhnout,
nebo vý kový rozdíl zastavitelné plochy terasy je od 9,26 do 4,87 m nad potokem ( vý ka paty
stavby je 653,11 a tenisového dvorce 650,78 n/m a vý ka potoka je ve shodných pr ezech
643,85 a 645,91 m n/m).

9. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský p dní
fond a na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
V rámci zpracování etapy návrh bylo prov eno, e
ená zm na . 20 nemá dopad na
zábor ZPF a z tohoto d vodu se pro tuto zm nu tato ást nezpracovává.
Území ené zm ny . 20 se nachází v k.ú. Mariánské Lázn na pozemku 787/1 a 787/2,
dle výpisu z katastru je druh pozemk - zastav ná plocha a nádvo í.
Zm nou . 20 nejsou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa.
Zm nou . 22 jsou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkce lesa.
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Vyhodnocení d sledk navrhované zm ny . 22 na zem lský p dní fond dle p ílohy 3
vyhlá ky .13/1994 sb.
Zem lská p da je hodnocena na základ bonitovaných p dn ekologických jednotek - BPEJ
(455 v R) p i rovnocennosti v ech hodnocených slo ek.
Celkový rozsah ploch zem lské p dy dot ené záborem, v etn ploch ostatních je uveden v
tabulce.
V tabulce jsou zapsána katastrální ísla v ech pozemk , pro které je zm nou ÚP navr en zábor
ZPF.
IDENTIFIKACE DOT ENÝCH POZEMK :
Zm na . 22 (SL):
Okres:

Cheb

íslo parc.

ha

Vým ra
a
m2

orná

Zábor ZPF v ha
zahr.
trv.trav.
porost

BPEJ /
ída
ochr.

Zábor
dle
BPEJ

Ostatní
plochy

celá 440

5

67

celá 142/43

10

73

celá 142/53

12

08

0,12

ást 142/85

13

58

0,09

ást 142/88

4

39

celá 142/100

1

52

Celkem

Les

0,06
0,11

83441/IV

0,11

0,04
0,02

83441/IV

0,13

0,02
0,13

0,27

Katastrální
území

Celkem
ZPF (ha)

Mariánské
Lázn
Mariánské
Lázn
Mariánské
Lázn
Mariánské
Lázn
Mariánské
Lázn
Mariánské
Lázn

0,06
0,11
0,12
0,09
0,04
0,02

0,04

0,44

Pozemky zm ny se nachází v rámci zastav ného území.
Bilance p edpokládaného záboru p dy ZPF pro realizaci urbanistického

ení podle jednotlivých lokalit

Zm na
íslo

Funk ní
vyu ití

Vým ra
celkem
(ha)

22

Smí ené
území
láze ství
celkem

0,44

Vým ra Nezem.
Z toho p da nále ející Kultur BPEJ/
zem. p dy
ída
a ZPF
da
do ZPF (ha)
podle
(ha)
v ZÚ mimo Celkem podle ochrany
KN
BPEJ
ZÚ
0,13
0,13
zahr. 83441/IV
0,13
0,31

0,44

0,13

0,13

0,13

Katastrální Poznámka
území

Mariánské
Lázn

(z 0,31 je
0,04 les)

0,31

ehled navrhovaného záboru p dy ze ZPF podle druhu pozemk (kultur) nále ejících do ZPF
Kultura zem

lské p dy

Vým ra k
odn tí ze
ZPF (ha)
celkem

Orná p da
Trvalý travní porost (TTP)
Ovocné sady
Zahrady
Ostatní pozemky ZPF dle §1 odst. 3 zákona o ochran ZPF
Chmelnice
Vinice
Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa
celkem
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I.

Z toho t ída ochrany . podle
BPEJ (ha)
II.
III.
IV.
V.

0,13

0,13

0,13

0,13

ehled navrhovaného záboru p dy ze ZPF podle funk ního vyu ití lokalit:
Funk ní vyu ití

Vým ra navrhov.
odn tí celkem
(ha)

Smí ené území láze ství
Celkem

0,44
0,44

Z toho vým ra
navrhov.
odn tí ze ZPF
celkem (ha)
0,13
0,13

Rekapitulace p edpokládaných zábor p dy
funk ního vyu ití lokalit:
celkový stav po zm
. 1- 22:
Výchozí
stav
ed
zm nou
. 1-22
vým ra
celkem
(ha)

bydlení

Z toho t ída ochrany . podle BPEJ (ha)
I.

II.

III.

IV.

V.

0,13
0,13

ených Územním plánem m sta Mariánské Lázn podle

Z toho
ZPF
vým ra
(ha)

Kone ný
stav po
zm
. 1-22
vým ra
celkem
(ha)

Z toho
ZPF
vým ra
(ha)

2,17

0,73

*

36,21

4,74

4,76

3,99

*

8,73

*

2,58

0

0

*

2,58

dosavadní stav nezm

n

výroba

*

26,26

0

0

*

26,26

dosavadní stav nezm

n

doprava

*

8,41

1,24

1,01

*

9,42

nov navr ený zábor, zm na .1

zele

*

0,52

0

0

*

0,52

dosavadní stav nezm

smí ené m stské území

*

5,67

3,36

1,61

*

7,28

nov navr ený zábor, zm na .1, 9
a 17

láze ství

*

1,80

0

0

*

1,80

dosavadní stav nezm

n

vodní plochy

*

2,42

0

0

*

2,42

dosavadní stav nezm

n

zahrádky

*

19,25

0

0

*

19,25

dosavadní stav nezm

n

smí ené láze ské
území

*

0

2,31

0,80

*

0,80

specifické území

*

0

3,37

0,45

*

0,45

*

107,13

17,21

8,59

*

115,72

Z toho
ZPF
vým ra
(ha)

zm na
. 1-22
vým ra
celkem
(ha)

*

35,48

rekreace

*

ob an. vybavení

Funk ní vyu ití

celkem

Vysv tlivky:
*
. Údaje nejsou bilancovány v zem
10/2002.

Poznámka

nov navr ený zábor, zm na .3/3,
4 a 19
nov navr ený zábor, zm na .1,
2, 5, 6 a 7

n

nov navr ený zábor, zm na .16B
a 22
nov navr ený zábor, zm na
.16A

lské p íloze Územního plánu m sta Mariánské Lázn

schváleno

Ze zm ny vyplývající zábor zem lského a lesního p dního fondu v plném rozsahu respektuje
ÚSES a nedotýká se jeho prvk a ploch.
Dot ené pozemky PUPFL:

Návrhem zm ny .22 jsou dot eny lesní pozemky. Navrhovaný zábor pozemk nále ejících
do ploch ur ených k pln ní funkcí lesa je 0,04 ha.
Návrhem zm ny územního plánu je dot en lesní pozemek pro následující plochu
s rozdílným zp sobem vyu ití:
Smí ené území láze ství
0,04 ha
Úbytek lesních pozemk je nepodstatný vzhledem k malému rozsahu a také vzhledem
k tomu, e pozemek je uvnit stávajícího (vymezeného) sou asn zastav ného území obce a je
obklopen komunikacemi a stávající zástavbou.
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Meliorované plochy:
Na plo e navrhované zm ny nejsou meliorované plochy.
Objekty zem lské prvovýroby: Na území navrhované zm ny nejsou objekty zem
prvovýroby.
Stanovené dobývací prostory:
V eném území nejsou stanoveny dobývací prostory, nebo chrán ná lo isková území.

lské

Ve výkresové ásti zm n jsou vyzna eny hranice zastav ného území stanovené ke dni 1.1.2000.
Záv r
V návrhu zm ny byly respektovány zásady ochrany zem lského p dního fondu.
U zm ny . 22 je navrhované ení výhodné z následujících d vod :
· V míst navrhované zm ny .22 se nachází IV.t ída ochrany zem lského p dního fondu.
Navrhovaná plocha zm ny je ena v t íd ochrany, kterou je pro zástavbu mo né vyu ít.
Do IV. t ídy ochrany zem lské p dy jsou sdru eny p dy s p evá
podpr
rnou produk ní
schopností v rámci p íslu ných klimatických region , s jen omezenou ochranou, vyu itelné i
pro výstavbu.
·
ená zm na je ena v zastav ném území.
· Jedná o území, kde je p evá ná ást pozemk za azena do ostatních ploch.
· Jedná se ov em o plochu, která se nachází ve m st mezi komunikacemi a je pro zem lství
naprosto nevyu itelná.
Na základ rozboru zm ny je mo né konstatovat, e rozsah záboru zem lského p dního fondu je
ijatelný. Souhlas se záborem pro zm nu územního plánu nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze
zem lského p dního fondu.

10.
V pr

11.

Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
hu projednání nebyly ke zm

. 20 a . 22 uplatn ny ádné námitky.

Vyhodnocení p ipomínek

V pr

hu projednání nebyly ke zm

V pr

hu projednání byla ke zm

. 22 uplatn ny ádné p ipomínky
. 20 uplatn na tato p ipomínka:

VIN St elnice s.r.o., Mariánské Lázn
ipomínka ve zkráceném zn ní:
ádost o odd lení projednávání zm ny . 20 ÚP z balí ku zm n . 20, 21, 22.
Cht li bychom vás po ádat z d vodu urychlení projednávání námi dot ené zm ny . 20 ÚP m sta
Mariánské Lázn o její vyjmutí z balí ku projednávaných zm n ÚP . 20, 21, 22. Vyjmutím této zm ny .
20 bychom cht li dosáhnout jejího projednání na zastupitelstvu m sta Mariánské Lázn v dubnovém
termínu.
Vyhodnocení uplatn né p ipomínky
Jedná se o po adavek, který se v bec netýká navr eného urbanistického
ení projednávané územn
plánovací dokumentace zm n a lze mu vyhov t pouhým provedením p íslu ných organiza ních a
administrativních opat ení. Proto e k této zm
nebyly v rámci projednání uplatn ny ádné námitky ani
dal í p ipomínky byla tato p ipomínka akceptována a územn plánovací dokumentace je dokon ena v
duchu po adavku.

B. Grafická ást
Grafickou ást od vodn ní tvo í výkresy:
edpokládaných zábor p dního fondu pro zm nu . 22 Vyhodnocení d sledk návrhu na
ZPF a LPF výkres . 2. v m ítku 1 : 5 000, který je nedílnou sou ástí tohoto od vodn ní.
Orienta ní schéma výkres . 3. v m ítku 1 : 25 000, který je nedílnou sou ástí tohoto
od vodn ní.
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Pou ení:
Proti zm
. 20 a 22 Územního plánu m sta Mariánské Lázn , vydané formou opat ení
obecné povahy, nelze podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní
ád, ve zn ní pozd ích p edpis ).

RNDr. Petr Horký
Místostarosta
sta Mariánské Lázn

Zden k Král
Starosta
m sta Mariánské Lázn
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