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sto Mariánské Lázn
OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
.j. OOP . 2/ÚP/2012; STAV/12/2749/DK

V Mariánských Lázních 30.8.2012

Zm ny . 23, 24, 25, 26 Územního plánu m sta Mariánské Lázn
ÚPRAVA P ED VYDÁNÍM ZM N ÚZEMNÍHO PLÁNU ze dne 30.8.2012
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
zm ny . 23, 24, 25, 26 Územního plánu m sta Mariánské Lázn (dále jen ÚPM), 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 ÚPM schválenou usnesením zastupitelstva m sta Mariánské Lázn . 372/04 dne
15.06.2004;
Zm nou . 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 ÚPM schválenou usnesením zastupitelstva m sta Mariánské Lázn .
900/06 dne 13.06.2006;
Zm nou . 4, 5, 6, 7 ÚPM schválenou usnesením zastupitelstva m sta Mariánské Lázn . 14/06 dne
12.12.2006;
Zm nou . 8, 9, 10, 11 ÚPM, .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 ÚPM, .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 ÚPM, .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 ÚPM, .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 ÚPM, .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 ÚPM, .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 ÚPM, .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;
Zm nou . 20, 22 ÚPM, .j. 1/ÚP/2012; STAV/12/697/JC, vydanou usnesením zastupitelstva m sta
Mariánské Lázn . ZM/316/12 dne 24.04.2012, která nabyla ú innosti 11.05.2012.
Závazná ást uvedené územn plánovací dokumentace se m ní takto:
1.

Nov se vymezují tyto funk ní plochy:
a) Území rekreace - ozna ená v grafické ásti R/87 (zm na .23)
b) Území drobné výroby a slu eb-ozna ená v grafické ásti Vd/299 (zm na .24)
c) Smí ené území láze ství - ozna ená v grafické ásti SL/342 a SL/343 (zm na .25)
d) Smí ené území m stské - ozna ená v grafické ásti této zm ny Sm2/341 (zm na .26)
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2.

Pro funk ní plochy vymezené v odstavci 1. tohoto opat ení obecné povahy platí Obecn
závazná vyhlá ka m sta Mariánské Lázn . 1/2003 a dále uvedené regulativy:
- 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 Území rekreace R
(v Obecn závazné vyhlá ce - Hlava III. LEN NÍ ÚZEMÍ, ODDÍL 2. FUNK NÍ
USPO ÁDÁNÍ ÚZEMÍ, lánek 16 Území rekreace R) nahrazuje tímto zn ním:

Území rekreace R
lokalita

charakteristika

poznámka

v echny
lokality

je ur eno pro sport a rekreaci.
P ípustné je zde umis ovat stavby pro sport a slu by, slou ící pro
vymezenou lokalitu.
102, 103, 104, a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
105, 201, 225, + celom stská za ízení a stavby roz i ující slu by pro sport a
275
kulturu

-

328, 329

a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
+ stavby pro rodinnou rekreaci a malochov koní

216, 292

a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
+ tábo i t a kempy

83

a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
+ ubytování se st ední kapacitou

293

a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
+ koupali t a ru ící za ízení.

81, 82

a dále jsou vymezené lokality ur eny pro:
+ malochov koní

85
9

Vymezená lokalita je rezervní plocha.
a dále jsou vymezen;é lokality omezeny:
- sou asn nezastav né plochy je mo no vyu ít pro innosti a
stavby související s hospodá skou inností v lesích

87

a dále pro vymezenou lokalitu platí :
+ ubytování se st ední kapacitou

Chot nov okrouhlice

objekt s vyhlídkovou
v í

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 ují dva nové odstavce tohoto zn ní:
V Území rekreace R v lokalit 87 se nahrazuje p vodní podla nost 1-2, nová minimální maximální podla nost je 1-3.
a
Ve Smí eném území láze ství SL v lokalitách 342 a 343 se ur uje maximální p ípustná
podla nost na 4.
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3.

Zm ny . 23, 24, 25, 26 Územního plánu m sta Mariánské Lázn nemají vliv na jím
vymezené ve ejn prosp né stavby a asana ní úpravy.

4.

Funk ní plochy vymezené v odstavci 1. tohoto Opat ení obecné povahy jsou za azeny
do ploch zastavitelného území následujícím zp sobem:
echny plochy zm n 23 -26 jsou za azeny do zastavitelného území následujícím zp sobem:
Zm na . 23 P i vymezení funk ní plochy v odstavci 1. tohoto opat ení obecné povahy
(Území rekreace R/87) dochází k úprav zastavitelného území:
- ást území je v rámci ploch stávajícího (vymezeného) sou asn zastav ného a
zastavitelného území obce platného územního plánu
- ást zastavitelného území se nov vymezuje
.
Zm na . 24 P i vymezení funk ní plochy v odstavci 1. tohoto opat ení obecné povahy
(Území drobné výroby a slu eb Vd/299) dochází k úprav zastavitelného území:
- ást území je v rámci ploch stávajícího (vymezeného) zastavitelného území obce
platného územního plánu
- ást zastavitelného území se nov vymezuje
Zm na . 25 P i vymezení funk ní plochy v odstavci 1. tohoto opat ení obecné povahy
(Smí ené území láze ství SL/342,343) dochází k úprav zastavitelného území:
- ást území je v rámci ploch stávajícího (vymezeného) zastavitelného území obce
platného územního plánu
- ást zastavitelného území se nov vymezuje
Zm na . 26 P i vymezení funk ní plochy Smí ené území m stské 2 Sm2/341 nedochází
k úprav a plocha je v rámci ploch stávajícího (vymezeného) zastavitelného území
obce platného územního plánu

5.

Sou ástí ÚPD zm ny . 23 a 26 Územního plánu m sta Mariánské Lázn jsou tyto výkresy
výrokové ásti:
1 Hlavní výkres zm na .23 v m ítku 1:5000
2 Hlavní výkres zm na .24 v m ítku 1:5000
3 Hlavní výkres zm na .25 v m ítku 1:5000
4 Hlavní výkres zm na .26 v m ítku 1:5000
5 Výkres Zm na . 24 Územní systém ekologické stability, biogeografické jednotky 1:10 000

6.

Ode dne ú innosti t chto zm n . 23, 24, 25 a 26 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, dopl ovaného nebo vypou ného regulativu, viz odstavec 2. tohoto opat ení
obecné povahy.
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Od

vodn ní

Od vodn ní zm n . 23, 24, 25 a 26 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 .23 ( ení lokality Berolina ) byl schválen zastupitelstvem m sta
Mariánské Lázn dne 7.12.2010 pod usnesením .ZM/9/10
Zám r po ídit zm nu .24 (
ení lokality Stavební mlýn ) byl schválen zastupitelstvem m sta
Mariánské Lázn dne 7.12.2010 pod usnesením .ZM/10/10
Zám r po ídit zm nu .25 (
ení lokality Miramonte) byl schválen zastupitelstvem m sta
Mariánské Lázn dne 7.12.2010 pod usnesením .ZM/11/10
Zám r po ídit zm nu .26 (
ení lokality Autospektrum ) byl schválen zastupitelstvem m sta
Mariánské Lázn dne 7.12.2010 pod usnesením .ZM/12/10
Pro spolupráci s po izovatelem p i po izování dokumentace zm n Územního plánu m sta
Mariánské Lázn byl ur en zastupitel ing.Pavel Graca.
Jako projektant byl ur en autorizovaný architekt ing.arch.Dalibor Urbanec, projektová kancelá
UNIART, Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázn .
Návrh zadání pro zm ny Územního plánu byl zpracován po izovatelem ve spolupráci s ur eným
zastupitelem ing.Pavel Graca.
Projednání návrhu zadání bylo zahájeno 5.8.2011
- Dne 5.8.2011 byla na ú ední desce M Ú Mariánské Lázn vyv ena ve ejná vyhlá ka
oznámení o zahájení ve ejného projednání, o vystavení návrhu zadání a o mo nostech uplatn ní
ipomínek ostatní ve ejnosti.
- Dne 5.8.2011 odeslán návrh zadání dot eným orgán m ( dále jen DO ) a sousedním obcím
spolu s vyrozum ním o mo nostech uplatn ní po adavk a podn .
- Dne 5.8.2011 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 8.8.2011 do 6.9.2011 byl návrh zadání vystaven k ve ejnému nahlédnutí :
- na ú ední desce M Ú Mariánské Lázn
- ve dvoran budovy M Ú Mariánské Lázn v 1.poschodí
- po stejnou dobu bylo zadání zm ny ÚPM k nahlédnutí také v kancelá i odboru Stavebního a
územn plánovacího ú adu, odd lení územního plánování M Ú Mariánské Lázn
Termín pro uplatn ní :
- po adavk DO a podn
sousedních obcí skon il 30. dnem ode dne doru ení oznámení
s dokumentací
- p ipomínek ostatní ve ejnosti skon il dne 6.9.2011
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 Mariánské Lázn dne 20.12.2011 pod usnesením
.ZM/243/11.
Na základ schváleného zadání byla zpracována etapa Návrh pro spole né jednání dot ených
orgán , Krajského ú adu a sousedních obcí.
Spole né jednání o návrhu územn plánovací dokumentace zm n prob hlo 8.3.2012 v zasedací
síni M stského ú adu Mariánské Lázn .
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 6.6.2012 pod .j. 692/RR/12-2.
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.

·
·
·
·
·
·
·

·

·

·
·
·
·
·
·
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·
·

·

·

·
·

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 25.6.2012 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. Zárove
bylo oznámení odesláno dot eným orgán m, krajskému ú adu a sousedním obcím spolu
s výzvou k ú asti na ve ejném projednání.
Po dobu 30 dn , od 10.7.2012 do 9.8.2012, byl upravený a posouzený návrh zm n vystaven
k ve ejnému nahlédnutí na t chto místech:
- M stský ú ad Mariánské Lázn , ve dvoran v 1. poschodí.
- M stský ú ad Mariánské Lázn v kancelá i stavebního a územn plánovacího ú adu, odd lení
územního plánování ( íslo dve í 257).
- Na internetových stránkách m sta Mariánské Lázn .
Ve ejné projednání upraveného a posouzeného návrhu zm n se uskute nilo v pátek 10.8.2012
od 10.00 do 11.00 hodin v zasedací místnosti . 234 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 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
- P 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.
- V území
eném zm nami se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast,
území NATURA 2000.
ené zm ny jsou malého rozsahu.
- Navr enými zm nami nedochází ke zm
urbanistické koncepce platného územního
plánu.
- 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.
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 . 8 Vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území.
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·

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 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
schválenou
Vládou R 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 ÚPM není v rozporu s dokumentací Zásady územního rozvoje Karlovarského
kraje (dále jen ZÚR KK ). Tato územn plánovací dokumentace byla vydána dne 16.9.2010
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 ÚPM 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 p edpis
· Zm ny ÚPM Mariánské Lázn jsou zpracovány v souladu s po adavky Stavebního zákona a
jeho provád cích právních p edpis .

5.

Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis
soulad se stanovisky
dot ených orgán podle zvlá tních p edpis , pop ípad s výsledkem ení rozpor .
· Doporu ení nad ízeného správního orgánu KÚKK odboru regionálního rozvoje, uvedená ve
stanovisku ze dne 6.6.2012 pod .j. 692/RR/12-2, 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 OVSS IV, Ústí nad Labem
- Ministerstvo zem lství, Pozemkový ú ad Cheb
- Ministerstvo pr myslu a obchodu, Praha
- Ministerstvo obrany R, VUSS Praha
- HZS Karlovarského kraje, územní odbor Cheb
- Krajská hygienická stanice KK, územní pracovi Cheb
- KÚKK, odbor ivotního prost edí a zem lství
- KÚKK, odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu
- KÚKK, odbor dopravy a silni ního hospodá ství
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·
·

·
·

6.

·
·

·

·

Centrum dopravního výzkumu, Praha (uplatn no mimo legislativní rámec
nejedná se
o DO)
editelství silnic a dálnic R (uplatn no mimo legislativní rámec nejedná se o DO)
Po adavky uvedené ve stanoviscích KÚKK, odboru kultury, památkové pé e, láze ství a
cestovního ruchu a KÚKK, odboru ivotního prost edí a zem lství, byly akceptovány a jsou
zapracovány 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
- 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
Ø
Samostatné zvlá tní projednání vy adovalo pouze stanovisko 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 ve ejného projednání. O stanovisku bylo s p íslu ným
dot eným orgánem jednáno a vysv tleno, e podmínka uvedená ve stanovisku k návrhu
zm ny . 25 je ji zakotvena v platném Územním plánu m sta Mariánské Lázn v jeho
Obecn závazné vyhlá ce .1/2003. Pova ujeme proto tuto podmínku za spln nou a její
vlo ení do zm ny za nadbyte né. Dot ený orgán vysv tlení akceptoval a od své podmínky
upustil.
Ø
Po adavky uvedené ve stanovisku KÚKK, odboru ivotního prost edí a zem lství, byly
akceptovány a jsou zapracovány 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 .
Vyhodnocení spln ní zadání
Zastupitelstvem m sta Mariánské Lázn schválené zadání pro zm ny .23, 24, 25 a 26 Územního
plánu bylo spln no.
P i zpracování návrhu zm ny .23 byla provedena úprava regulativ prostorového vyu ití pro
polyfunk ní území R/87 území rekreace, s dopln ním funkce ubytování se st ední kapacitou.
Dále byla provedena zm na za azení p.p. .1702/4 k.ú. Ú ovice ze základní monofunk ní plochy
LL plochy les láze ských, do polyfunk ního území R/87 území rekreace. Touto zm nou
zárove dochází k drobné úprav hranic zastavitelného území ÚPM. V rámci zm ny byla
zvý ena hranice maximální podla nosti ze 2 na 3 podla í.
P i zpracování návrhu zm ny .24 byla provedena zm na základní monofunk ní plochy Z
plochy zelen ostatní na základní polyfunk ní území Vd území drobné výroby a slu eb, dále
zm na základního polyfunk ního území R území rekreace na základní polyfunk ní území Vd
území drobné výroby a slu eb. Pozemek p. . 194/2 k.ú. Stanovi , základní monofunk ní plochy
Zb plochy zelen
skladebné prvky ÚSES nebyl dle Zadání zm n na základní polyfunk ní
území Vd
území drobné výroby a slu eb, aby nebyly dot eny nadregionální prvky ÚSES.
Touto zm nou zárove dochází k drobné úprav hranic zastavitelného území ÚPM. V Zadání
byla administrativní chyba místo NRBK51 dle ZÚR byl uveden NRBK1 dle platného ÚPM.
P i zpracování návrhu zm ny .25 byla provedena áste ná zm na základní monofunk ní plochy
Lp plochy lesopark na základní polyfunk ní území SL smí ené území láze ství, dále byla
provedena áste ná zm na základní monofunk ní plochy LL
plochy les láze ských na
základní polyfunk ní území SL
smí ené území láze ství. Touto zm nou zárove dochází
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k drobné úprav hranic zastavitelného území ÚPM. V rámci zm ny byla stanovena hranice
maximální podla nosti na 4 podla í.
· P i zpracování návrhu zm ny .26 byla provedena áste ná zm na ze stávajícího základního
polyfunk ního území Vd - území drobné výroby a slu eb na základní polyfunk ní území Sm2
smí ené území m stské 2. Touto zm nou nedochází k úprav hranic stávajícího zastavitelného
území ÚPM.
7.

Komplexní zd vodn ní p ijatého
ení
· Zm nou .23 ÚPM (lokalita Berolina), je navr eno roz ení základního polyfunk ního území Rúzemí rekreace ze základní monofunk ní plochy LL- plochy les láze ských. Zm na probíhá na
pozemcích p.p. .1437, 1702/4, ásti p.p. 1700/3 a st.p. .600/2 k.ú.Ú ovice.
Hranice plochy zm ny jsou vymezeny následovn : na své východní stran je shodná s hranicí
p.p. .1702/4, ji ní stranu tvo í hranice p.p. .1702/4, západní stranu tvo í hranice p.p. .1702/4 s
prodlou ením a k hranici st.p.600/2 a dále hranice p.p. .1437 s prodlou ením na severní hranici
p.p. .1700/3 která plochu uzavírá na její severní stran , v e k.ú.Ú ovice.
Ú elem této zm ny ÚPM je scelení areálu vý e uvedených pozemk , i jejich ástí, pro rozvoj
stávajícího hotelového za ízení a dopl kových slu eb ve stávající funkci R území rekreace
s dopln ním funkce ubytování tak, aby bylo mo né zvý it kapacitu ze stávajících 20 l ek na
plánovaných 40 l ek a to v p vodním, historickém rozsahu u ívání parcel, tzn. v etn
p.p. .1702/4.
Pro dosa ení tohoto zám ru je upraven regulativ prostorového vyu ití pro funkci R/87 ve smyslu
zvý ení maximální podla nosti na 3NP a dopln na funkce ubytování se st ední kapacitou. Návrh
zm ny je v souladu s § 46 písm. d) zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu, ve zn ní pozd ích p edpis od vodn n zm nou spole enských a ekonomických
podmínek
vlastnických vztah a pot ebou rekonstrukce a dostavby stávajícího hotelového
objektu dle zám ru vlastníka tak, jak je uvedeno vý e.
Po adovanou zm nou ÚPM sice dojde k mírnému zv ení zastavitelného území o pozemek
p.p. . 1702/4 ale po posouzení situace lze konstatovat, e je mo né roz it zastavitelné území,
proto e stávající plochy vymezené v p edm tném území nelze k zám ru adatele vyu ít. B hem
posledních let do lo ke zm
ady podmínek a lze vysledovat, e postupné zvy ování kvality
vybavenosti v oblasti pro poskytování r zných druh pé e a slu eb v za ízeních cestovního
ruchu, rekreace, láze ství a rehabilitace je p irozeným vývojovým trendem a nezbytnou aktivitou
také na území Mariánských Lázní. Poda í-li se majiteli nový zám r realizovat, lze p edpokládat
dal í zvý ení atraktivity a úrovn této lokality a také celkové vylep ení podmínek podporujících
rozvoj cestovního ruchu v Mariánských Lázních. Konkrétní d vody pro dal í rozvoj lokality je
nutnost zachování stavební návaznosti na stávající objekt, nutnost zachování stávající
vybavenosti a p íslu enství hotelu (v sou asnosti nevhodné stavebn technické podmínky) a
nutnost zachování stávající vnit ní dispozice objektu a umo ní jejího optimálního roz ení.
Uvedený pozemek je v p ímém sousedství stávajícího hotelového areálu a navazuje na jeho ji ní
hranici sou asn zastav né území obce a zastavitelné území obce. Navrhovanou zm nou dojde
k drobné úprav hranice zastavitelného území, která nemá vzhledem ke svému rozsahu vliv na
celkovou koncepci územního plánu Mariánské Lázn podstatný vliv.
· Zm nou .24 ÚPM (lokalita Stavební mlýn), je dot ené území nacházející se na jihu Mariánských
Lázní, západn od silnice II/215 (uvnit obce nazvané Plze ská t .) v lokalit Stavební mlýn.
Jedná se o areál stávající betonárky s areálem autodopravy.
Je zde navr eno základní polyfunk ní území Vd území drobné výroby a slu eb a to jednak ze
stávajícího základního polyfunk ního území R území rekreace a jednak ze stávající základní
monofunk ní plochy Z plochy zelen ostatní. Zm na probíhá na ásti p.p. .199/1, 199/16,
199/10, 199/9, na ásti p.p. .200/4 na ásti p.p. .199/8 a dále na st.p. .63, 65, 64/1, 64/2 k.ú.
Stanovi u Mariánských Lázní. Pozemek p.p. .194/2 s funkcí Zb - Plochy zelen
skladebné
prvky ÚSES není dle Zadání za azen do Vd území drobné výroby a slu eb, aby nedo lo
k dot ení nadregionálního prvku ÚSES.
Hranice plochy zm ny jsou vymezeny následovn : severní hranici ené zm ny tvo í ji ní strana
sousední p.p. . 199/13 a 354. Západní hranice ené zm ny je toto ná s východní stranou p.p. .
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194/2, 358/2 a 200/3. Východní hranice je spojnice vedená od ji ní strany p.p. . 199/13 p es
p.p. . a 199/1, 200/4 a 199/8 a k severní stran p.p. .200/3. Tato hranice propojuje starou ást
funk ní plochy Vd s plochou Zm ny . 24.
Ú elem této zm ny je dobudování stávajícího areálu autodopravy, tj. dostavba objekt gará í a
skladovacích ploch dle zám
vlastníka. Návrh zm ny je v souladu s §46 písm. d) .1 83/2006
Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd ích p edpis od vodn n zm nou
spole enských a ekonomických podmínek
vlastnických vztah a pot ebou dobudování
stávajícího areálu. P evá ná ást zm ny je navrhována v zastavitelném území obce, malou ástí
potom p esahuje stávající hranici zastavitelného území, dojde zde tedy k drobné úprav hranice
zastavitelného území. Hranice
ené zm ny probíhá na západní stran po stávající hranici
biokoridoru, která je vymezena v ÚPM, a zárove probíhá v minimální vzdálenosti 6,0 m od
skute né hrany vodního toku Kosového potoka.
Zm nou . 24 nedojde k zásahu do nadregionálního biokoridoru NRBK51 Kladská Mni ský
les K50. Zm nou . 24 nedojde k zásahu do nadregionálního biocentra NRBC33 - Mni ský les.
· Zm nou .25 ÚPM (lokalita Miramonte), je navr ena áste ná zm na ze základní monofunk ní
plochy Lp - plochy lesopark a LL - plochy les láze ských na základní polyfunk ní území
SL/342 a SL/343
smí ené území láze ství. Zm na se týká plochy s pozemky p.p. .697/2,
697/1, 697/7, 697/8 k.ú.Ú ovice.
Hranice plochy zm ny jsou vymezeny následovn : jihovýchodní hranice prochází pozemkem
p.p. .697/2 a je tvo ena spojnicí lomových bod sousedních stavebních parcel st.p. .398 a
st.p. .115, dále je hranice toto ná s hranicí st.p. .115 prodlou ením p es p.p. .697/7 a na hranici
p.p. .697/1 po ní vede severozápadním sm rem v délce 52,0 m. Z tohoto bodu vede hranice
kolmo p es p.p. .697/1 k hranici p.p. .697/8. Zbývající hranice
ené zm ny je toto ná
s hranicemi p.p. .697/8, 697/1, 697/7, 697/2 a k výchozímu bodu st.p. .398.
Ú elem této zm ny je s p ihlédnutím k historickému vývoji lokalit 116 a 119 vytvo it podmínky
pro logické dopln ní urbanistického uspo ádání vedoucího ke stabilizaci území. P i zpracování
stavebn historického pr zkumu objektu Morava na Anglické ulici bylo dokumentováno
urbanistické zalo ení a vývoj p ilehlých lokalit. Vytvo ení mo ností pro dopln ní zástavby na
východní stran Zeyerovy ulice a obnovení objekt v míst výletní kavárny a restaurace
odstran né v povále ném období je logickým krokem a pokra ováním vývoje v lokalit . Návrh
zm ny je v souladu s §46 písm. d) zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu, ve zn ní pozd ích p edpis od vodn n zm nou spole enských a ekonomických
podmínek. Zm na není v rozporu se zám rem revitalizace stávajícího objektu Miramonte
st.p. .186 na který je vydáno pravomocné Rozhodnutí o umíst ní stavby SPA HOTEL
MIRAMONTE .j STAV/11/678/Mo ze dne 25.2.2011. Zm na respektuje dominantní a
nezávislou polohu objektu Miramonte.
Navrhovanou zm nou dojde k úprav hranice zastavitelného území, která nemá vzhledem ke
svému rozsahu vliv na celkovou koncepci územního plánu Mariánské Lázn .
· Zm nou .26 ÚPM (lokalita Autospektrum), je navr ena áste ná zm na ze stávajícího
základního polyfunk ního území Vd území drobné výroby a slu eb na základní polyfunk ní
území Sm2/341
smí ené území m stské. Zm na se týká plochy s pozemky p.p. . 1143/3,
327/2, 327/36, 327/37, st.p. .1395, 1235.
Hranice plochy zm ny jsou vymezeny následovn : Severní hranici
ené zm ny tvo í hranice
p.p. .3 27/2, západní hranici hranice p.p. .327/37, na jihu je území ohrani eno p.p. .327/36 ve
vzdálenosti 12.30m od st.p. 1230, a západní hranici tvo í p.p. .327/58.
Ú elem této zm ny ÚPM je umo nit vhodnou dostavbu jihozápadní strany Tepelské ulice
objekty s typickými m stskými funkcemi maloobchod, slu by a bydlení. M lo by se jednat
zejména o vícepodla ní objekty m stského typu s komer ními plochami v parteru ur ené nebo
ípustné v rámci daného funk ního vyu ití lokality. Návrh zm ny je v souladu s § 46 písm. d)
zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd ích p edpis
od vodn n zm nou spole enských a ekonomických podmínek. Zm na je navrhována v rámci
území, které je v ÚPM vymezeno jako sou asn zastav né území obce a zastavitelné území obce.
Navrhovanou zm nou tedy nedojde k úprav hranice zastavitelného území.
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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 územích
eném zm nami se nenachází evropsky významná lokalita i pta í oblast, území NATURA
2000.
ené zm ny ÚPM jsou malého rozsahu . Zm ny .23, 24 a 25 si vy adují drobnou
úpravu hranice zastavitelného území, zm na .26 je uvnit stávajícího zastavitelného území a
tedy bez vyvolání úpravy hranice. 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 ny . 23, 24, 25 a 26 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.

9.

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na zem lský
dní fond a na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa
V rámci zpracování etapy Návrh byly u v ech zm n prov eny dopady na zábory ZPF a PUPFL.
Bilance záboru p dního fondu pro realizaci urbanistického e ení podle jednotlivých lokalit
ená zm na .23 ( p.p. .1702/3, 1437, 1702/4, st.p. .600/2 k.ú.Ú ovice ) lokalita Berolina
má dopad na pozemky ur ené k pln ní funkce lesa p.p. .1702/4 ( PUPFL )
Zm na Funk ní Vým ra
íslo vyu ití celkem
(ha)
23

Území
rekreace

0,0753

Z toho p da nále ející Kultura
ZPF
do ZPF (ha)
v ZÚ mimo Celkem podle
KN
ZÚ
0
0

BPEJ/
ída
ochrany

Vým ra
zem. p dy
podle
BPEJ

Nezem.
da
(ha)
0,0753
PUPFL

Katastrální
území
ovice

Meliorované plochy: na plochách navrhovaných zm n nejsou meliorované plochy.
Objekty zem lské prvovýroby: na plochách navrhovaných zm n nejsou objekty zem lské
prvovýroby.
Stanovené dobývací prostory: v eném území nejsou stanoveny dobývací prostory, nebo
chrán ná lo isková území.
Ve výkresové ásti zm n jsou vyzna eny hranice sou asn zastav ného území stanovené ke dni
1.1.2000.
Záv r :
ené zm ny . 24, 25 a 26 ÚPM se odehrávají na ostatních plochách a nevyvolávají pot ebu
záboru ZPF. Plocha v ené zm
.23 je za azena jako lesní pozemek (PUPFL). Úbytek
lesních pozemk vzhledem k malému rozsahu je nepodstatný.
10.

Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní
V pr hu projednání nebyly ke zm nám . 23, 24, 25, 26 uplatn ny ádné námitky.

11.

Vyhodnocení p ipomínek
V pr hu projednání nebyly ke zm nám . 23, 24, 25, 26 uplatn ny ádné p ipomínky.
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B.

Grafická ást od vodn ní

B1
B2

Orienta ní výkres 1:25000
Vyhodnocení d sledk návrhu zm ny . 23 na ZPF a LPF
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Pou ení :
Proti zm nám . 23, 24, 25 26 Územního plánu m sta Mariánské Lázn , vydaným 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 ) .

.

.
Zden k Král
Starosta
m sta Mariánské Lázn

RNDr. Petr Horký
Místostarosta
sta Mariánské Lázn
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