ÚZEMNÍ STUDIE- REVIZE
LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM - STŘED
(US1)

Pořizovatel :

Město Loučná pod Klínovcem

Schvalující orgán :

Zastupitelstvo města Loučná pod Klínovcem

Zpracovatel :

Ateliér M.A.A.T, s.r.o.
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.

Zodpovědný projektant :

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA
Mgr. Petra Běhounová

KVĚTEN 2017
1

OBSAH

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÍ

3

2. ŠIRŠÍ VZTAHY

4

3. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY

5

4. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU

6

5. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ REGULAČNÍCH PRVKŮ

12

6. NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

14

7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

15

8. ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ NA VYBUDOVÁNÍ VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY

20

9. PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH PARCEL

22

10. DOKLADOVÁ ČÁST (STANOVISKA SPRÁVCŮ SÍTÍ K NÁVRHU ŘEŠENÍ)

22

2

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÍ
Urbanistická studie řeší návrh nezastavěného území na plochy rekreace, občanské
vybavenosti a plochy bydlení v části města Loučná pod Klínovcem. Návrh prověřuje z hlediska
jejich využití vybrané zastavitelné plochy vymezené územním plánem Loučná pod Klínovcem.
Řešené území je součástí katastrálního území Loučná pod Klínovcem (687057) a Háj u Loučné pod
Klínovcem (687049). Vybrané plochy mají podle územního plánu přiřazenu funkci bydlení,
rekreace a občanské vybavenosti. Na základě závěrů urbanistické studie budou stanoveny podrobné
podmínky pro rozhodování v území.
Seznam řešených ploch (značení ploch podle územního plánu) :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Z.LO.33 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
Z.LO.29 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
Z.LO.34 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce bydlení
Z.LO.30 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce dopravní infrastruktury
Z.LO.31 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce občanské vybavenosti
Z.HA.39 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
Z.HA.36 (k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem), funkce občanské vybavenosti
Z.HA.35 (k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
Z.HA.33 (k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
Z.HA.34 (k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem), funkce dopravní infrastruktury
Z.HA.32 (k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
P.HA.2 (k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
P.HA.3 (k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem), funkce občanské vybavenosti
P.HA.34 (k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem), funkce občanské vybavenosti
P.LO.1 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce občanské vybavenosti
P.LO.2 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
Z.LO.71 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce rekreace hromadná
Z.LO.68 (k.ú. Loučná pod Klínovcem), funkce zeleň veřejná

Řešené plochy se nacházejí na jižním okraji města Loučná pod Klínovcem na rozhraní k.ú.
Loučná pod Klínovcem a Háj u Loučné pod Klínovcem. Plochy tvoří z územního hlediska jednu
samostatnou oblast.
Oblast je umístěna pod horou Klínovec v blízkosti Gahlerova kopce. Oblast ze severu
navazuje na stávající zástavbu města. Na východě území sousedí s nivou potoka Bílá voda a
stávajícím rybníkem. Území kolem potoka tvoří plochy přírodní – smíšené nezastavěné území.
Hranice řešeného území je graficky vyznačena ve výkresové dokumentaci, která je součástí
územní studie.
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2. ŠIRŠÍ VZTAHY
Město Loučná pod Klínovcem se nachází v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji v
okrese Chomutov na hranicích s Německem v blízkosti měst Jáchymov a Kostelec nad Ohří.
Řešené území se nachází v jižní části města na rozhraní katastrálních území Loučná pod Klínovcem
(687057) a Háj u Loučné pod Klínovcem (687049) - navazuje na stávající zástavbu. Území je
svažité, nezastavěné a tvoří ho zalesněná plocha a trvale travní porost.
Řešené území je dopravně dobře dostupné a bude napojeno na stávající komunikace.
Lokalita je dobře zásobitelná systémy technické infrastruktury. V řešeném území jsou vedeny
poměrně rozsáhlé el. rozvody podzemního vedení VN, plynu, vody a kanalizace, řešení územní
studie je tedy ovlivněno příslušnými ochrannými pásmy.
Na řešené území nezasahuje žádný biokoridor ani biocentrum.
Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí
„V daném území se nenacházejí žádná maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné
lokality ani prvky regionálního ÚSES. Koncepce je umístěna na hranici ptačí oblasti Novodomské
rašeliniště – Kovářská. Koncepce Územní studie Loučná pod Klínovcem - střed (US1) nebude mít
samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost
jednotlivých evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského
úřadu.“
Závěr: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství z hlediska ochrany
přírody a krajiny vyloučil významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a
upozornil na možné střety se zákonnou ochrannou zvláště chráněných druhů.
Z hlediska ostatních složek životního prostředí (ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany
ovzduší, posuzování vlivů na životní prostředí, státní správy lesů a ochrany zemědělského půdního
fondu) nemá úřad k územní studii žádných připomínek.
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3. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY
Na základě schváleného zadání ze dne 14.3.2017 bylo rozhodnuto, že východní část ploch č.
Z.HA35, Z.HA.33 bude přeřazena z ploch pro hromadnou rekreaci- malé objemy staveb do ploch
pro hromadnou rekreaci- středně velké objemy staveb a to ve vazbě na západní zástavbu. Budou
tedy logicky přiřazeny do stejné funkce jako objekty na druhé straně místní komunikace. Současně
se však vytvoří adekvátní dopravní napojení pro východní pás dalších pozemků, kde zůstanou
zachovány malé objemy staveb jako poslední, ukončující řada.
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4. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
−

Podmínky využití

Využití území
Základní požadavek – respektování územním plánem dané funkční využití je splněn.
Navrhovaná zástavba ve formě samostatných rodinných domů je určena k bydlení a ubytování a
multifunkčních bytových domů určených k občanské vybavenosti a ubytování – což vyhovuje
podmínkám hlavního využití podle návrhu ÚP. Se zástavbou samostatných domů souvisí i
povinnost zřídit na pozemku odpovídající počet parkovacích stání a minimálně 1 parkovací stání
pro návštěvníky. U multifunkčních domů budou zřízena centrální parkoviště. Součástí navržených
uličních profilů jsou plochy určené k parkování a plochy multifunkčních hřišť. V řešeném území
jsou navrženy sítě technické infrastruktury určené pro vlastní zástavbu a komunikace nezbytné pro
obsluhu území – což splňuje podmínky přípustného využití území podle návrhu ÚP. Souhrn
klíčových funkcí vyskytujících se v podmínkách využití:
- plochy občanského vybavení
- plochy rekreace hromadné
- plochy bydlení v bytových domech
Plochy bydlení v bytových domech
Převažující využití:
-

bydlení v bytových domech

Přípustné využití:
-

stavby pro ubytování, penziony

-

místní a účelové komunikace

-

veřejná zeleň, veřejná prostranství a rekreační zeleň s prvky drobné architektury a
mobiliářem pro relaxaci

-

zahrady a vybavení zahrad (např. skleníky, bazény, apod.)

-

doplňkové stavby ke stavbě hlavní (garáže, apod.)

-

stavby a zařízení technického a dopravního vybavení převážně místního významu

Podmíněně přípustné využití:
-

za předpokladu, že bude vždy prokázáno výpočtem dle platného metodického pokynu nebo
jiné legislativní úpravy, případně posudkem oprávněné osoby, že uvedená funkce nebude
svými negativními vlivy omezovat plochy hlavního a přípustného využití
-

rodinné domy v zahradách

-

stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby

-

stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 450 m2 zastavěné plochy
(např. opravny osobních vozidel, řemeslnické dílny, prodejny spotřebního zboží,
kadeřnictví, apod.)

-

stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení

-

zdravotnické stavby a jejich zařízení
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-

stavby a zařízení pro sport a relaxaci, hřiště

-

stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely

-

stavby a zařízení pro administrativu

-

stavby a zařízení technického vybavení

-

parkoviště

-

vodní plochy, retenční nádrže

Nepřípustné využití:
-

veškeré neuvedené stavby a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím využitím

Podmínky prostorového uspořádání
Podmínky prostorového uspořádání dle návrhu ÚP (citace) :
- výšková hladina zástavby nepřekročí 4 nadzemní podlaží + podkroví
- minimální plocha zeleně 30% plochy pozemku
- rozvolněná urbanistická struktura
Koncepce
Návrh územní studie respektuje urbanistickou koncepci návrhu Územního plánu.
Plochy občanského vybavení
Převažující využití:
- občanská vybavenost v parteru (přízemí, případně ještě patro) s bydlením v dalších
podlažích
Přípustné využití:
stavby a zařízení školství a výchovy
stavby a zařízení kultury a osvěty
stavby církevní
stavby a zařízení zdravotnictví a sociální péče
stavby a zařízení veřejného stravování a ubytování
stavby a zařízení služeb, maloobchodu do 1000 m2 zastavěné plochy
byty
provozy nezbytných garáží (nutné pro provoz areálu)
stavby a zařízení technického vybavení
místní a účelové komunikace
veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a
uličním mobiliářem
- vodní plochy, retenční nádrže
-

Podmíněně přípustné využití:
- za předpokladu, že bude vždy prokázáno výpočtem dle platného metodického pokynu nebo
jiné legislativní úpravy, případně posudkem oprávněné osoby, že uvedená funkce nebude
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svými negativními vlivy omezovat plochy hlavního a přípustného využití
- stavby a zařízení řemeslných provozů (např. instalatérství, pokrývačství, truhlářství,
klempířství, apod.), stavby a zařízení nerušící výroby,
- sklady do 1000 m2 zastavěné plochy (např. opravny, servisní provozovny, apod.)
- hřiště
- v případě chybějících normových míst pro stávající zástavbu a obsluhu území
- parkoviště na striktně omezených plochách
Nepřípustné využití:
- veškeré neuvedené stavby a činnosti, které jsou v rozporu s převažujícím využitím
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina nepřekročí 4 nadzemní podlaží + podkroví, s výjimkou bodových a
nárožních dominant (např. věž)
- parkovací místa v normovém množství budou umístěna na pozemku stavby
- pro plochu Z.HA.36 je požadováno vstupní podlaží obsazené funkcemi převažující občanské
vybavenosti
- stanovení uliční čáry
- plocha pro smíšenou cyklostezku
- obsluha plochy z plochy Z.HA.35

Plochy rekreace hromadné
Převažující využití:
- sportovní a rekreační aktivity s ubytováním
Přípustné využití:
-

zařízení organizované i neorganizované tělovýchovy - otevřená i krytá
sportoviště s nezbytným příslušenstvím
zařízení technických sportů
byty majitelů a správců
ubytování, včetně penzionů
technické vybavení nutné pro funkci stávajících objektů a služeb
místní a účelové komunikace
veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a
mobiliářem pro relaxaci
stavby a zařízení péče o děti, školská zařízení
stavby a zařízení pro maloobchodní a stravovací služby
zdravotnické stavby a jejich zařízení
stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely
stavby a zařízení pro administrativu
hřiště

Podmíněně přípustné využití:
- pro plochu Z.LO.21 platí podmínka respektování všech požadavků vyplývajících ze zákona
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114/1992 Sb. a souvisejících předpisů ve vazbě na VKP
- pro plochu Z.LO.12, 14 platí podmínka respektování všech požadavků vyplývajících ze
zákona 114/1992 Sb.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s převažujícím a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu:
- výšková hladina zástavby nepřekročí 4 nadzemní podlaží + podkroví
- výšková hladina zástavby nepřekročí 5 nadzemních podlaží + podkroví pro plochu Z. LO.29
s výjimkou bodové dominanty (věž, apod.), kde může být max. 6 NP
- u vybraných ploch, které navazují na plochy sjezdovek bez doprovodné účelové
komunikace, max. 1 NP bez podkroví
Umístění
v rámci k.
ú.

Lokalita

Funkční využití

Podmínky pro využití ploch

Z.LO.29

Plocha rekreace hromadné

Jih
RH-N

-

Z.LO.33

Plocha rekreace hromadné

Jih
RH-N

Z.LO.71

Plocha rekreace hromadné

Jih
RH-N

-

Z.HA.39

Plocha rekreace hromadné,
Plocha dopravní infrastruktury –
silniční

Jih
RH-N
DS-N 1

Z.HA.33

Plocha rekreace hromadné

Západ
RH-N

-

Z.HA.35

Plocha rekreace hromadné

Západ
RH-N

-

existence ploch Z.LO.30
větší objemy staveb
dopravní napojení z ploch Dsm-N 11, 13
oboustranně vymezena uliční řada s pěší zónou
uvnitř
stanovení uliční čáry
středně velké objemy staveb
obsluha plochy z plochy Z.LO.35
existence ploch Z.LO.30
větší objemy staveb
dopravní napojení z ploch Dsm-N 11, 13
oboustranně vymezena uliční řada s pěší
zónou uvnitř
plocha pro kruhovou křižovatku
stanovení uliční čáry
velké objemy staveb
středně velké objemy staveb ve vazbě na
západní zástavbu
malé objemy staveb umístěné ve vazbě nad
potoční nivou
středně velké objemy staveb ve vazbě na
západní zástavbu
malé objemy staveb umístěné ve vazbě nad
potoční nivou
nad poddolovaným územím

Pro plochu Z.LO.71 nejsou podmínky oboustranně vymezené uliční čáry splněny,
jedná se o řidší zástavbu, než požaduje návrh ÚP a bude vhodné, pokud příslušná věta bude
z platného ÚP jeho změnou vypuštěna.
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Lokalita

Původní funkční
využití

Navržené funkční využití

Umístění

Podmínky pro využití ploch

P.HA.2

Plocha technické
infrastruktury

Plocha rekreace hromadné

Jih
RH-N

P.HA.3

Plocha dopravní
infrastruktury – silniční,
Plocha technické
infrastruktury

Plocha občanského
vybavení, Plocha dopravní
infrastruktury – účelová
komunikace

Jih
OV-N
DSú-N 10

P.HA.4

Plocha rekreace
hromadné

Jih
OV-N
DSm-N 15
DS-N 3

P.LO.2

Plocha dopravní
infrastruktury – silniční

Plocha občanského
vybavení, Plocha dopravní
infrastruktury – místní
komunikace, Plocha
dopravní infrastruktury –
silniční
Plocha rekreace hromadné,
Plocha dopravní
infrastruktury – místní
komunikace

- středně velké objemy staveb
při západních zastavěných
plochách
- malé objemy staveb
umístěných nad potoční
nivou
- středně velké objemy staveb
- uliční čára
- prostor pro smíšenou
cyklostezku
- napojení na krajskou
komunikaci
- malé objemy staveb

Jih
RH-N
DSm-N 14

- středně velké objemy staveb
uliční čára

Definice pojmů
−

Nízkopodlažní zástavba = zástavba do dvou nadzemních podlaží a podkroví, zástavba, která
zpravidla nepřesahuje výšku 6 metrů ke koruně okapové římsy.

−

Středněpodlažní zástavba = zástavba do 5 nadzemních podlaží a podkroví, zástavba, která
zpravidla nepřesahuje výšku 15 metrů ke koruně okapové římsy.

−

Malé objemy staveb (hmot) = zástavba nízkopodlažní, zpravidla do 150 m2 zastavěné plochy.

−

Středně velké objemy staveb (hmot) = zástavba nízkopodlažní až středněpodlažní, zpravidla
v rozmezí 150-500 m2 zastavěné plochy.

−

Velké (větší) objemy staveb (hmot) = zástavba středněpodlažní a zpravidla nad 500 m2
zastavěné plochy.

−

Okapová orientace = natočení domu spíše podélně s komunikací, střecha s hřebenem
orientovaným rovnoběžně s uliční čarou vymezující regulovaný / vymezovaný pozemek.

−

Štítová orientace = natočení domů spíše kolmo na komunikaci, střecha s hřebenem
orientovaným kolmo na uliční čáru vymezující regulovaný / vymezovaný pozemek.

−

Uliční čára = je definována jako převažující umístění staveb v jedné linii, diference jsou možné,
není stanovena striktně jako u regulačního plánu, lze se proporcionálně odchýlit.

−

Koeficient zastavitelnosti = je stanoven jako poměr všech zastavitelných ploch, tedy i
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parkovišť, přesah střech, apod., vůči celkové ploše řešené plochy s příslušným indexem.

Návaznost na dopravní a technickou infrastrukturu
Návrh dopravní infrastruktury respektuje návrh Územního plánu a navazuje na stávající
infrastrukturu. Na stávající krajské komunikaci, v místě u lanovek sjezdovek, bude zřízen nový
kruhový objezd, který zkvalitní dopravní obslužnost území. Účelové veřejné komunikace, které
slouží k napojení řešeného území na stávající komunikace jsou navrženy jako dvoupruhové,
obousměrné se šířkou vozovky 5,5 m. Místní komunikace – veřejný profil C s jednostranným
chodníkem šířky minimálně 2,0 m jsou navrženy jako dvoupruhové, obousměrné se šířkou vozovky
4,5 - 6 m.
Navrhovaná technická infrastruktura vychází z možností stávajících sítí a respektuje jejich vedení.
Navrhovaný vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovod. Kanalizace bude napojena na
stávající kanalizační řady jednotné kanalizace.
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5. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ REGULAČNÍCH PRVKŮ
Veřejná prostranství
Návrh potvrzuje stávající plochy veřejných prostranství. Pro zastavitelné plochy jsou rovněž
podmínkami využití dány možnosti využití pro veřejná prostranství. Pro významné rozvojové
plochy je plocha veřejného prostranství stanovena taxativně ve výkresové části, je tedy podmínkou.
Cílem je nejen vymezení ploch pro pobytové a rekreační funkce ale také ochrana a revitalizace
zatrubněných vodotečí, posílení ekologické stability a snížení prašnosti.
Za klíčové a nepřekročitelné je třeba považovat trasování uliční sítě a veřejných prostranství
(jejich velikost a umístění lze přizpůsobit v závislosti na daném projektovém záměru, nikoliv však
směrem k menším výměrám a počtům).
Objekty
Zástavba je navržena jako převážně v multifunkčních domech, ale i v izolovaných domech,
v intencích nadřazeného limitu, kterým je územně plánovací dokumentace. Půdorysná forma je
územní studií částečně předepsána, podlažnost je diferenciována. Převažuje podlažnost do čtyř
nadzemních podlaží, v západní části řešené plochy jsou přípustné až pětipodlažní nadzemní stavby
(plocha Z.LO.29). V zásadě platí, že objemové limity dané návrhem územního plánu jsou
nepřekročitelné a pro řešení studie závazné. Výšková diferenciace v územní studii je tedy
doporučená.
V grafické části územní studie je navržena nepřekročitelná stavební čára.
Umístění objektů je jen nezávaznou orientační značkou, která ilustruje představu
projektanta, nikoliv závazný požadavek na umístění a půdorys objektů pro navazující řízení.
Vyjádření Městského úřadu Kadaň, Odbor životního prostředí
„Doporučujeme umísťovat stavební objekty od hranice lesních pozemků, které budou i nadále
sloužit k plnění funkcí lesa minimálně ve vzdálenosti absolutní výškové bonity lesních porostů.
Toto opatření navrhujeme s ohledem k předcházení vzniku škod na majetku a zdraví osob pádem
stromů, větví atd. Navržené dopravní řešení (poloměry zatáček, únosnost vozovky, dopravní
napojení na státní komunikaci) by mělo být navrženo s ohledem na zajištění lesní dopravy
s možností odvozu dříví v celých délkách.“
Centrální osa
Klíčová je centrální osa celé urbanistické koncepce, která má být budoucím bulvárem s
parterem obchody, chodníky, vzrostlou zelení. Minimální počet podlaží o dvou má zajistit koncepci
městského prostoru a místo tak převezme dominantní dopravní a obchodní vazby. Centrální osa, s
kruhovou křižovatkou má za úkol kompozičně dotvořit městský prostor scelit dnes nesourodé prvky
zástavby. Místo převezme dominantní výtěžnost všech vazeb v obci. Tato osa bude doplněna ještě
paralelní pěší komunikací v ose plochy Z.LO.29 dané oboustranně lemovanou zástavbou. Osy se
budou setkávat na nárožích objektů.
Východní plochy zástavby
Tato část již obsahuje rozvolněnou urbanistickou strukturu s doporučovanými uličními
čarami. Její přechod do volné krajiny, údolní nivy má být harmonický a návaznost na drobnější
měřítko zástavby v Háji je rovněž žádoucí. V zásadě se jedná o bydlení ve
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středněpodlažních apartmánových domech a v apartmánech jednopodlažního uspořádání se
samostatně řešenými stáními a sportovně rekreačními aktivitami. Směrem k západní části pozemků
by měly převažovat středně velké objemy hmot, směrem k nivě pak malé objemy hmot.
Západní plochy zástavby
Tato část je řešena zcela nově, komplexně jako pěší bulvár s oboustranně lemovanou
zástavbou. Zde je navrženo pěší a lyžo přemostění od dojezdu Dámské sjezdovky (plochy
Z.HA.39), které bude přes plochy Z.LO.29, Z.LO.71 dále pokračovat až k ploše sjezdovky
Z.LO.28. Plocha Z.LO.29 je navržena jako kompaktní oboustranně lemovaná zástavba s parterem
služeb, plocha Z.LO.71 by naopak měla být více rozvolněna, umístěna ve vzrostlé zeleni.
Jižní plochy zástavby
Plocha Z.HA.39 je nástupním místem od sjezdovky Dámská, má integrovat hotelové služby
se službami odbavení pro sjezdovky a lanovky. Má vytvářet nároží osy kruhového objezdu, dotvářet
a uzavírat centrální osu. Její propojení s pěší centrální osou je nezbytné.
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6. NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ÚZEMÍ
Podrobnost dopravního řešení je vypracována s ohledem na stupeň dokumentace – územní
studie.
Na stávající krajské komunikaci, v místě u lanovek sjezdovek, bude zřízen nový kruhový
objezd, který zkvalitní dopravní obslužnost území. Jako spojnice mezi krajskými silnicemi je
navržena místní komunikace (šířka vozovky 5,5-6 m) – dvoupruhová, obousměrná s chodníkem
šířky 2 metry. Komunikace odděluje zástavbu s bungalovy od bytové zástavby. Povrch vozovky je
uvažován z asfaltového betonu. Na komunikaci jsou napojeny vjezdy na parcely vlastníků
s vnitřním poloměrem 3 m. Kolmo na stávající krajskou komunikaci, zhruba uprostřed řešeného
území, je napojena místní komunikace – veřejný profil C (šířka vozovky 5 – 6 m,) – dvoupruhová,
obousměrná. Komunikace směřuje na východ území a spojí navrženou zástavbu se stávající.
Povrch vozovky je uvažován z asfaltového betonu.
Součástí veřejných profilů kolem stávající krajské komunikace jsou parkovací stání pro
návštěvníky a zákazníky komerčních prostor v občanské vybavenosti – slouží jako pohotovostní
(rozměr : 2,5 x 6,5 m). Povrch stání je uvažován z betonové dlažby. Parkování a odstavení převážné
většiny motorových vozidel bude realizováno na vlastních pozemcích u RD a multifunkčních domů.
Příčný sklon komunikací bude 2,5%, podélný od min. 0,5% do max. 5%.
Doprava v klidu
Pro rodinné domy o celkové ploše větší jak 100 m2 je nutno počítat s 2 stáními na RD (např.
dvougaráž, dvoustání kryté nebo nekryté) a s jedním místem pro návštěvníky. Stání v rámci uličního
parteru jsou navrhována spíše jako pohotovostní a slouží jako parkování k občanské vybavenosti.
Dostatečné dimenze k parkování skýtá severní parkoviště, není třeba umisťovat další parkovací
místa ve veřejných profilech. Parkovací stání k multifunkčním domům v požadovaných kapacitách
(jedná se o stejný tip klientely jako ta co navštěvuje areál pro potřeby lyžování) jsou tvořena jako
centrální parkoviště v severní a jihozápadní části řešeného území. Pro celou navrhovanou oblast je
navrženo cca 300 stání na centrálním parkovišti v západní části, cca 280 míst v severozápadní části
nad solitérně stojícími apartmánovými domy. Na centrálním parkovišti v severovýchodní části je
navrženo 300 míst k parkování. Celkem lze tedy hovořit o maximální kapacitě 900 míst pro celý
areál pro návštěvníky. Pro majitele apartmánových domů v západní a severní části je počítáno
s podzemními parkovišti. Parkoviště jsou dimenzována pro sezónní návštěvnost cca 200.000
návštěvníků, tj. zhruba 1000 automobilů denně s průměrnou návštěvností 3000 obyvatel. Část
kapacit převezmou SKI busy, počítá se s 20%. Parkovací stání jsou uvažována jako krátkodobá.
Řešení návaznosti parkovišť s průchody skrze komplexy občanské vybavenosti je klíčové pro
efektivní a rychlou obsluhu sjezdovek. V současnosti areál nemá dostatečné kapacity, jeho kapacity
z hlediska parkování jsou dnes poloviční proti požadovanému stavu a tato disproporce se bude dále
zvětšovat.
V rámci stávající komunikace jsou navrženy autobusové zastávky pro linky Boží Dar –
Chomutov, resp. Boží Dar – Kostelec nad Ohří a Boží Dar - Vejprty. Umístění zastávek řeší grafická
část.
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7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Podrobnost řešení technické infrastruktury je vypracována s ohledem na stupeň
dokumentace – územní studie. Návrh respektuje stávající sítě.
a) Vodovod
Stav
Město Loučná pod Klínovcem je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Vodovod je napojen z vodovodní sítě města Loučná pod Klínovcem přes redukci tlaku. Na vodovod
je napojena veškerá zástavba. Na síti jsou instalovány vodojemy, které zajišťují vodu pro město.
Zdrojem požární vody obce jsou místní vodní plochy a vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování
města Loučná pod Klínovcem pitnou vodou kapacitně vyhovuje. Správcem vodovodu v Loučné je
společnost ČEVAK a.s. Řešeným územím prochází vodovodní řad PE110. Z tohoto vodovodu je
napájena nově navrhovaná zóna. Potřeba propojení vodovodní soustavy z Kovářské je řešena v
projektové dokumentaci a bez tohoto propojení není možné zástavbu v areálu centrální části dále
rozvíjet.
Návrh
Zásobování vodou navržené zástavby je řešeno novými řady z trub PE 110 vedenými
převážně v navržených komunikacích v souběhu s navrženou splaškovou a dešťovou kanalizací.
Profil vodovodních rozvodů, převážně DN110, je navržen s ohledem na požární zabezpečení.
Materiál vodovodu lineární PE. Na vodovodní síti budou navrženy nadzemní a podzemní hydranty
DN 80, pro odkalení a odvzdušnění potrubí a pro požární zabezpečení.
Vodovodní přípojky DN 5/4“, budou ukončeny 1,0 m za hranicí jednotlivých parcel zátkou. Materiál
přípojek lineární PE.
Urbanistický návrh předpokládá zástavbu 31 samostatnými apartmány, z čehož 18 jsou
středně velké objemy po 6 obyvatelích a 13 apartmánů jsou malé objemy po 3 obyvatelích, a dále
24 multifunkčními domy s 12 bytovými jednotkami. Výpočet potřeby vody je zpracován dle
vyhlášky č. 428/2001, koeficienty nerovnoměrnost spotřeby vody je uvažována dle metodického
pokynu Ministerstva zemědělství pro Výpočet potřeby vody (1993) s vazbou na směrnici č.9/73.
Procento napojení obyvatel na vodovod je uvažováno 100%.
- počet obyvatel 13 RD (apartmány)

x 3 = 39 EO

- počet obyvatel 32 BD (multifunkční domy- max.12 BJ/dům)

x 3= 1152 EO

- obchody a služby 200 osob/ denně

= 200 EO

- specifická spotřeba vody 150 l/os/den
- součinitel denní nerovnoměrnosti - kd =1,35
- součinitel hodinové nerovnoměrnosti - kh =1,80
Celkové bilance potřeby vody :
Průměrná denní potřeba vody
Qd = 209 m3/den
Maximální denní potřeba vody
Qd max = 282 m3/den
Maximální hodinová potřeba vody Qh = 21,3 m3/hod
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Pro potřeby navrhované zástavby jsou navrhovány zaokruhované zásobovací řady DN 100 a
80 mm (dle dimenze potrubního řadu, na který bude provedeno připojení). Vzhledem k uspořádání
území bude navrhovaná i stávající zástavba řešena v jedné tlakové úrovni. Vodovodní řady budou
vedeny ve veřejných uličních profilech. Jednotlivé objekty budou zásobovány vodovodními
přípojkami. Ty budou na řad napojeny navrtávacím pasem.
Požární zabezpečenost je posuzována dle ČSN 730873 Tabulka 1. a 2. V území bude
zajištěna navrhovanými vodovodními řady profilů DN 100 a 80 mm a zejména nadzemními
hydranty DN 80 s odběrným množstvím min. 4,0 l/s ve vzdálenostech min. 200 m od objektů a 400
m od dalšího hydrantu v min. tlakové úrovni 0,2 MPa.
Potrubí vodovodu bude uloženo do rýhy s pískovým obsypem dle pokynů dodavatele
potrubí. V souběhu s potrubím (PVC, PE) bude uložen i signální vodič CYKY 4 mm. Na potrubí
budou osazeny armatury Hawle, na začátku potrubí a v rámci navrtávacího pasu a koncového
uzávěru. Zemní práce budou probíhat dle ČSN 733050 - Zemní práce. Výkopy budou prováděny z
úrovně stávajícího terénu, zásyp potrubí bude proveden pod konstrukci komunikace. Hutnění
zásypu bude probíhat dle požadavků projektu komunikací. Vytlačená kubatura a vybourané hmoty
budou odvezeny na skládku nebo podle kvality použity pro násypy v místě. Výstavba vodovodu
bude probíhat dle ČSN 75 5402, na potrubí bude provedena desinfekce a tlakové zkoušky dle ČSN
755911. Veškerý použitý materiál na stavbu vodovodu musí být opatřen atestem. Dle z.č. 274/2001
O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů do průměru 500 mm
včetně - 1,5 m. Vodovod pro rozvod pitné vody nesmí být propojen s dalšími užitkovými vodovody
pro rozvod vody z vlastních zdrojů.
b) Kanalizace
Stav
Město Loučná pod Klínovcem má vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Jedná se o
gravitační kanalizaci jednotnou na části území sídla. Hlavním odpadními vodami jsou splaškové
vody z domácností a občanské vybavenosti. Složení a koncentrace odpadních vod odpovídá
obvyklým hodnotám a není ovlivňováno jinými specifickými komponenty.
Návrh
Návrh umožňuje rozšíření kanalizační sítě pro plochy zastavěného území i pro plochy
zastavitelné. Odpadní vody pro plochy zastavitelné budou svedeny do navržené centrální čistírny
odpadních vod v Loučné (Z.LO.32). Protože některé plochy (severovýchodní část a východní část
území) není možné řešit gravitačně, návrh územní studie předpokládá tlakové čerpání z navržených
čerpacích stanic, které tlakovým řadem odvádějí splašky do nejbližší šachty gravitačního řadu.
Návrh však umožňuje realizaci čistíren odpadních vod pro sdružené soustavy na všech plochách
územního plánu.
Pro plochy Z.LO.71, Z.LO. 29 se předpokládá soustředné čištění s plochami Z.LO. 21, a
řešení v centrální čistírně odpadních vod v Loučné (připojené dlouhým kanalizačním řadem údolím
pod Novými domky) . Variantně lze řešit samostatnou čistírnou umístěnou pod plochou Z.LO. 21.
Profil uličních stok je navržen DN 315. Kanalizace bude provedena v otevřeném výkopu
z trub PVC korigovaných SN8. Na stokách budou v lomových bodech trasy navrženy typové
revizní šachty VŠK 100, jako revizní, skluzové a spojné. Do navrhované kanalizace jsou zaústěny
veškeré splaškové kanalizační přípojky.
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Kanalizační přípojky - kanalizační přípojky profilu DN 150, budou ukončeny 1,0 m za hranicí
jednotlivých parcel domů víčkem a ochrannou šachtou DN 400 PVC. Materiál přípojek PVC.
Výpočet splaškových vod:
Qd = 209 m3/den
Qd max = 282 m3/den
V rámci navrhované zástavby je navrhována důsledně oddílná kanalizace, kdy dešťové vody
ze střech a komunikací budou svedeny dílčími kanalizačními řady přes plastové zdrže do vodoteče
Bílá voda a to východně od řešeného území. Pro plochy parkovišť v západní části se předpokládá
dostatečná retence na plochách nezpevněných parkovišť a v plochách vzrostlé parkové zeleně mezi
apartmánovými domy.
Doporučuje se maximální množství srážkových vod zasakovat do půdy přirozeným způsobem a
minimalizovat zpevňování ploch nepropustnými materiály. Pro rodinné domy (apartmány) budou na
vlastních pozemcích vybudovány dešťové zdrže. Tyto zdrže budou retardovat přívalové dešťové
vody a tím zlepšovat níže uvedenou bilanci.

Výpočet dešťových vod:
Plocha komunikace - Q=k*F*i=1,464*0,8*145 l/sec/ha=…
Zástavba - Q=k*f*i=2,54*1,0*145 l/sec/ha=…
…
…
Deštové vody celkem…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…

…170 l/s
…368,00 l/s
…538 l/s

Potrubí bude uloženo do pískového lože dle pokynů dodavatele potrubí. Minimální krytí 1,8 m.
Minimální sklon kanalizace bude 5%, max. sklon bude odvozen z profilu terénu tak, aby rychlost
splaškové vody v potrubí nepřekročila 5 m/s. V místech změny směru či sklonu trasy, dimenze
potrubí a při napojení vedlejších větví kanalizace budou umístěny vstupní šachty. Vzájemná
vzdálenost vstupních šachet nepřekročí 50 m. Revizní šachty budou provedeny typové betonové s
prefabrikovaným dnem s poklopy pro zatížení D400, uliční vpusti typové betonové se
sedimentačním prostorem a litinovou mříží. Výkop pro potrubí bude nad obsypem zasypán
hutnitelným výkopkem. Vhodnost zeminy z hlediska hutnění posoudí odpovědný geolog stavby.
Výkopy nad potrubím je třeba hutnit dle projektu komunikací. Zemní práce budou probíhat dle
ČSN 733050 - Zemní práce. Vytěžená zemina z výkopů bude dle kvality použita buď na terénní
úpravy okolí nebo odvezena na deponii, kterou určí stavební úřad. Kanalizace bude prováděna dle
ČSN 756101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, na kanalizaci a šachty budou použity materiály
dle ČSN EN 295 (1-3), zkouška vodotěsnosti kanalizace bude provedena dle ČSN 756909. V
případě, že se ve výkopu bude akumulovat spodní voda, bude provedena stavební drenáž, v případě
vyššího nátoku bude nutno provést výkop pod ochranným bedněním s čerpacími šachtami. Dle
zákona č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu - u vodovodních
řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
c) Plynovod
Stav
Ve městě Loučná není k dispozici centrální zdroj tepla. Do sídla je přiveden středotlaký plynovod.
Město je celé plynofikováno. Zemní plyn se zde využívá převážně k vytápění a ohřevu teplé vody.
Rozvody jsou zde středotlaké.
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Návrh
Vzhledem k předpokládané individuální zástavbě řešeného území není předem znám stupeň
gazifikace. Proto tato studie pouze prověřuje, zda stávající plynovodní síť má potřebnou kapacitu
pro zásobování dané lokality plynem. Pro potřeby prověření se předpokládá 90% gazifikace (zemní
plyn bude využíván pro vytápění, přípravu TUV a vaření v 13 RD (apartmány) a 32 multifunkčních
domech. Maximální hodinový odběr na 1 RD byl stanoven na 3,5 m3/hod a 1 BD (multifunkční
dům) byl stanoven na 13,0 m3/hod – pro celou lokalitu tedy cca 420 m3/hod. Navrhovaný STL
plynovodní řád bude napojen na stávající STL rozvod. Bude montován z trub HD-PE spojovaných
elektrotvarovkami. Profil plynovodu bude HD-PE 63x5,8 mm. Plynovodní přípojky budou z profilu
HD-PE 32x3,0 mm. Přípojky budou ukončeny ve skříních H.U.P. se středotlakým regulátorem a
plynoměrem. Trasa plynovodu je navržena v celém rozsahu pod povrchem komunikace a terénu
s minimálním krytím 1 m.
d) Zásobování elektrickou energií
Stav
Lokality přilehlé k řešenému území jsou připojeny na elektrickou síť. Dodavatelem energie a
provozovatelem sítě je E.ON Česká republika s.r.o. V blízkosti navrhované zástavby jsou umístěny
2 trafostanice 22/0,4.
Návrh
V řešeném území je dle územního plánu počítáno se 1 novou kioskovou trafostanicí 22/0,4.
Nové trafostanice budou napojeny do elektrické sítě pomocí podzemního vysokého napětí.
Vzhledem k předpokládané individuální zástavbě řešeného území není známo procento
využití el. energie pro vytápění a ohřev TUV. Při výpočtu potřebného příkonu el. energie pro řešené
území bylo uvažováno s 10 % využitím pro vytápění a ohřev TUV.
Celkem : 13 RD (apartmány) a 32 BD (multifunkční domy)
Kategorie:
15 kW- 1 RD (15kW)
3 kW- 12 RD (36kW)
120 kW/ BD – 3 BD (360 kW)
10 kW/ BD – 29 BD (290 kW)

Rodinné domy – vytápění
Rodinné domy- ostatní
Multifunkční bytové domy – vytápění
Multifunkční bytové domy – ostatní
Pro veřejné osvětlení je uvažováno 6 kW.

Celková potřeba pro řešené území je cca 707 kW. Potřeba pokrytí dvěma trafostanicemi,
umístěnými na jednom sloupu 2 x 450 kW je dostatečná. V případě, že bude posílena vazba na
plynovod jako hlavní zdroj tepla, lze očekávat dostačující umístění pouze jedné TS.
Kabelové rozvody 0,4 kV (NN) budou vedeny podél hranice parcel. Kabely budou uloženy
ve výkopech, v navrhovaných chodnících a v zelených pruzích, komunikace budou podcházet v
chráničkách. V trase se kabely zasmyčkují do kabelových přípojkových skříní, osazených do pilířů
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umístěných pokud možno na rozhraní parcel. Umístění rozvaděčů měření spotřeby el. energie se
provede po dohodě se správcem E.ON. Ochranné pásmo nově zřizovaného kabelového vedení NN
je 1 m od krajního kabelu. Spolu s kabely vedeno i uzemnění pro ochranný vodič elektroinstalace,
uzemnění použito i pro uzemnění stožárů VO. Použitá síť 3+PEN 50Hz 230/400V, TN-C. Podle
územního plánu bude nutné pro zajištění potřeby elektrické energie vybudovat dvě nové
trafostanice (v závislosti na skutečné potřebě). Místa vhodná pro umístění trafostanic jsou
vyznačena ve výkresové části.
e) Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bude napájeno z nových trafostanic. Osvětlení řízeno signálem HDO
šířeného distribuční soustavou. Kabely VO uloženy v chodnících, v místech přechodů komunikací
bude kabel chráněn před mechanickým poškozením chráničkou. Uložení kabelových vedení dle
ČSN 736005. Spolu s kabely VO veden i zemnící vodič pro uzemnění ocelových stožárů VO.
Indukční svítidla na kovových metalizovaných stožárech výšky 6 a 10 m, umístění na rozmezí
chodník - komunikace tak, aby stožáry byly vždy 0,5 m od komunikace.
f) Nakládání s odpady
Komunální odpad bude individuálně skladován v odpadových nádobách u vjezdů na
pozemky vlastníků a bude v pravidelných intervalech svážen. V řešeném území jsou navrženy
prostory pro umístění kontejnerů na separovaný odpad (sklo, papír, plasty apod.).

,,
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8.ORIENTAČNÍ PROPOČET NÁKLADŮ NA VYBUDOVÁNÍ VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY
1) Trubní vedení vodovodu
Vodovod v nezastavěném území - otevřená rýha (zářez 2 : 1)
Materiál : HD PE 100, SDR 11(PN 10) – 2600 Kč za bm
Celková délka vodovodního řadu : cca 2000 m - 2600 x 2000 = cca 5,2 mil. Kč
Průměrné rozpočtové náklady předpokládají:
- těžitelnost hornin: 40 % tř. 3, 50 % tř. 4 a 10 % tř. 5
- variantu množství výkopu do 1 000 m3
- sejmutí ornice - 30 cm
- hloubku krytí nad potrubím 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu
- šířka rýhy je stanovena dle ČSN 73 3050
V ceně jsou započteny zemní práce, dané potrubí s podílem tvarovek a armatur, obsyp
potrubí pískem 30 cm nad potrubí, lože pod potrubí z písku v tl. 10 cm a identifikační vodič - PE
páska s vodičem. V ceně není započten podíl příslušných objektů na vodovodu (šachty, vzdušníky,
kalosvody, podchody pod komunikacemi apod.).
2) Trubní vedení kanalizace, včetně dešťové
Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo na louce
Materiál : PP DN 315 – 4200 Kč za bm
Celková délka kanalizačního řadu : cca 1900 m - 4200 x 1900 = cca 7,98 mil. Kč
Materiál : PP DN 400 – 4200 Kč za bm
Celková délka kanalizačního řadu : cca 2300 m – 4200 x 2300 = cca 9,6mil. Kč
Průměrné rozpočtové náklady předpokládají:
- hloubku výkopu do 2,0 m + 0,2 m sejmutí ornice
- těžitelnost zemin : v hornině 3 tř. – 30 %, lepivost zeminy 20 % v hornině 4 tř. – 40 %,
lepivost zeminy 20 % v hornině 5 tř. – 20 %
- pažení stěn výkopu se uvažuje příložné, výkopek se ponechává na místě, odvoz přebytku
zeminy do 3 000 m na skládku a poplatek za skládku.
3) Vedení elektrokabelů
rozvod NN - kabelový rozvod AYKY 3Bx240+10 – 1140 Kč za bm (včetně zemních prací)
celková délka 2064 m – 1140 x 2064 = cca 2,35 mil. Kč
rozvod VN - kabelový rozvod – 1140 Kč za bm (včetně zemních prací)
celková délka 37 m – 1140 x 37 = cca 0,04 mil. Kč
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4) Trubní vedení plynovodu
Plynovod v nezastavěném území
Materiál : PE-HD 63x5,8 mm – 1035 Kč za bm
Celková délka plynovodního řadu : cca 1900 m – 1035 x 1900 = cca 1,97 mil. Kč
Průměrné rozpočtové náklady předpokládají:
-

skladbu horniny: 50 % tř. 3, 50 % tř. 4, včetně 30 % lepivosti
hloubka krytí nad potrubím se předpokládá 100 cm + 10 cm na nerovnosti terénu (80 150 cm)
podsyp a obsyp potrubí štěrkopískem
šířka rýh 50 – 80 cm
součástí ceny je hlavní tlaková zkouška a signalizační vodič u potrubí plastového

5) Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení na stožárech výšky cca 6 m po 30 m, kabelové vedení, svítidla
– 1500 Kč za bm (cena zahrnuje zemní práce, základ stožáru a uzemnění)
Počet stožárů cca 82
Celková délka stožárů : cca 492 m – 492 x 1500 = cca 0,74 mil. Kč
veřejné osvětlení - kabelový rozvod CYKY 4Bx10– 650 Kč za bm (včetně zemních prací)
celková délka 2900 m – 650 x 2900 = cca 1,89 mil. Kč
6) Komunikace
Cena za m2 místní asfaltové komunikace cca 1.450 Kč (cena včetně podílu zemních prací)
Komunikace krajské : cca 995 m2 – 1.450 x 995 = cca 1,4 mil. Kč
Komunikace účelové veřejné : cca 1.810 m2 – 1.450 x 1.810 = cca 2,62 mil. Kč
Komunikace místní : cca 11.200 m2 – 1.450 x 11.200 = cca 16,24 mil. Kč
Cena se týká pouze vlastní komunikace - nezahrnuje náklady na realizaci sadových úprav a
hřišť případně dalších objektů v přidruženém prostoru komunikace
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9. PŘEHLED VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH PARCEL
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jaroslav Holan (LV č. 419)
Klínovec Real, s.r.o. (LV č. 394)
Daniel Andel (LV č. 382)
Město Loučná pod Klínovcem (LV č. 1)
Ústecký kraj (LV č. 398)
Ústecký kraj (LV č. 477)
Mgr. Jitka Straková (LV č. 520)
Česká republika (LV č. 24)
Ing. Jaroslav Opat, Ing. Dana Opatová (LV č. 472)
Skiareál Klínovec s.r.o. (LV č. 397)
Severočeské doly (LV č. 336)
SK Veřejná lyžařská škola Klínovec (LV č. 367)
Bless Invest a.s. (LV č. 12)
BI development s.r.o. (LV č. 455)
Jarmila Hrušová (LV č. 35)
Vodovody a kanalizace Karlovy Vary (LV č. 54)

22

10. DOKLADOVÁ ČÁST (STANOVISKA SPRÁVCŮ SÍTÍ K NÁVRHU ŘEŠENÍ)
Řešení nových sítí nebylo konzultováno se zástupci správců inženýrských sítí. Žádost o
vyjádření k projektové dokumentaci bude podána v rámci dalšího stupně projektové dokumentace –
dokumentace pro územní rozhodnutí. Řešení sítí je zapracováno v rozsahu nutném pro územní
studii.
Návrh územní studie byl projednán s veřejností, dotčenými orgány, sousedními orgány po
dobu 15 dnů od 5. 9. 2017 do 20. 9. 2017.
K návrhu územní studie uplatnily svá stanoviska:
−
−
−
−
−
−
−

−

Městský úřad Kadaň, odbor dopravy, č. j. ODKP / 36498/2017/253/Pa
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č. j.
147299/2017/KUUK
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, č. j. SBS 29772/2017/OBÚ-04/1
Ministerstvo obrany ČR, sp. zn. 97236/2017-8201-OÚZ-LIT
Krajská veterinární správa, č. j. SVS/2017/107687-U
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č. j.
151283/2017/KUUK
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, č. j. MUKK / 36501/2017 K-393
Z řad občanů uplatnily požadavky:
na změnu regulace pozemku s kódem „Z.HA.36“ z 3 NP s možností podkroví na 4 NP
s podkrovím, jak je umožněno i platným územním plánem, p. Jan Lysák.
Všechna výše uvedená stanoviska i připomínka p. Lysáka jsou přiloženy v kopiích.
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