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A.

ení územního plánu

A.1. Vymezení zastav ného území
Zastav né území je stanoveno ke dni 5.8.2014.
Zastav ná území jsou vyzna ena v grafické p íloze:
A.1. - Výkres základního len ní území
A.2. - Hlavní výkres
A.3. - Koncepce dopravní infrastruktury
A.4. - Koncepce technické infrastruktury

A.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
A.2.1. Rozvoj území obce
A.2.1.1 Struktura osídlení území
Jako prostorov odd lená sídla se budou rozvíjet Mnichov, Rájov, Sítiny. Sídla budou rozvíjena jako souvisle
urbanizovaná území. Stávající rozptýlené objekty (mimo zastavitelné plochy) nebudou roz ovány ani objemov
zv ovány s výjimkou dopl kového vybavení. Ve volné krajin nebudou vytvá ena nová sídla, ani sídelní lokality.
ená sídla jsou a dále budou centry bydlení a rekreace, a k tomu odpovídajícími slu bami, z ásti pak centry
zem lství a výroby. D raz je kladen zejména na zdravý a spokojený ivot obyvatel a vytvo ení podmínek pro
zlep ení ivota v sídlech. K dosa ení prosperity je pot eba zajistit nezbytné investice do dopravy, in enýrských sítí a
na ochranu v ech slo ek ivotního prost edí. Návrhem jsou vytvo eny podmínky pro postupné zlep ení parametr
ivotního prost edí.
Návrh
í funk ní vyu ití celého správního území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále í zabezpe ení
trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území. P itom v ak jsou respektovány
celospole enské po adavky, ale i stávající struktura osídlení, rozmíst ní základních fond a funk ní vyu ití území.
raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.
Urbanistická koncepce vychází ze sou asného historicky vzniklého stavu. Nová zástavba bude korespondovat se
stávající zástavbou jak v hmotovém, tak i v architektonickém ztvárn ní.

A.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot
Návrh respektuje stávající historicky cenné objekty v eném území. Území pro výstavbu jsou navrhována
s ohledem na charakter obcí. Návrh respektuje stávající objekty tvo ící typickou zástavbu (okrouhlicový, ulicový tvar
sídel), které vytvá í v území prostorové hodnoty a jsou cenným urbanistickým prvkem. Budoucí výstavba v území bude
navrhována s ohledem na tyto hodnoty.
Návrh respektuje p írodní podmínky správního území obce Mnichov.
Návrh respektuje zvlá chrán ná území a jejich ochranná pásma, vodní plochy a vzrostlou zele na návsích a
v okolí kostel , které vytvá í významné hodnoty z hlediska ivotního prost edí.
Návrhem územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot území.
Návrhy nových objekt budou z hlediska vazby na stávající dominanty posuzovány tak, aby nenaru ovaly jejich
celkov dominantní p sobení v rámci okolí.
V návrhu dostavby a p estaveb jednotlivých ástí sídel budou respektovány charakteristické prvky ka dé z
chto ástí, stejn jako historický p dorys sídla a bude chrán n reliéf a kompozici sídla jako celku.
V návrhu p estaveb a p ístaveb jednotlivých dom bude respektován urbanistický a hmotový charakter okolní
zástavby.

A.2.2.1 Ochrana kulturních památek
i zastavování proluk a volných ploch budou striktn respektovány vyjmenované památkové objekty zapsané
ve státním seznamu nemovitých památek.
V rámci návrhu územního plánu jsou navr eny tyto dal í objekty k za azení do seznamu památek:
Rájov
- kostel Jana a Pavla
6
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A.3. Urbanistická koncepce, v etn
estavby a systému sídelní zelen

vymezení zastavitelných ploch, ploch

A.3.1. Návrh urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce rozvoje
ených sídel sleduje zalo ené historické trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad ve funk ním uspo ádání klade d raz na
vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí v území.
Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídel. Urbanistické
ení preferuje kvalitativní
zlep ení ivota obyvatel a zlep ování slu eb za p edpokladu dal ího nár stu jejich po tu.
Návrh po ítá s prioritním rozvojem v ji zastav ných územích. Z hlediska obecn í urbanistické koncepce je
návrh koncipován v rámci p irozených hranic sídel.
Hlavním urbanistickým cílem bylo vymezit a scelit zastavitelné území sídel a zkoordinovat investi ní zájmy.

A.3.1.1 Mnichov
Návrh zachovává sídlo jako centrum pro trvalé bydlení. Stávající zástavba je p evá
ur ena pro trvalé
bydlení, malá ást pro plochy smí ené obytné vesnického typu. Nové rozvojové lokality ve východní ásti sídla jsou
ur ené pro plochy smí ené obytné vesnického typu. V severních a ji ních ástech obce jsou navr ené plochy p evá
ur eny pro vesnické bydlení. V západní ásti obce v blízkosti stávajícího zem lského areálu je plocha smí ená
obytná vesnického typu. V centru obce je ponecháno n kolik ploch jako ve ejných prostranství zelen sídelní.
Ob anská vybavenost - komer ní je navr ena v blízkosti stávajících ploch ob anské vybavenosti a sportu,
ípadná dal í ob anská vybavenost bude zahrnuta do jiných ploch umo ujících tuto funkci (nap . do ploch
smí ených obytných vesnického typu).
Plochy stávajících zem lských a pr myslových areál z stávají zachovány. Pro zem lský areál bylo
navr eno roz ení vyu ití nová specifická výrobní funkce umo uje jak stávající funkci zem lství, tak nové
hlavn výrobní funkce, z d vodu mo nosti postupné p em ny areálu. V severní ásti sídla je navr eno území pro
drobnou výrobu. Mezi stávající plochou pr myslové výroby (stá írny minerální vody) a navr enou p elo kou je plocha
pro roz ení pro výrobu a skladování - pr mysl.
Omezení dopravní zát e centra Mnichova je
eno návrhem obslu né komunikace procházející v okruhu
okolo obce ze západu na jih a dále východním sm rem k severu, ím je dosa eno rozm ln ní dopravy do více
paralelních dopravních sm
a tím je docíleno odleh ení komunikací a zklidn ní centra.

A.3.1.2 Rájov
Hlavní funkcí sídla Rájov je bydlení. Nová zástavba je navr ena v rámci obnovy a dopln ní p vodní
urbanistické struktury obce.
Návrh po ítá s rozvojem zejména v sou asn zastav ném území. Centrum sídla je ur eno p evá
pro plochy
smí ené obytné vesnického typu. Nezastav ná území v klidné západní ásti sídla jsou ur eny pro vesnické bydlení,
pouze plochy v blízkosti stávajícího zem lského areálu jsou za azeny do plochy smí ené obytné vesnického typu.
Na severovýchodním okraji je stávající zem lský areál. Pro tento areál bylo navr eno roz ení vyu ití nová
specifická výrobní funkce umo uje jak stávající funkci zem lství, tak nové hlavn výrobní funkce, z d vodu
mo nosti postupné p em ny areálu. U zem lského areálu v návaznosti na silnici II/230 jsou navr eny nové plochy
v severovýchodní ásti sídla, které jsou ur eny pro drobnou výrobu a slu by.
Územní plán
í u Rájova rozvoj sportu. Ob anská vybavenost bude zahrnuta do jiných ploch umo ujících
tuto funkci (nap . do ploch smí ených obytných vesnického typu).

A.3.1.3 Sítiny
Návrh zachovává Sítiny jako centrum pro trvalé bydlení. Navr ená zástavba je koncipována ve smyslu dopln ní
historické struktury zástavby.
ást stávajících ploch v centru je ur ena pro plochy smí ené obytné vesnického typu. P evá ná ást sídla a nov
navr ené plochy jsou navr eny pro vesnické bydlení. Pro rozvoj jsou p ednostn navr eny proluky a dopln ní návsi.
V centru sídla je ponecháno n kolik ploch jako ve ejných prostranství zelen sídelní.
V sídle je stávající zem lský areál. Pro tento areál bylo navr eno roz ení vyu ití nová specifická výrobní
funkce umo uje jak stávající funkci zem lství, tak nové hlavn výrobní funkce, z d vodu mo nosti postupné
em ny areálu.
Ob anská vybavenost bude zahrnuta do jiných ploch umo ujících tuto funkci (nap . do ploch smí ených
obytných vesnického typu).
7
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A.3.2. Zásady vytvá ení území z hlediska urbánního typu
Územní plán lení
a)

ené území na:

území zastav ná

b) zastavitelné plochy
c)

území nezastav ná

A.3.2.1 Zastav ná území
Zastav ným územím se rozumí jedno nebo více odd lených zastav ných území (vyzna ených v grafické p íloze
A.1. - Výkres základního len ní území, A.2. - Hlavní výkres, A.3. - Koncepce dopravní infrastruktury a A.4. Koncepce technické infrastruktury).

A.3.2.2 Zastavitelné plochy
Zastavitelnými plochami se rozumí plochy nezastav né, av ak k zastav ní ur ené touto územn plánovací
dokumentací, které jsou vymezeny hranicí zastavitelné plochy (vyzna ené v grafické p íloze A.1. - Výkres základního
len ní území, A.2. - Hlavní výkres, A.3. - Koncepce dopravní infrastruktury a A.4. - Koncepce technické
infrastruktury). Jsou to vhodné plochy k zastav ní ur ené pro rozvoj urbanizovaného území.

A.3.2.3 Nezastav ná území
Nezastav ným územím jsou zejména pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, zem lský p dní fond, ochranná
pásma a chrán ná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecn závaznými právními p edpisy,
nezastavitelné ásti pozemk , pop ípad parcel a ostatní ásti správního území obce, o nich to výslovn stanoví
platná územn plánovací dokumentace.

A.3.3.

ehled zastavitelných ploch

Zastavitelné plochy vymezuje územní plán v grafické p íloze A.1. - Výkres základního len ní území.
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
I.
Plochy technické infrastruktury (TI)
- sever sídla Mnichov
II.
Plochy bydlení vesnického (BV)
- sever sídla Mnichov
plochy výroby a skladování - drobná a emeslná (VD)
- sever sídla Mnichov
plochy dopravní infrastruktury (DI)
- sever sídla Mnichov
plochy ve ejných prostranství zelen sídelní (PZ)
- sever sídla Mnichov
III.
Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV), plochy bydlení vesnického (BV) a plochy dopravní
infrastruktury (DI)
- západ sídla Mnichov
IV.
Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV) a plochy dopravní infrastruktury (DI)
- jihovýchod sídla Mnichov
V.
Plochy technické infrastruktury (TI)
- jihozápad sídla Mnichov
VI.
Plochy pr myslové výroby (VP)
- jih sídla Mnichov
VII. Plochy bydlení vesnického (BV)
- sever sídla Sítiny
VIII. Plochy bydlení vesnického (BV) a plochy smí ené obytné vesnického typu (SV) - východ sídla Sítiny
IX.
Plochy bydlení vesnického (BV)
- západ sídla Sítiny
X.
Plochy bydlení vesnického (BV)
- západ sídla Sítiny
XI.
Plochy technické infrastruktury (TI)
- západ sídla Sítiny
XII. Plochy technické infrastruktury (TI)
- jihozápad sídla Sítiny
XIII. Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná (VD)
- severovýchod sídla Rájov
XIV. Plochy technické infrastruktury (TI)
- západ sídla Rájov
XV. Plochy bydlení vesnického (BV)
- západ sídla Rájov
XVI. Plochy technické infrastruktury (TI)
- západ sídla Rájov
XVII. Plochy bydlení vesnického (BV)
- jihozápad sídla Rájov
XVIII. Plochy bydlení vesnického (BV)
- sever sídla Rájov
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A.3.4. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla
Ve v ech plochách s rozdílným zp sobem vyu ití budou, respektovány po adavky na stavby z hlediska jejich
ívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn
ení p ístupu do t chto staveb, po adavk na
komunikace, konstrukce a za ízení.

A.3.4.1 Ob anská vybavenost
V Mnichov jsou navr eny nové plochy ob anského vybavení - komer ní.

A.3.4.1.1

kolství

Návrh neuva uje s vybudováním nové plochy pro kolství.

A.3.4.1.2 Zdravotnictví a sociální pé e
Ordinace nebo malá soukromá zdravotnická za ízení mohou být sou ástí ploch bydlení vesnického a ploch
smí ených obytných vesnického typu.
Návrh neuva uje s vybudováním nové plochy pro zdravotnictví a sociální pé i. P ípadné za ízení zdravotnictví,
nebo sociální pé e (nap . bydlení pro seniory - d m s pe ovatelskou slu bou) je mo no umístit v plo e smí ené obytné
vesnického typu (SV).

A.3.4.1.3 Obchod-slu by
Na úseku obchodu budou nová za ízení realizována zejména z titulu zájmu investor . Drobná za ízení
maloobchodu a slu eb jsou uva ována v rámci p estaveb dom . V plochách smí ených obytných vesnického typu se
po ítá s výstavbou drobné vybavenosti a slu eb p edev ím v centrech sídel. Dal í objekty obchodu a slu eb mohou být
umíst ná v území výroby.
Pro ob anskou vybavenost je navr ena dostate né dimenzovaná zóna v centru sídla Mnichov v návaznosti na
stávající plochy v blízkosti penzionu a h
. Tato plocha má dostate nou kapacitu jak pro ubytování, prodejní
aktivity, tak pro parkování.

A.3.4.2 Sport a rekreace
V rámci návrhu územního plánu je navr eno n kolik ploch se zam ením na sport a rekreaci. V Rájov je
navr ena plocha ob anského vybavení sportu jako roz ení stávajícího h
.
V rámci zintenzívn ní sportovní nabídky je navr ena cyklistická trasa, propojující jednotlivá sídla a sportovní a
rekrea ní areály navzájem a s volnou p írodou.

A.3.4.3 Výroba a sklady
Na úseku výroby a sklad jsou v územním plánu eny plochy pro drobnou a emeslnou výrobu, kde se po ítá
s umíst ním mén ru ivých za ízení. Proto, e jsou tyto plochy navr eny v návaznosti na stávající zástavbu, v dy se
bude jednat pouze o taková za ízení, která jsou slu itelná s ideou sídel, jako centry bydlení a o provozy, je nemají
negativní vliv na ivotní prost edí.
Rozsah navr ených výrobních ploch je omezený na plochy výroby a skladování výroby drobné, slu by a
výrobu pr myslovou (roz ení stá írny minerálních vod). Tyto zóny výroby jsou eny v sídlech Mnichov a Rájov.
Obecn se ve v ech vyjmenovaných lokalitách po ítá s podstatnou rolí zelen , která bude vymezovat jednotlivé
areály, bude formována jako doprovodná alejová zele p i komunikacích a bude zárove vytvá et klidová odpo ivná
zákoutí v rámci jednotlivých areál .
S rozvojem zem lské velkovýroby se v eném území nepo ítá. Pro stávající zem lské areály bylo
navr eno roz ení vyu ití nové plochy pro výrobu a skladování specifická, funkce umo uje jak stávající funkci
zem lství, tak nové hlavn výrobní funkce, z d vodu mo nosti postupné p em ny areál . Nová za ízení ivo né
výroby nejsou navr ena.

A.3.4.4 Obyvatelstvo a bytový fond
Návrh ploch pro bydlení bude slou it jako vyty ení mo ností sídel v oblasti usm ování investic a pro volbu
postupu v konkrétních p ípadech zájmu investor a vývoje sídel obecn . Z hlediska formy se po ítá hlavn s výstavbou
rodinných domk .
V oblasti zam stnanosti vytvá í územní plán podmínky pro nár st po tu pracovních p íle itostí, p edev ím
návrhem nových aktivit ve sfé e slu eb.
Dal í pracovní p íle itosti mohou vzniknout na plochách navr ených pro výrobu.
9
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A.3.4.5 Zele
§
§
§

Návrh ení zelen v rámci územního plánu obce Mnichov vychází z následujících zásad:
Zele ve v ech formách je jednou z nejd le it ích funk ních ploch, vymezených územním plánem
Stávající plochy zelen z stávají v maximální mo né mí e zachovány
Stávající plochy zelen jsou kvantitativn posíleny (dopln ní o nov navr enou zele ), i kvalitativn
zhodnoceny (plo
nebo funk )

Alejová zele
V eném území je nutné sázet alejovou zele , která zaji uje p edev ím ochrannou funkci (hluková bariera),
esteticko izola ní funkci (podél stávajících i navrhovaných výrobních provoz ) a p edev ím bioklimatickou funkci
obytného prost edí.
Alejovou zele je nutno zachovat a umis ovat p edev ím na p íjezdových komunikacích, ale i podél
komunikací v obytném území.
Plochy ve ejných prostranství zelen sídelní
Tato zele je v návrhu respektována a ponechána p edev ím pro její sídlotvornou funkci. Tvo í p edev ím
rozsáhlé plochy návsí a p edzahrádek vesnických obydlí, nezastav né plochy kolem vodote í v sídlech a dále ostatní
zelené plochy v sídlech.
i úprav a zakládání nových ploch ve ejných prostranství zelen sídelní v centrech se navrhuje:
§
vytvá et ucelené trávníkové plochy, net
né ne ádoucími prvky. Výsadby d evin a okrasných k ovin provád t
do kompaktních, zapojených porost (úsp ný vývoj rostlin, racionální údr ba, výrazn í hmotové uplatn ní v
kompozici), k vy í estetické kvalit prost edí na vhodných místech pou ít solitéry
§
v centrech vyu ít a zd raznit vodní prvek
Plochy ve ejných prostranství zelen h bitov
Tvo í ji plochy h bitov . Tato zele je v návrhu respektována.

A.4. Koncepce ve ejné infrastruktury, v etn podmínek pro její umís ování
Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury. Tyto plochy je mo no v územním ízení, na základ
podrobn í dokumentace dopravních staveb, up esnit dle místních podmínek a dle normových hodnot.
V grafické ásti územního plánu je u vyzna ených in enýrských a dopravních sítí vymezena osa od které je
mo no it p esnou trasu:
- u dopravních sítí
v rozmezí vyzna ené plochy dopravní infrastruktury
- u in enýrských sítí vedených ve stávajících nebo navr ených plochách dopravy
v rozmezí plochy dopravní
infrastruktury
- u ostatních in enýrských sítí
v rozmezí u vedení VN, VVN, plynovodu VTL a STL 10m na ob strany od
vyzna ené osy
u tras ostatních sítí .. 5m od vyzna ené osy

A.4.1. Koncepce dopravy
A.4.1.1 Automobilová doprava
ir í vztahy
Nevýznamn í zm nou v území je obchvat obce, který je vymezen VPS W-D.8
elo ka silnice II/230 v
prostoru obce Mnichov (VPS D.49 v souladu se ZÚR KK) a napojení Mnichova (úprava II/210), v etn souvisejících
ovatek . Vedení ostatních silnic II. a III. t ídy z stává v eném území nezm no.
Zásady dopravního
ení
echny komunikace musí být navrhovány podle moderních zásad: musí p enést po adované objemy
automobilové dopravy, ale sou asn musí p sobit esteticky a zaru it p im ené ádoucí zklidn ní automobilového
provozu v prost edí sídel.
Ve v ech plochách s rozdílným zp sobem vyu ití budou, d sledn respektovány po adavky na stavby z hlediska
jejich u ívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v etn
ení p ístupu do t chto staveb, po adavk
na komunikace, konstrukce a za ízení.
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Komunika ní sí v sídlech
Koncep ní p ístup uplatn ný p i
ení dopravní ásti územního plánu v zásad ponechává stávající
komunika ní skelet. Nové komunikace jsou navr eny pro nová zastavitelná území. Jejich hlavním ú elem je zaji ní
kvalitní obsluhy území, kterým procházejí. Ve výkresové ásti jsou vyzna eny významné stávající i navr ené
komunikace.
Hlavním kritériem z hlediska bezpe nosti je snaha návrhem hledat
ení pro omezení dopravní zát e centra
Mnichova. V souladu se ZÚR KK je navr ena VPS W-D.8 elo ka silnice II/230 v prostoru obce Mnichov (VPS
D.49 a napojení Mnichova (úprava II/210), v etn souvisejících k ovatek . Trasa nebude procházet navr enými
zastavitelnými plochami a povede v okruhu okolo obce z jihu dále východním sm rem k severu.
Dále pak pro centrální ást a nové zastavitelné plochy Mnichova jsou navr eny místní obslu né komunikace
pro rozm ln ní dopravy do více paralelních dopravních sm
a tím bude dosa eno jejího zklidn ní.

§

§
§
§
§

Jednotlivé závady, jsou
eny následujícím zp sobem:
Eliminace pr jezdu komunikace II. t ídy obcí Mnichov v souladu s po adavkem nad azené dokumentace ZUR a
s up esn ním trasy a stykových bod navazujících na sou asnou komunikaci. Sm rové oblouky zatá ek jsou
navr eny na 90 km/hod i kdy severn od obce navazující komunikace neumo ní pokra ovat stejnou rychlostí
z d vodu konfigurace terénu v údolí.
Nespln né po adavky SN jakékoliv stavební úpravy stávajících k ovatek a komunikací musí spl ovat
po adavky platných p edpis .
technický stav komunikací jsou navr eny opravy technického stavu vozovek.
roz ení nep ehledné k ovatky silnic II.t íd na úkor stavby .parc.42 v obci Mnichov
nov jsou eny komunika ní úpravy návsí Mnichova (obytná ulice), Rájova (obytná ulice) a Sítin

A.4.1.2 Nemotoristická doprava
í doprava
Nové zna ené turistické trasy, se v území nenavrhují.
V jednotlivých sídlech je t eba vycházet p edev ím z kultivace jejich center návsí, pop . provést bezpe né
odd lení p í dopravy (chodníky) u frekventovaných komunikací. V Mnichov je nutno doplnit p echody pro chodce
hlavn na silnicích II.t íd.
Cyklistická doprava
Návrh základní sít cyklistických tras je
en s p ímou vazbou na okolní p írodní prost edí a zejména pak
s ohledem na spojení v ech ených sídel a atraktivních míst v území.
Nová trasa je navr ena od Mnichova p es Sítiny do Rájova a dále sm rem k Rájovské Myslivn a Nimrodu.
Trasa bude vedena p evá
po stávajících ú elových komunikacích.

A.4.1.3 Doprava v klidu
Odstavování vozidel musí být zaji no prioritn v rámci vlastního pozemku stavby. Obecn platí, e ka dý
investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními
prost edky. Investor je povinen p i p íprav staveb respektovat ve kerou legislativu, která upravuje obecné technické
po adavky na výstavbu, v etn pasá í souvisejících s ením dopravy v klidu.
V
ených sídlech ne iní parkování a odstavování vozidel potí e, v ina pot ebných gará í je budována p i
rodinných domcích a pot ebu odstavných stání lze tedy zcela pokrýt gará emi.
V centru obce Mnichov bude upravena parkovací plocha. Parkování v rámci uli ního prostoru bude omezeno
jen na krátkodobá stání.

A.4.1.4 Negativní vlivy dopravy
Výstavba nových kapacit znamená zvý ení p íjezdu absolutního po tu vozidel, zrekonstruování a roz ení
vozovek p iná í zvý ení jízdní rychlosti a zvý ení potenciální dopravní nehodovosti atd. Omezení negativních vliv
dopravy by m lo být cílem navazujících dokumentací
ících zástavbu obytných ploch a ploch smí ených obytných
vesnického typu.
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A.4.1.5 Hromadná doprava
Autobusová doprava
Stávající umíst ní odjezdových stání jednotlivých linek z stává stávající, pouze Rájov je nutno vybudovat záliv
pro zastávku autobusu. Autobusová doprava bude vyu ívána i nadále p edev ím k dopravnímu napojení sídel na
ilehlé obce. Autobusovou dopravu je vhodné obnovit do Sítin.
elezni ní doprava
eným územím neprochází elezni ní trasa a v návrhu se nepo ítá s jejím vybudováním.

A.4.1.6 Záv r
Návrh dopravního
ení
í známé stávající problémy uvedené v rozboru dopravy a dal í výhledové pot eby
sídel s d razem p edev ím na zklidn ní, zkvalitn ní dopravy, uspokojení po adavk na parkování a odstavování atd.
Z uvedených skute ností vyplývá, e návrh dopravního ení si vy ádá investice do dopravní infrastruktury eného
území.

A.4.2. Koncepce odkanalizování
Návrh odkanalizování v rámci ÚP stanovuje pouze hlavní koncep ní zásady.

A.4.2.1 Mnichov
V osad Mnichov se p edpokládá vybudovat oddílnou spla kovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované
zástavby. Kanalizace bude trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní
odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou
ny centráln na navrhované istírn odpadních vod
severovýchodn pod osadou v blízkosti vodote e (mimo záplavové území nebo s ochrannou proti velké vod ).
Po uvedení kanalizace a OV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících jímek a septik . Okolo
istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. De ové vody budou i nadále odvád ny systémem p íkop , struh a
propustk do recipientu.

A.4.2.2 Rájov
V osad Rájov se p edpokládá vybudovat oddílnou spla kovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované
zástavby. Kanalizace bude trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní
odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou
ny centráln na navrhované istírn odpadních vod
jihovýchodn pod osadou v blízkosti vodote e (mimo záplavové území nebo s ochrannou proti velké vod ). V blízkosti
istírn odpadních vod je navr ena do
ovací vodní nádr .
Po uvedení kanalizace a OV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících jímek a septik . Okolo
istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. De ové vody budou i nadále odvád ny systémem p íkop , struh a
propustk do recipientu.
Vzhledem k mo né malé vodnatosti vodote e do které budou odtékat p
né vody z OV a aby se zabránilo
jejich vsakování bude z ízen nad OV nebeský rybník z kterého bude vypou na voda k ed ní p
ných vod p i
nedostatku vody v recipientu.

A.4.2.3 Sítiny
V osad Sítiny se p edpokládá vybudovat oddílnou spla kovou kanalizaci v rámci stávající i navrhované
zástavby. Kanalizace bude trasována p evá
v místních komunikacích. P edpokládá se gravita ní odvád ní
odpadních vod. Takto svedené odpadní vody budou
ny centráln na navrhované istírn odpadních vod západn
pod osadou v blízkosti vodote e (mimo záplavové území nebo s ochrannou proti velké vod ).
Po uvedení kanalizace a OV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících jímek a septik . Okolo
istírny bude stanoveno pásmo ochrany prost edí. De ové vody budou i nadále odvád ny systémem p íkop , struh a
propustk do recipientu.
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A.4.3. Koncepce zásobování vodou
A.4.3.1 Vodní toky a plochy
Je navr eno z ízení dvou nových nebeských rybní
je v sídle Rájov je navr ena do
ovací vodní nádr .

. Jeden bude u obce Mnichov a jeden v sídle Rájov. Dále

A.4.3.2 Zásobování vodou
Mnichov a Rájov
Sídla Mnichov a Rájov budou p ipojeny na skupinový vodovod Mariánské Lázn . Na rozvodnou sí obce
Závi ín se p ipojí Mnichov p es obec Rájov. Vodovodní sí obce Závi ín je zásobena gravita
z vodojemu Polom.
Nouzové zásobování u itkovou vodou bude zaji ováno z vodovodu pro ve ejnou pot ebu a z domovních studní.
Na okraji obcí budou vybudovány vodojemy. Pro obce je navr en systém zásobování pitnou vodou.
V obci bude vybudován nový vodovodní ad p edev ím v rámci navrhované výstavby, který bude slou it i
k po árním ú el m. ad je situován p evá
do komunikací.
Sítiny
Pro obec je navr en systém zásobování pitnou vodou. Na okraji obce bude vybudována úpravna vody s
vodojemem do kterého bude svedená voda z prameni , která budou vybudována a jejich umíst ní není známo. Okolo
zdroj budou vyhlá ena ochranná pásma.
V obci bude vybudován nový vodovodní ad p edev ím v rámci navrhované výstavby, který bude slou it i
k po árním ú el m. ad je situován p evá
do komunikací.

A.4.4. Koncepce zásobování teplem
Jedním ze stanovisek územního plánu je cílev domý systém ochrany a tvorby ivotního prost edí a zlep ování
istoty ovzdu í v územích s velkou hustotou osídlení. Významnou úlohu sehrává skladba palivové základny je je
ur ena pro vytáp ní, p ípravu teplé u itkové vody a technologii, jak ve stávající zástavb , tak i nov budované nebo
navrhované. Pot eba jednotlivých energií neustále stoupá se zvy ující se ivotní úrovní obyvatelstva, poskytovaných
slu eb a rozvojem území.
Je nutné zvá it a posoudit mo nosti a význam uplatn ní jednotlivých druh paliv a energií.
S ohledem na zlep ení ivotního prost edí (ovzdu í) doporu ujeme postupn nahradit nevyhovující pevná
paliva.
ení vychází z filozofie efektivního vyu ití systému zásobování zemním plynem s d razem na ochranu
ivotního prost edí. Elektrická energie bude pro vytáp ní vyu ita pouze omezen .
Pro zásobování eného území:
- vyu it u lechtilých paliv a energie, nap .: LTO, propan, propan-butan, tepelné erpadlo, el. energie
- nahradit nevyhovující kotle nap .: kotlem na d evoplyn, na zplynování uhlí, s posuvným ro tem
- provést plynofikaci sídel
Dal í opat ení:
- Realizace opat ení vedoucí ke sní ení spot eby tepla zaregulováním stávajících vytáp cích systém a v dal í
etap efektivní zateplování objekt .

A.4.5. Koncepce zásobování plynem
A.4.5.1 Mnichov
Pro roz ení bytové výstavby po ji ním a západním okraji obce bude roz ena i stávající STL plynovodní sí
(Zemní plyn), která bude p evá
v tvená a áste
zokruhovaná.
Pro plánovanou zástavbu v celé ásti eného zájmového území, ve kterém je plánovaná nová bytová výstavba
a drobná p idru ená pr myslová a obchodní zóna, bude stávající STL plynovodní sí roz ena o dal í okruh po vn í
ásti plánovaného zastav ného území obce.
Obec Mnichov
í, a v budoucnosti p i jejím rozvoji bude ve zvý ené mí e nabízet, prostor pro výstavbu
dal ích obytných, pr myslových a obchodních objekt . Zaji ní jejich vytáp ní na bázi zemního plynu tak p isp je
k udr ení kvalitních podmínek ivotního prost edí.
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A.4.5.2 Rájov
Pro zásobování zemním plynem obce Rájov nová plocha technické infrastruktury pro VTL/STL regula ní
stanice, která bude umíst na na severozápadním okraji obce.
Z navr ené regula ní stanice bude vedena navr ená STL plynovodní sí , která bude plo

rozvedena v obci

Rájov.
Obec Rájov í, a v budoucnosti p i jejím rozvoji bude ve zvý ené mí e nabízet, prostor pro výstavbu dal ích
obytných objekt , objekt pro drobný pr mysl a zem lství, zaji ní jejich vytáp ní na bázi zemního plynu tak
isp je k udr ení kvalitních podmínek ivotního prost edí.

A.4.5.3 Sítiny
S plynofikací sídla Sítiny se neuva uje.

A.4.6. Koncepce zásobování elektrickou energií
A.4.6.1 Rozvoj sítí VN
Cílem je plné pokrytí energetických po adavk , souvisejících s územním plánem a jeho rozvojem v sídlech.
Hlavním cílem Z E v lokalit je p edev ím zlep it kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru
(výroba, drobné podnikání atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím technickým rozvojem, zavád ním
nových technologií zejména p i vyu ití výpo etní techniky, prvk automatizace a regulace, je tento po adavek
prvo adý.
Uva ované distribu ní za ízení:
Mnichov
Pro výhledovou zástavbu, navr enou v ÚP, je nutné posílit distribu ní soustavu o dal í trafostanici
v jihovýchodní ásti obce. Tato nová trafostanice bude spolu s dv ma stávajícími trafostanicemi v ji ní ásti obce
napájena z VN vedení novou kabelovou p ípojkou VN. Stávající p ípojka t chto trafostanic bude demontována.
Posílení jednotlivých zastavovaných lokalit jsou patrné z výkresové dokumentace ÚP. U stávajících trafostanic bude
dle pot eby navý en p íkon.
Rájov, Sítiny
Pro výhledovou zástavbu, navr enou v ÚP, je nutné posílit distribu ní soustavu o dal í trafostanici. Posílení
jednotlivých zastavovaných lokalit jsou patrné z výkresové dokumentace ÚP. U stávající trafostanice bude dle pot eby
navý en p íkon a do hodnoty jednoho transformátoru 630 kVA.
Sít ve ejného osv tlení (VO)
Rozvoj sítí VO bude úzce spojen s pr hem nové výstavby v sídlech. Návrh sítí se bude ídit odbornými SN a
edpisy. V závislosti na rozsahu výstavby budou dále rozvíjeny stávající okruhy VO nebo budou budovány nové.

A.4.7. Spojová za ízení
A.4.7.1 Sít spole nosti Telefónica O2 Czech Republic
V souvislosti s p edpokládaným rozvojem sídel dle územního plánu budou provedeny nové rozvody telefonních
sítí.
V západní ásti Mnichova je navr eno p elo ení stávající trasy dálkového kabelu.

A.4.8. Ob anské vybavení
V rámci návrhu územního plánu je v Rájov navr ena plocha ob anského vybavení sportu jako roz
stávajícího h
.

ení
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A.4.9. Nakládání s odpady
Koncepce nakládání s odpady nebude m na - sb r tuhého komunálního odpadu bude nadále shroma ován
v kontejnerech a nádobách na odpadky. Sb rnými vozy bude komunální odpad odvá en na ízenou skládku TKO
mimo správní území obce Mnichov.
V eném území nebudou umíst ny ádné nové skládky pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO), ani
skládky nebezpe ných odpad .

A.5. Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek
pro zm ny v jejich vyu ití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání
lo isek nerostných surovin a podobn
A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny
Koncepce uspo ádání krajiny zachovává základní krajinný ráz eného území.
Koncepce uspo ádání krajiny je zalo ena na vymezení ploch, které zaji ují pln ní funk ní krajiny jako
írodního prost edí a jako prost edí pro zem lskou výrobu.
V rámci tohoto len ní jsou vymezeny plochy na kterých je zachováno stávající vyu ití území.
Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
a) plochy zem lské - orná p da
b) plochy zem lské - zahrady
c) plochy zem lské - trvalý travní porost
d) plochy vodní a vodohospodá ské - vodote , vodní plocha, mok ina
e) plochy lesní
Dále jsou v zastav ných územích a zastavitelných plochách vymezeny plochy ve ejných prostranství zelen
sídelní (PZ) a plochy ve ejných prostranství zelen h bitov (PH), které slou í ke stabilizace p írodních ploch v
obytném prost edí.

A.5.2. Návrh místního územního systému ekologické stability
Územní systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické p íloze A.2.

Hlavní výkres.

Vypracoval: RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY Ÿ Ji ní 3 Ÿ 360 01 Karlovy Vary Ÿ
tel./fax 353 563 963 Ÿ mobil 603 293 697 Ÿ e-mail jan.krivanec@tiscali.cz

A.5.2.1

Nadregionální ÚSES

Do
eného území zasahují dva prvky nadregionálního ÚSES - nadregionální biokoridor K 47 KladskáZahrádky , procházející jihozápadním okrajem obce, a nadregionální biocentrum 2008 Mnichovské hadce. Oba prvky
jsou p evzaty ze ZÚR KK s up esn ním dle místních podmínek.

A.5.2.2

Regionální ÚSES

V eném území se nacházejí následující prvky regionálního významu:
n regionální biocentrum . 1113 Teplá - Poutnov , zasahující jen malým cípem na jihovýchodní okraj obce.
Vymezení prvku je v souladu s nad azenými dokumentacemi.
n regionální biokoridor . 1020 Mnichovské hadce - Ka on Teplé na severním okraji obce. Vymezení prvku je
v souladu s nad azenými dokumentacemi.
n regionální biocentrum . 1135 Ka on Teplé se území dotýká na hranici katastru s KÚ Bohuslav u Poutnova a do
eného území ji nezasahuje (navr ena ochrana vymezením lokálního biocentra . 9).
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A.5.2.3

Místní ÚSES

Krom skladebných prvk vy í hierarchie (nadregionálních a regionálních), které se po up esn ní staly
sou ástí místního ÚSES, byl pro ené území koncipován systém místních prvk .
echny nad azené prvky byly p evzaty z Generelu MÚSES a ze ZÚR KK s vazbou na íslování lokálních
prvk , aby odpovídalo zvyklostem u ívaným v ostatních územních plánech. Jediným novým prvkem je místní
biokoridor . 9, vymezený kv li návaznosti na území sousední obce Teplá.
Oproti generelu MÚSES byly u nelesních prvk usm rn ny návrhy opat ení tak, aby byly zachovány i cenné
nelesní ekosystémy a výhledovým stavem nebyl jen les, by p írodního charakteru.
V sou asné dob není pot ebné usilovat o zásadn í strukturální zásahy do krajiny. Prvo adým úkolem je
územní ochrana lokalit.

A.5.2.4

Tabulkové p ehledy

Prvky ÚSES nadregionálního, regionálního a místního významu nacházející se v eném území jsou uvedeny
v tabulkách. Údaje v tabulkách poskytují základní informace o prvcích tak, jak to p edpokládá úrove plánu ÚSES.
Navrhovaná opat ení p edstavují ur ité rámcové zásady pro zaji ní funk nosti jednotlivých prvk . P edpokládá se, e
tyto zásady budou základním podkladem pro rozhodování orgán státní správy a pro zpracování navazujících
dokumentací.
66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
: 2008
Název

: Mnichovské hadce

Katastrální území

: Mnichov, Sítiny

Biogeografický význam

: nadregionální BC

Charakteristika
: unikátní ekosystémy mnichovského hadcového h betu - výrazný h bet
s hadcovými skalkami modelovanými periglaciálními mrazovými procesy, na úpatí h betu mok ady v nivách
Mnichovského a Pramenského potoka. H bet je souvisle porostlý borovými (hadcový bor, smrkový bor) a smrkovými
porosty
Geobiocenologická typizace - STG
B 5, 6 A 2

: 5 A 2, 5 A 3, 5 A 4, 5 A 6, 5 AB 1, 5 AB 2, 5 AB 3, 5 AB 4, 5 B 3, 5 B 4, 5

Funk nost

: funk ní BC

Návrh opat ení
: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených porostech smrku
ve prosp ch borovice, listná a jedle, podporovat p irozenou obnovu, nezales ovat nivy, zachovat p irozený charakter
tok
66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo

: 1113

Název

: Teplá, Poutnov

Katastrální území

: Mnichov

Biogeografický význam

: regionální BC

Charakteristika
porost

: mok ady a vlhké louky p i Lu ním potoce a jeho p ítoku, z ásti smrkový

Geobiocenologická typizace - STG
Funk nost

: 5 B 5, 5 AB 3
: funk ní BC

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro etrné zem lské hospoda ení a pro spontánní vývoj,
zlep ovat d evinnou skladbu v um le zalo ených porostech smrku ve prosp ch borovice, listná a jedle, nezales ovat
volné plochy, zachovat p irozený charakter tok
16
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55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 1

Název

: Velký kolový rybník (navazuje na BC Podhorní mlýn v Teplé)

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika
: siln zamok ené louky na mírných svazích a v terénních depresích
s nepravidelnými porosty d evin, men í rybníky a mok ady
Geobiocenologická typizace - STG

: 5 AB 4, 5 B 5

Funk nost

: navr ené BC

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro p ípadné etrné zem lské
hospoda ení, postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních porostech ve prosp ch borovice,
listná a jedle, nezales ovat volné plochy
55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 2

Název

: Prameni

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BC

Teplé

Charakteristika
: iroké miskovité prameni
evin, smr iny s p ím sí buku, místy podmá ené

s etnými prameny, zamok ené louky s nálety

Geobiocenologická typizace - STG

: 5 A 4, 5 A 6, 5 AB 3, 5 AB 4, 5 B 3, 5 B 4, 5 B 5

Funk nost

: funk ní BC

Návrh opat ení
: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních
porostech ve prosp ch borovice, listná a jedle, nezales ovat volné plochy, neodvod ovat
55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 3

Název

: Prameni

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika
podmá enými

: miskovité prameni

Geobiocenologická typizace - STG

: 5 A 6, 5 AB 3, 5 AB 4, 5 B 4

Funk nost

: funk ní BC

Návrh opat ení
porostech ve prosp ch borovice, listná

: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních
a jedle, chránit - obnovit vodní re im

Mlýnského potoka

s etnými prameny porostlé smr inami, místy
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55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo
: 4
Název

: Pod Rájovem

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika
: zamok ené louky a mok ady s nálety d evin v niv Mlýnského potoka a p i
jeho bo ních p ítocích, ást smrkového porostu
Geobiocenologická typizace - STG

: 5 AB 4, 5 B 5, 5 B 4

Funk nost

: navr ené BC

Návrh opat ení
: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních
porostech ve prosp ch borovice, listná a jedle, nezales ovat volné plochy, vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro
ípadné etrné zem lské hospoda ení, chránit - obnovit vodní re im
55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 5

Název

: Pod Karpaty

Katastrální území

: Rájov, Sítiny

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika
: plochá zamok ená niva Mnichovského potoka s bo ními zamok enými
depresemi, smr iny, místy podmá ené, siln zamok ené louky s d evinami
Geobiocenologická typizace - STG

: 5 AB 4, 5 B 5, 5 B 4

Funk nost

: funk ní BC

Návrh opat ení
: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních
porostech ve prosp ch borovice, listná a jedle, nezales ovat volné plochy, vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro
ípadné etrné zem lské hospoda ení, chránit - obnovit vodní re im
66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo

: 6

Název

: Nový mlýn

Katastrální území

: Sítiny

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika
s nálety d evin

: iroká siln

Geobiocenologická typizace - STG

:5B5

Funk nost

: navr ené BC

zamok ená niva Mnichovského potoka, zamok ené louky

Návrh opat ení

: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné zem lské hospoda ení,
chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat
66666666666666666666666666666666666666666
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Po adové íslo

: 7

Název

: U sítinské cesty

Katastrální území

: Mnichov

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika
s nálety d evin

: plochá siln

Geobiocenologická typizace - STG

: 5B5

Funk nost

: navr ené BC

zamok ená niva Mnichovského potoka, zamok ené louky

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné zem lské hospoda ení,
chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat
55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 8

Název

: Meandr Pramenského potoka

Katastrální území

: Mnichov

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika
: vlhké louky v niv s nálety d evin, navazující prud í svahy s lesními porosty
- bory a smr inami, místy skalní výchozy a zahlin né sut
Geobiocenologická typizace - STG

: 5 A 1, 5 A 3, 5 AB 1, 5 AB 3, 5 B 3, 5 B 4, 5 B 5

Funk nost

: funk ní BC

Návrh opat ení
: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních
porostech ve prosp ch borovice, listná a jedle, nezales ovat volné plochy, vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro
ípadné etrné zem lské hospoda ení, chránit - obnovit vodní re im
66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo

: 9 (na hranici katastru ve styku s RBC 1135)

Název

: Ka on Pramenského potoka

Katastrální území

: Mnichov

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika
: niva Pramenského potoka s vlhkými loukami s nálety d evin, navazující
strmé a ka onovité svahy porostlé smr inami a bory s p ím sí buku, b ízy, je ábu a javoru
Geobiocenologická typizace - STG

: 5 AB 3, 5 B 5

Funk nost

: funk ní BC

Návrh opat ení
: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních
porostech ve prosp ch borovice, listná a jedle, nezales ovat volné plochy, v niv vymezit plochy pro spontánní vývoj
a pro p ípadné etrné zem lské hospoda ení, chránit vodní re im
66666666666666666666666666666666666666666
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Po adové íslo

: 10

Název

: K íhané

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BC

Charakteristika

: jen nepatrný cíp lesních porost , p echází z k.ú. íhaná

Geobiocenologická typizace - STG

: 5 AB 3

Funk nost

: navr ené BC

Návrh opat ení
: postupn upravovat d evinnou skladbu v lesních porostech ve prosp ch
borovice, listná a jedle
55555555555555555555555555555555555555555

Vymezení biokoridor
66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo

: K 47

Název- spojnice

: Kladská - Zahrádky

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: nadregionální BK

Charakteristika
siln zamok ené louky s d evinami

: ploché zalesn né území, v

Funk nost

: funk ní BK

Návrh opat ení
porostech ve prosp ch borovice, listná

: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních
a jedle, podporovat p irozenou obnovu, nezales ovat volné plochy

inou smr iny, místy podmá ené, z ásti ol iny a

55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 1020

Název- spojnice

: Mnichovské hadce - Ka on Teplé

Katastrální území

: Mnichov

Biogeografický význam

: regionální BK

Charakteristika

: plochá zamok ená niva a navazující vlhké louky, místy s d evinami

Funk nost

: funk ní BK

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné zem
chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat volné plochy

lské hospoda ení,

55555555555555555555555555555555555555555
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66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo
: 1
Název- spojnice

: BC 3 - BC 4

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika
evin

: ploché siln zamok ené údolí Mlýnského potoka, zamok ené louky s nálety

Funk nost

: funk ní BK

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro p ípadné etrné zem
hospoda ení, chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat volné plochy

lské

55555555555555555555555555555555555555555

Po adové íslo

: 2

Název- spojnice

: BC 4 - hranice obce

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika
evin, tok nap ímen a upraven

: ploché siln zamok ené údolí Mlýnského potoka, zamok ené louky s nálety

Funk nost

: navr ený BK

Návrh opat ení
pro p ípadné etrné zem

: posoudit vhodnost revitalizace toku, vymezit plochy pro spontánní vývoj a
lské hospoda ení, nezales ovat volné plochy

55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 3

Název- spojnice

: BK 2 - BC 10

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika

: vlhké a zamok ené louky v ploché terénní depresi, místy s nálety d evin

Funk nost

: navr ený BK

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro p ípadné etrné zem
hospoda ení, chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat volné plochy

lské

55555555555555555555555555555555555555555
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66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo

: 4

Název- spojnice

: BC 3 - BC 5

Katastrální území

: Rájov

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika

: ploché terénní deprese s prameni ti, souvislé lesní porosty

Funk nost

: funk ní BK

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro p ípadné etrné zem
hospoda ení, chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat volné plochy

lské

55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 5

Název- spojnice

: BC 5 - hranice obce

Katastrální území

: Rájov, Sítiny

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika

: ploché údolí Mnichovského potoka, souvislé lesní porosty

Funk nost

: funk ní BK

Návrh opat ení
porostech ve prosp ch listná

: postupn upravovat d evinnou skladbu v um le zalo ených lesních
a jedle, podporovat p irozenou obnovu

55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 6

Název- spojnice

: BC 5 - BC 6

Katastrální území

: Rájov, Sítiny

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika
s nálety d evin

: plochá niva Mnichovského potoka, vlhké a siln zamok ené louky, místy

Funk nost

: navr ený BK

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné zem
chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat volné plochy

lské hospoda ení,

55555555555555555555555555555555555555555
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66666666666666666666666666666666666666666
Po adové íslo

: 7

Název- spojnice

: BC 6 - BC 7

Katastrální území

: Sítiny

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika
s nálety d evin

: plochá niva Mnichovského potoka, vlhké a siln zamok ené louky, místy

Funk nost

: navr ený BK

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné zem
chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat volné plochy

lské hospoda ení,

55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 8

Název- spojnice

: BC 7 - NR BC 2008

Katastrální území

: Sítiny

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika
s nálety d evin

: plochá niva Mnichovského potoka, vlhké a siln zamok ené louky, místy

Funk nost

: funk ní BK

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné zem
chránit - obnovit vodní re im, nezales ovat volné plochy

lské hospoda ení,

55555555555555555555555555555555555555555
Po adové íslo

: 9

Název- spojnice

: R BK 1020 - hranice obce (návaznost na ÚSES Teplá)

Katastrální území

: Mnichov

Biogeografický význam

: místní BK

Charakteristika
s nálety d evin

: zem

Funk nost

: navr ený BK

lská p da na plo inách a v m lkých ú labích, místy vlhké louky

Návrh opat ení
: vymezit plochy pro spontánní vývoj a pro etrné zem
chránit - obnovit vodní re im, vybrat n kolik míst pro dosadbu skupinek d evin

lské hospoda ení,

55555555555555555555555555555555555555555
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A.5.3. Prostupnost krajiny, protierozní opat ení a ochrana p ed povodn mi
Prostupnost krajiny je zaji na systémem stávajících silnic, obslu ných a ú elových komunikací a cyklistických
tras. Tato dopravní prostupnost je dopln na návrhem silnic, komunikací a tras navazujících na základní prostupnost
krajiny.
Je vhodné zvy ovat podíl zelen v krajin
nap íklad remízky ve volné krajin a podél polních cest, meze,
osázení a úprava hrází rybník , stromo adí podél komunikací.
Ochranu p ed povodn mi není
ena vzhledem k tomu, e hranice záplavových území dosud nebyla oficiáln
stanovena.

A.5.4. Rekreace
V rámci návrhu územního plánu je navr en rozvoj n kolika ploch se zam ením na sport a rekreaci.
Na úseku rozvoje individuální rekreace se po ítá s rekonstrukcí a dostavbou chalup v Sítinách ve vazb na
zalo enou urbanistickou strukturu.
V Rájov je navr ena plocha ob anského vybavení sportu jako roz ení stávajícího h
.
V rámci sportovní nabídky jsou navr eny cykloturistické trasy, propojující sídla.

A.5.5. Vymezení ploch p ípustných pro dobývání lo isek nerostných surovin
V sou asné dob v eném území neprobíhá ádná t ební innost ani se s ní nepo ítá.
V návrhu jsou respektována poddolovaná území a výhradní lo iska stavebního kamene - v t chto územích
nejsou navr eny zastavitelné plochy.
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A.6. Stanovení podmínek pro vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití s
ur ením p eva ujícího ú elu vyu ití (hlavní vyu ití), pokud je mo né jej
stanovit, p ípustného vyu ití, nep ípustného vyu ití (v etn stanovení, ve
kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení
pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení
podmín
p ípustného vyu ití t chto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného
rázu (nap íklad vý kové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a
intenzity jejich vyu ití)
A.6.1. Funk ní uspo ádání území
A.6.1.1 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití
Funk ní uspo ádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické p íloze A.2. - Hlavní výkres
v m ítku 1 : 5 000, v n
je území obce len no na plochy s rozdílným zp sobem vyu ití.
Pro ka dou plochu s rozdílným zp sobem vyu ití jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a za ízení,
které v n m je mo no umis ovat, p ípadné ne ádoucí vlivy nesmí ru it hlavní funkci.
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití p evá
a zastavitelných plochách:
plochy bydlení vesnického
plochy smí ené obytné vesnického typu
plochy ob anského vybavení nekomer ní
plochy ob anského vybavení komer ní
plochy ob anského vybavení sportu
plochy technické infrastruktury
plochy dopravní infrastruktury
plochy dopravní infrastruktury - specifické
plochy výroby a skladování výroba pr myslová
plochy výroby a skladování drobné a emeslné
plochy výroby a skladování výroba specifická
plochy rekreace individuální
plochy ve ejných prostranství zelen sídelní
plochy ve ejných prostranství zelen h bitov

v zastav ném území

(BV)
(SV)
(OV)
(OK)
(OS)
(TI)
(DI)
(DX)
(VP)
(VD)
(VX)
(RI)
(PZ)
(PH)

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem vyu ití p evá
v nezastav ném území, které nejsou
upravovány a jsou zna eny v souladu s funk ním vyu itím dle kultury zapsané v katastrální map :
- plochy zem lské - orná p da
- plochy zem lské - zahrady
- plochy zem lské - trvalý travní porost
- plochy vodní a vodohospodá ské - vodote , vodní plocha, mok ina
- plochy lesní
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A.6.1.2 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v zastav ném území a zastavitelných
plochách
Plochy bydlení vesnického (BV)
zna ka
vyu ití
(BV)

poznámka

Jsou ur eny pro nízkopodla ní bydlení v domech vesnického
charakteru (do dvou nadzemních podla í s vyu itelným podkrovím)
s mo ností p stitelského a chovatelského zázemí za ú elem
samozásobení.
ípustné je zde umis ovat stavby rodinných dom , a dále stavby
bydlení s dopl kovým vyu itím pro maloobchod, slu by, ve ejné
stravování, kulturu, sport, zdravotnictví a drobnou výrobu, slou ící
pro vymezenou lokalitu.
ípustné je zde umis ovat samostatn stojící objekty gará í na
vlastním pozemku pro bydlící v lokalit .
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)
zna ka
vyu ití
(SV)

poznámka

Jsou ur eny pro bydlení vesnického typu se st edním podílem
hospodá ské slo ky a dal ími dopl kovými funkcemi: maloobchod,
slu by, ve ejné stravování a ve ejné ubytování a kultura.
ípustné jsou zde dále stavby rodinných dom , stavby pro
administrativu, zdravotnictví a sociální pé i, za ízení drobné
výroby a slu eb, které nenaru ují po adavky na bydlení nad
ípustnou míru.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV)
zna ka
vyu ití
(OV)

poznámka

Jsou ur eny pro ve ejnou správu, kolství, kulturu, zdravotnictví a
sociální pé i, administrativu, po ty, archivy, policii, v du a výzkum.
ípustné jsou stavby a za ízení pro hasi ské záchranné sbory,
areály A R a slu by.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení komer ní (OK)
zna ka
vyu ití
(OK)

poznámka

Jsou ur eny pro plochy komer ní vybavenosti, obchod a slu by.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity skladovacích areál ,
výzkumná za ízení, datové archivy, sklady a komer ní za ízení
prodejní (nákupní centra).
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

26

27

Územní plán Mnichov

Plochy technické infrastruktury (TI)
zna ka
vyu ití
(TI)

poznámka

Jsou ur eny pro technickou obsluhu území s nároky na plochu.
ípustné jsou stavby a areály pro vodovody, kanalizace,
elektrorozvody, plyn, teplo, spoje, RR vysíla e, produktovody.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy dopravní infrastruktury (DI)
(DI)
Jsou ur eny pro dopravní obslu ná za ízení a koridory pro
dopravní silni ní sí .
ípustné jsou stavby pro dopravu, parkovi , p ekladi
prostranství, p í komunikace, cyklistické stezky

, ve ejná

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy dopravní infrastruktury specifické (DX)
(DX)
Jsou ur eny pro koridory pro dopravní silni ní sí
s obchvatem komunikace II. t ídy.

související

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování - drobná a emeslná (VD)
(VD)
Jsou ur eny pro drobnou výrobu v etn výrobních i nevýrobních
slu eb, servisní provozy a sklady p evá
v objektech drobných
ítek.
ípustné jsou zde stavby pro administrativu, správu, v du a
výzkum, ve ejné stravování, maloobchod, ve ejné erpací stanice
pohonných hmot, areál po ární stanice, areál technických slu eb a
byt správce (majitele) za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy výroby a skladování výroba pr myslová (VP)
(VP)
Jsou ur eny pro plochy za ízení pr myslové výroby, sklad a
ostatních výrobních odv tví s mo ností komer ních aktivit
(nákupní centra), spole né areály více firem s výrobní a skladovací
funkcí.
Z hlediska vyu ití jsou p ípustné aktivity montá ních a
skladovacích areál , strojírenská, stavební, elektrotechnická,
textilní, polygrafická, d evozpracující a potraviná ská výroba.
Dále je mo né u ití pro - výzkumná za ízení, datové archivy,
sklady a komer ní za ízení prodejní.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Plochy výroby a skladování
zna ka
vyu ití
(VX)

výroba specifická (VX)

Jsou ur eny pro plochy za ízení zem
sklad .

poznámka
lské a drobné výroby,

ípustné jsou zde stavby pro ivo nou i rostlinnou výrobu, pro
drobnou výrobu, servisní provozy a sklady, administrativu, správu,
du a výzkum, ve ejné stravování, areál po ární stanice, areál
technických slu eb a byt správce (majitele) za ízení.
Negativní ú inky a vlivy z provozování staveb a za ízení zhor ující
kvalitu ivotního prost edí nad p ípustnou míru se nesm jí projevit
mimo hranice vymezené lokality.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ob anského vybavení sportu (OS)
zna ka
vyu ití
(OS)

poznámka

Jsou ur eny pro sport
innosti spojené s aktivní nebo pasivní
regenerací lidského organismu ve sportovních za ízeních, pro
sportovní haly, stadiony a bazény.
ípustné je zde umis ovat stavby pro sport, klubovny, technické
zázemí h
, st elnice a slu by spojené se sportovními aktivitami.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy rekreace individuální (RI)
zna ka
vyu ití
(RI)

poznámka

Jsou ur eny pro rekreaci individuální.
ípustné je zde umis ovat objekty individuální
v urbanizovaných plochách, chatové lokality (osady).

rekreace

Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ve ejných prostranství zelen sídelní (PZ)
zna ka
vyu ití
(PZ)

poznámka

Jsou ur eny pro nezastavitelné plochy sídelní zelen v etn vodních
ploch s funkcí okrasnou a relaxa ní.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.

Plochy ve ejných prostranství zelen h bitov (PH)
zna ka
vyu ití
(PH)

Jsou ur eny pro plochy zelen h bitov
poh ebi .

poznámka
ve ejná a vyhrazená

Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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A.6.1.3 Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití v nezastav ném území
Plochy zem
zna ka

lské - orná p da
charakteristika
Jsou ur eny pro pozemky zem
pro ornou p du.

poznámka
lského p dního fondu

p evá

V rámci zem lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy zem
lokalita

lské - zahrady
charakteristika
Jsou ur eny pro pozemky zem
pro zahrady.

poznámka
lského p dního fondu

p evá

V rámci zem lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy zem
zna ka

lské - trvalý travní porost
charakteristika
Jsou ur eny pro pozemky zem
pro trvalý travní porost.

poznámka
lského p dního fondu

p evá

V rámci zem lského p dního fondu jsou p ípustné zm ny druhu
pozemku (kultury).
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy vodní a vodohospodá ské - vodote , vodní plocha, mok ina
zna ka
charakteristika

poznámka

Jsou ur eny pro plochy vodní a vodohospodá ské zahrnují pozemky
vodních ploch (vodních nádr í, rybník , p ehrad), vodních tok ,
(vodote í, potok , ek) a mok in.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
Plochy lesní
zna ka

charakteristika

poznámka

Jsou ur eny k pln ní funkcí lesa.
Na t chto plochách je p ípustné umis ovat stavby dopl kových
vybavení.
Nep ípustné jsou ostatní ú ely vyu ití.
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Nezastav ným územím se rozumí území, která nelze zastav t v bec, nebo která lze zastav t výjime
a za
zvlá tních podmínek stanovených pro takový ú el obecn závaznými právními p edpisy nebo územn plánovací
dokumentací. V nezastav ných územích není dovoleno umis ovat stavby s výjimkou dopl kového vybavení, které je
ur eno pro funk ní vyu ití t chto ploch s rozdílným zp sobem vyu ití a dále staveb drah a na dráze, pozemních
komunikací, liniových staveb technického vybavení v etn p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací
stanice kanalizace apod.), meliorací zem lské a lesní p dy a úprav vodních tok .

A.6.1.4 Definice n kterých pou itých pojm
a)

Drobnou výrobou se rozumí objekty výrobního za ízení malého rozsahu co do zastav ní pozemku, po tu
zam stnanc a objemu p epravy. V územích výrobních (VD, VZ a VX) je objekt drobné výroby za ízení,
jeho zastav ná plocha nep esahuje 400 m2. V ostatních územích (BM, BV, SV) je objekt drobné výroby
za ízení, jeho plocha celkem ve v ech podla ích nep esahuje 150 m2, v t chto územích je mo no umis ovat
za ízení pro výrobu elektrické energie slou ící pouze pro vlastní spot ebu, pokud negativní ú inky a vlivy na
okolí nep ekro í p ípustnou míru.

b) Slu by - Slu bami se rozumí stavby a za ízení nevýrobního charakteru, jejich zastav ná plocha nep esahuje
400 m2.
c)

Ve ejné ubytování - Ve ejným ubytováním se rozumí stavby pro p echodné ubytování se souvisejícími
slu bami v hotelech, motelech a v penzionech, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech a v
autokempech.

d) Administrativa - Administrativou se rozumí objekty pro nevýrobní slu by administrativního charakteru
poskytované obyvatel m a náv vník m, v etn administrativy správní, jeho zastav ná plocha nep esahuje
400 m2 a s parkováním na vlastním pozemku. V územích VP není max. zastav ná plocha omezená.
e)

Správa (ve ejná správa) - Správou se rozumí objekty pro ve ejnou administrativu správní (nap . radnice,
policie, vojenská správa, celní ú ad a po ta).

f)

za ízení a stavba slou ící pro obsluhu vymezené lokality - Za ízením a stavbou slou ící pro obsluhu
vymezené lokality se rozumí taková za ízení a stavby, jejich kapacity svým rozsahem podstatn nep esahují
pot eby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umíst ny.

g) Dopl kové vybavení - Dopl kovým vybavením se rozumí stavby a za ízení, které slou í jako dopln k pro
vyu ití hlavní funkce vymezené lokality, jako nap . WC, altány, vyhlídky, pomníky, márnice, ly ské vleky
apod. Altán je stavba, která slou í pouze k ochran osob p ed pov trnostními vlivy.
h) Areál je ást pozemku, pozemek, nebo soubor pozemk slou ící jednomu funk nímu vyu ití. Do ploch areálu
se zahrnují plochy dot ené stávajícími i navr enými stavbami bez pozemk dot ených pouze in enýrskými
sít mi. Není nutno vlastnictví v ech pozemk v areálu. U samostatn stojících objekt v území bez
podrobn ího rozd lení katastrálních hranic pozemk mezi objekty (nap . sídli ), je areálem celé území
nále ející ke spole nému pozemku.
i)

Nákupním centrem se rozumí samostatné obchodní za ízení, objekt s celkovou zastav nou plochou nad 200
m2 nebo s nezbytnými parkovacími plochami nad 20 míst. V území Sm s parkováním na vlastním pozemku.

j)

Maloobchodem se rozumí obchodní za ízení, objekt, které slou í k obchodu s max. zastav nou plochou 200
m2 v etn provozn souvisejících za ízení (s výjimkou tr
a erpacích stanic).

k)

ípustnou mírou se rozumí hranice standard ur ené obecn platnými p edpisy (jako nap . hygienické
normy, ob anský zákoník apod.).

l)

Zahrádká ská chata - Zahrádká ské chaty se umis ují p edev ím v zahrádká ských osadách. Zahrádká ské
chaty nesm jí mít zastav nou plochu v etn verand, vstup a podsklepených teras v í ne 25 m2.

m) Bytem správce (majitele) se rozumí byt, který je sou ástí objektu slou ícího p edepsané funkci, který
zaujímá max. 40% tohoto objektu.
n) St ední podíl hospodá ské slo ky je omezen objemem výroby, která nep ekra uje samozásobení.
o) Komer ní vybavenost
e p esahovat zastav nou plochou maloobchod . Sou ástí mohou být tr
.
Tr
m se rozumí obchodní za ízení, jednopodla ní objekt, který má formu stánkového prodeje se
sdru eným sociálním za ízením, nebo seskupení více ne 3 stánk , kde jednotlivé obchodní prostory nejsou
trvale uzav ené.
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A.6.2. Regulace ploch s rozdílným zp sobem vyu ití území
Na pozemcích, v za ízeních a objektech je mo no dále provozovat stávající funkce, i kdy nejsou v souladu s
po adavky této závazné ásti, pokud nebudou negativn ovliv ovat základní funkci území nebo plochy nad p ípustnou
míru a nejsou vyvolány d vody pro opat ení podle zákona.
Stavby a za ízení umis ovat (to znamená povolovat novostavby, zm ny staveb a povolovat zm ny jejich
ívání) a rozhodovat o zm
vyu ití území je mo no jen v souladu s po adavky této textové ásti.
V p ípad stavební úpravy objektu (stavby), který není v souladu s navr enou charakteristikou plochy
s rozdílným zp sobem vyu ití, je p ípustné m nit v ásti stavby ú el u ívání (roz ovat) pouze ve stávajícím u ívání
(funkci) objektu.
Umis ování za ízení technické a dopravní infrastruktury, slou ících pro obsluhu jednotlivých ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.
Umis ování parkovi a odstavných míst pro osobní vozidla, která slou í pro obsluhu ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití, je p ípustné, pokud p ípadné ne ádoucí vlivy na základní funkci nep ekro í p ípustnou míru.
Ve v ech zastav ných územích a zastavitelných plochách je p ípustné umis ovat:
a)

komunikace vozidlové slou ící pro obsluhu tohoto území a plochy p ího provozu

b) zele
c)

liniové stavby technické infrastruktury v etn p íslu ných stanic (trafostanice, regula ní stanice, erpací
stanice kanalizace apod.)

A.6.3. Regulace prostorového vyu ití území
Objekty je mo no stav t, p istavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmot , aby nebyla naru ena
urbanistická hmotová struktura okolí.
Jednotlivé ve ejné spole ensky významné objekty ( ím se rozumí pouze radnice, kostel, vyhlídková v a
vyzna ené dominanty) mohou být vy í ne je stanoveno regulativy (= max. podla nost) o t chto p ípadech rozhoduje
stavební ú ad.
Jednotlivé dominantní ásti staveb ( ím se rozumí pouze ást pr elí nebo náro í v pr hledech) mohou být
vy í ne je stanoveno regulativy (= max. podla nost). O mo nosti takového zvý ení rozhoduje - s p ihlédnutím k
místním podmínkám a ke ka dému jednotlivému p ípadu zvlá - stavební ú ad.
Po adovaný po et odstavných a parkovacích stání musí být zaji
(pozemku) stavby.

n prioritn

v rámci vlastního území

A.6.4. Regulativy prostorového vyu ití
Pro regulaci prostorového vyu ití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového vyu ití území:
a)

maximální procento zastav ní pozemku - udává maximální procentní podíl zastav né plochy v ech
objekt k celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.

b) minimální procento ozelen ní pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevn ných ploch zelen k
celkové plo e pozemku nebo pozemk areálu.
c)

maximální podla nost - udává maximální po et nadzemních podla í objektu, p
stanovena max. 4,2 m.

em vý ka podla í je

Pro ú ely stanovení maximálního procenta zastav ní a minimálního procenta ozelen ní pozemku ur eného pro
výstavbu se rozli uje:
a) zastav ná ást pozemku
b) ozelen ná ást pozemku
c) ostatní nezastav ná ást pozemku (nap . zpevn ná plocha, odstavné stání, vodní plocha, manipula ní plocha
atd.)
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Pro jednotlivé druhy území se stanoví:
Plochy

Maximální %

Minimální%

Maximální

s rozdílným

zastav ní

ozelen ní

podla nost

zp sobem vyu ití

pozemku

pozemku

BV

30

60

2+p

SV

40

50

2+p

OV
OK

40
40

40
40

3+p
3+p

TI
DI

60
30

10
0

2+p
1+p

VD
VP
VX

70
80
70

30
20
30

2
2
2

OS
RI

20
20

60
70

2
1+p

i posuzování procenta ozelen ní pozemku je mo né realizovat max. 1/3 ozelen ných ploch jako sou ást
objektu (nap . st ní zahrada atd.).
V p ípad , e území, kde je povolena maximální podla nost 2 a více, bude zastav no halovým objektem,
nahrazuje se p vodní podla nost pouze vý kovým parametrem, který ur uje maximální vý ku celého objektu do 10 m.

A.7. Vymezení ve ejn prosp ných staveb, ve ejn prosp ných opat ení,
staveb a opat ení k zaji ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Ve ejn prosp né stavby, ve ejn prosp ná opat ení, stavby a opat ení k zaji ní obrany a bezpe nosti státu a
plochy pro asanaci vymezuje územní plán v grafické p íloze A.5. Výkres ve ejn prosp ných staveb, opat ení a
asanací.

A.7.1. Vymezení ploch ve ejn prosp ných staveb, pro které lze práva k pozemk m
a stavbám vyvlastnit
Z dokumentace ZÚR KK vyplývají: Ve ejn prosp né stavby (VPS) D49 a E06
Jako plochy ve ejn prosp ných staveb, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit, jsou v územním plánu
vymezeny tyto plochy:
V . mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo
W
mo no uplatnit vyvlastn ní
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Jako plochy ve ejn prosp ných staveb se v územním plánu vymezují :
A.7.1.1 Doprava
V-D.1.
V-D.2.
V-D.3.
V-D.4.
V-D.5.
V-D.6.
W-D.7.
W-D.8.
V-D.9.

Ú elové komunikace v Mnichov , v etn souvisejících k ovatek
Obslu né komunikace v Mnichov , v etn souvisejících k ovatek
Obslu né komunikace v Sítinách, v etn souvisejících k ovatek
Ú elové komunikace v Rájov , v etn souvisejících k ovatek
Obslu né komunikace v Rájov , v etn souvisejících k ovatek
Obytná ulice v Rájov , v etn souvisejících k ovatek
Cyklistická trasa
P elo ka silnice II/230 v prostoru obce Mnichov (VPS D.49 v souladu se ZÚR KK) a napojení Mnichova
(úprava II/210), v etn souvisejících k ovatek
T i ú elové komunikace jihovýchod k.ú.Mnichov, v etn souvisejících k ovatek

A.7.1.2 Technické vybavení Kanalizace
V-KA.1.
W-KA.2.
W-KA.3.
V-KA.4.
W-KA.5.
W-KA.6.
V-KA.7.
W-KA.8.
W-KA.9.

istírna odpadních vod k.ú. Mnichov
De ová kanalizace k.ú. Mnichov
Spla ková kanalizace k.ú. Mnichov
istírna odpadních vod k.ú. Sítiny
De ová kanalizace k.ú. Sítiny
Spla ková kanalizace k.ú. Sítiny
istírna odpadních vod k.ú. Rájov
De ová kanalizace k.ú. Rájov
Spla ková kanalizace k.ú. Rájov

A.7.1.3 Technické vybavení Vodovod
W-VO.1.
W-VO.2.
W-VO.3.
W-VO.4.

Vodovod k.ú. Mnichov, v etn vodojemu
Vodovod k.ú. Sítiny, v etn vodojemu
Vodovod k.ú. Rájov, v etn vodojemu
Vodovodní p ivad do Rájova a Mnichova

A.7.1.4 Technické vybavení Vodní plochy
V-V.1.
V-V.2.
V-V.3.

Dva nebeské rybníky v k.ú. Mnichov
Nebeský rybník v k.ú. Rájov
Do ovací vodní nádr v k.ú. Rájov

A.7.1.5 Technické vybavení El.energie
W-EL.1.
W-EL.2.
W-EL.3.
W-EL.4.

Vedení VN kabelové k.ú. Mnichov, v etn trafostanic
Vedení VN kabelové k.ú. Sítiny, v etn trafostanic
Vedení VN k.ú. Rájov, v etn trafostanic
Vedení VVN 400 kV Propojení TR Vítkov TR P tice (VPS E.06 dle ZUR KK)

A.7.1.6 Technické vybavení Plynovod
W-PL.1.
W-PL.2.
W-PL.3.

STL plynovod k.ú. Mnichov
VTL plynovod k.ú. Rájov, v etn regula ní stanice
STL plynovod k.ú. Rájov
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A.7.1.7 Technické vybavení Spojová za ízení
W-SZ.1.

P elo ka dálkového kabelu k.ú. Mnichov

Ve ejn prosp né stavby a jejich umíst ní
zna ka
V-D.1.

V-D.2.

V-D.3.

V-D.4.

V-D.5.

V-D.6.

W-D.7.

Název
Ú elové komunikace
v Mnichov , v etn
souvisejících
ovatek
Obslu né komunikace
v Mnichov , v etn
souvisejících
ovatek
Obslu né komunikace
v Sítinách, v etn
souvisejících
ovatek
Ú elové komunikace
v Rájov , v etn
souvisejících
ovatek
Obslu né komunikace
v Rájov , v etn
souvisejících
ovatek
Obytná ulice
v Rájov , v etn
souvisejících
ovatek
Cyklistická trasa

W-D.8.
(D.49)

elo ka silnice
II/230 (VPS D.49
v souladu se ZÚR
KK) a napojení
Mnichova v etn
souvisejících
ovatek

V-D.9.

WKA.2.

T i ú elové
komunikace jihových.
k.ú.Mnichov, v etn
souvisejících
ovatek
istírna odpadních
vod k.ú. Mnichov
De ová kanalizace
k.ú. Mnichov

WKA.3.

Spla ková kanalizace
k.ú. Mnichov

V-KA.1.

Pozemky
67/1, 67/5,

katastrální území
Mnichov
u Mariánských Lázní

10/1, 59/2, 64/2, 608/1, 608/2, 822/1, 823, 858/1, 858/2, 933,
975/1, 975/2, 1000, 1003/2, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1246/5,
1246/6, 1248, 1408, 1409, 1413/1, 1413/4, 1413/5, 1701/1, 1733,
1735, 1761/2, 1769,
1473/1,

Mnichov
u Mariánských Lázní

80/1, 240/2, 1328/8,

Rájov u Mariánských Lázní

11/1, 21/3, 26/1, 770/8, 770/14, 1228/3, 1329/1,

Rájov u Mariánských Lázní

41/3, 46,
stav. 39/1,

Rájov u Mariánských Lázní

1372, 1403/1, 1408, 1409, 1413/1, 1413/4, 1413/5, 1815/2, 1817,
1818, 1819, 1880,
796, 1473/1, 1492, 1501, 1505/1, 1514, 1520, 1530,
11/1, 52/2, 52/3, 518/5, 518/8, 531/1, 726, 770/8, 770/13, 770/14,
770/15, 1228/1, 1228/3, 1228/4, 1252/1, 1252/2, 1263, 1270,
1277/2, 1329/1, 1329/16,
605/4, 605/5, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 608/6, 608/7, 608/8,
608/11, 608/13, 880, 884/10, 884/11, 906/1, 906/3, 980, 986/2,
986/6, 986/7, 986/8, 1006/1, 1006/3, 1008/1, 1008/2, 1008/3,
1008/4, 1008/7, 1017/1, 1058, 1205/1, 1236/1, 1770/1,

Mnichov
u Mariánských Lázní
Sítiny
Rájov u Mariánských Lázní

1139, 1163/1, 1168/1, 1793,

Mnichov
u Mariánských Lázní

572,

Mnichov
u Mariánských Lázní
Mnichov
u Mariánských Lázní

10/1, 56, 59/2, 64/2, 67/3, 67/5, 83/1, 83/3, 106/1, 106/5, 335/1,
405/2, 572, 608/1, 608/2, 822/1, 823, 858/1, 858/2, 933, 975/1,
975/2, 1000, 1003/2, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1246/5, 1246/6, 1248,
1408, 1409, 1413/1, 1413/4, 1413/5, 1701/1, 1719/1, 1719/8,
1719/11, 1721, 1723, 1733, 1735, 1750, 1761/2, 1769, 1805,
1815/2,
10/1, 10/2, 23/1, 33, 46/1, 46/7, 56, 59/2, 64/2, 67/1, 67/3, 67/5,
67/7, 83/1, 83/3, 99/1, 106/1, 106/5, 335/1, 572, 594, 608/1, 608/2,
822/1, 823, 858/1, 858/2, 933, 975/1, 975/2, 1000, 1003/2, 1246/2,
1246/3, 1246/4, 1246/5, 1246/6, 1248, 1408, 1409, 1413/1, 1413/4,
1413/5, 1701/1, 1719/1, 1719/5, 1719/7, 1719/8, 1719/11, 1719/12,
1721, 1723, 1733, 1735, 1750, 1761/2, 1769, 1805, 1815/2, 1893,

Sítiny

Mnichov
u Mariánských Lázní

Mnichov
u Mariánských Lázní
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V-KA.4.
WKA.5.
WKA.6.
V-KA.7.

Územní plán Mnichov
istírna odpadních
vod k.ú. Sítiny
De ová kanalizace
k.ú. Sítiny

WKA.8.

Spla ková kanalizace
k.ú. Sítiny
istírna odpadních
vod k.ú. Rájov
De ová kanalizace
k.ú. Rájov

WKA.9.

Spla ková kanalizace
k.ú. Rájov

WVO.1.

Vodovod k.ú.
Mnichov, v etn
vodojemu

WVO.2.
WVO.3.

Vodovod k.ú. Sítiny,
etn vodojemu
Vodovod k.ú. Rájov,
etn vodojemu

WVO.4.

Vodovodní p ivad
do Rájova a
Mnichova
Nebeské rybníky
v k.ú. Mnichov
Nebeský rybník v k.ú.
Rájov
Do ovací vodní
nádr v k.ú. Rájov

V-V.1.

stav. 6,
690/7,

Sítiny

15/3, 204/2, 690/9, 690/7, 1473/1, 1488, 1492, 1514, 1522, 1526/1,
1537/1,

Sítiny

15/3, 204/2, 690/9, 690/7, 1473/1, 1488, 1492, 1514, 1522, 1526/1,
1537/1,
240/2, 240/16

Sítiny

11/1, 21/3, 26/1, 52/2, 52/3, 238, 240/2, 240/6, 770/8, 770/13,
770/15, 936/2, 1228/3, 1296, 1300/1, 1319/2, 1329/3, 1329/13,
1329/16,
11/1, 21/3, 26/1, 52/2, 52/3, 238, 240/2, 240/6, 770/8, 770/13,
770/15, 936/2, 1228/3, 1296, 1300/1, 1319/2, 1329/3, 1329/13,
1329/16,
1, 10/1, 10/2, 46/7, 56, 59/2, 64/2, 67/1, 67/3, 67/5, 67/7, 83/1,
83/3, 88/4, 88/5, 99/1, 106/1, 106/5, 335/1, 572, 594, 608/1, 608/2,
822/1, 823, 858/1, 858/2, 933, 975/1, 975/2, 1000, 1003/2, 1246/2,
1246/3, 1246/4, 1246/5, 1246/6, 1248, 1408, 1409, 1413/1, 1413/4,
1413/5, 1701/1, 1719/1, 1719/5, 1719/7, 1719/8, 1719/11, 1719/12,
1721, 1723, 1733, 1735, 1750, 1761/2, 1769, 1805,1815/2,
stav. 6,
15/3, 20/3, 204/2, 1473/1, 1488, 1492, 1514, 1522, 1526/1, 1537/1,

Rájov u Mariánských Lázní

11/1, 21/3, 26/1, 52/2, 52/3, 238, 240/2, 240/6, 770/8, 770/13,
770/14, 770/15, 915/2, 915/4, 936/2, 1228/3, 1252/1, 1252/2, 1296,
1300/1, 1319/2, 1329/3, 1329/13, 1329/16,
168, 189, 192/1, 192/2, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1329/1,
1246/5, 1248, 1403/1, 1403/2, 1805,

Rájov u Mariánských Lázní
Mnichov
u Mariánských Lázní

Sítiny
Rájov u Mariánských Lázní
Rájov u Mariánských Lázní
Mnichov u Mar. Lázní

240/2,

Mnichov
u Mariánských Lázní
Rájov u Mariánských Lázní

240/2, 240/16

Rájov u Mariánských Lázní

Vedení VN kabelové
k.ú. Mnichov, v etn
trafostanic
Vedení VN kabelové
k.ú. Sítiny, v etn
trafostanic
Vedení VN k.ú.
Rájov, v etn
trafostanic

23/1, 27, 605/5, 906/3, 933, 975/1, 975/2, 1000, 1769,

Mnichov
u Mariánských Lázní

1196/1, 1473/1,

Sítiny

447/9, 748/3, 1329/1,

Rájov u Mariánských Lázní

WEl.4.
(E. 06)

Vedení VVN 400
kV - propojení TR
Vítkov - TR
tice

1080, 1205/1, 1205/3, 1236/2, 1246/1, 1246/5, 1413/1, 1413/5,
1413/11, 1413/12, 1502/1, 1502/2, 1503, 1533/1, 1533/2, 1553,
1555, 1557, 1570, 1662, 1678, 1687/4 1718/2, 1805, 1828, 1835,
1871, 1876

W-PL.1.

STL plynovod k.ú.
Mnichov

Mnichov u Mariánských
Lázní

W-PL.2.

VTL plynovod k.ú.
Rájov, v etn
regula ní stanice
STL plynovod k.ú.
Rájov

10/1, 59/2, 64/2, 608/1, 608/2, 822/1, 823, 858/1, 858/2, 933,
975/1, 975/2, 1000, 1003/2, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1246/5,
1246/6, 1248, 1408, 1409, 1413/1, 1413/4, 1413/5, 1701/1, 1719/7,
1719/11, 1721, 1723, 1733, 1735, 1750, 1761/2, 1769, 1805,
1815/2, 1841,
915/4,
11/1, 21/3, 26/1, 52/2, 52/3, 770/8, 770/13, 770/14, 770/15, 915/4,
936/2, 1228/3, 1252/1, 1252/2, 1296, 1300/1, 1319/2, 1329/3,
1329/13, 1329/16,
1, 1413/4, 1413/5, 1815/2,

Rájov u Mariánských Lázní

V-V.2.
V-V.3.

W-El.1.

W-El.2.
W-El.3.

W-PL.3.
W-SZ.1.

P elo ka dálkového
kabelu k.ú. Mnichov

884/1, 980

Rájov u Mariánských Lázní

Rájov u Mariánských Lázní

Mnichov u M. Lázní
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A.7.2. Vymezení ploch ve ejn prosp ných opat ení, pro která lze práva
k pozemk m a stavbám vyvlastnit
Z dokumentace ZÚR KK vyplývají:
Ve ejn prosp ná opat ení (VPO) U07, U66, U70, U115 a U513
Dle ZÚR KK jsou vymezena ve ejn prosp ná opat ení:
VPO U.07
NRBC 2008 - Mnichovské hadce
VPO U.66
RBC 1135 - Ka on Teplé (kontakt na hranici katastru s k.ú. Bohuslav u Poutnova)
VPO U.70
RBC 1113 - Teplá- Poutnov
VPO U.115
NRBK 47 Kladská - Zahrádky
Tato VPO se nevymezují a nezobrazují ve výkresu A.5., nebo jsou vymezena v nad azené dokumentaci ZÚR KK
RBK
Dle ZÚR KK je up esn no a nov vymezeno ve ejn prosp né opat ení:
VPO U.513
RBK 1020 - Mnichovské hadce - Ka on Teplé
Jako plochy ve ejn prosp ných opat ení jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

A.7.2.1 ÚSES
W-U.1.
W-U.2.
W-U.3.
W-U.4.
W-U.5.
W-U.6.
W-U.7.
W-U.8.
W-U.9.
W-U.10.
W-U.11.

Místní biocentrum 1
Místní biocentrum 4
Místní biokoridor 2
Místní biokoridor 3
Místní biocentrum 10
Místní biokoridor 6
Místní biocentrum 6
Místní biokoridor 7
Místní biocentrum 7
Místní biokoridor 9
Regionální biokoridor 1020 (VPO U.513 - RBK 1020 - dle ZUR KK)

A.7.3. Vymezení ploch asanací, pro které lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit
Návrhy zm n ploch s rozdílným zp sobem vyu ití v eném území vyvolávají nároky na plo né asana ní
zásahy v souvislosti s bezkolizní dopravní obsluhou obce Mnichov. Asanace je navr ena z d vodu roz ení
komunikace.
Plocha pro asanaci, pro kterou je mo né právo k pozemk m a stavbám vyvlastnit:
W-A.1.
Objekt u k ovatky v obci Mnichov
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A.8. Vymezení ve ejn prosp ných staveb a ve ejných prostranství, pro které
lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo
izováno, parcelních ísel pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn
dal ích údaj podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Vysv tlivky:
VP-

mo no uplatnit vyvlastn ní i p edkupní právo
mo no uplatnit pouze p edkupní právo

A.8.1. Dopravní a technická infrastruktura
zna ka

Název

Pozemky

V-D.1.

Ú elové komunikace
v Mnichov , v etn
souvisejících k ovatek
Obslu né komunikace
v Mnichov , v etn
souvisejících k ovatek

67/1, 67/5,

V-D.2.

V-D.3.
V-D.4.
V-D.5.
V-D.6.
V-D.9.
V-KA.1.
V-KA.4.

Obslu né komunikace
v Sítinách, v etn
souvisejících k ovatek
Ú elové komunikace Rájov
etn souvisejících
ovatek
Obslu né komunikace
v Rájov , v etn
souvisejících k ovatek
Obytná ulice v Rájov ,
etn souvisejících
ovatek
T i ú elové komunikace JV
k.ú.Mnichov, v etn
souvisejících k ovatek
istírna odpadních vod
k.ú. Mnichov

10/1, 59/2, 64/2, 608/1, 608/2, 822/1, 823, 858/1, 858/2, 933,
975/1, 975/2, 1000, 1003/2, 1246/2, 1246/3, 1246/4, 1246/5,
1246/6, 1248, 1408, 1409, 1413/1, 1413/4, 1413/5, 1701/1,
1733, 1735, 1761/2, 1769,
1473/1,
80/1, 240/2, 1328/8,
11/1, 21/3, 26/1, 770/8, 770/14, 1228/3, 1329/1,
41/3, 46,
stav. 39/1,
1139, 1163/1, 1168/1, 1793,
572,

istírna odpadních vod
k.ú. Sítiny
istírna odpadních vod
k.ú. Rájov

690/7,

V-V.1.

Nebeské rybníky v k.ú.
Mnichov

884/1, 980

V-V.2..

Nebeský rybník v k.ú.
Rájov

240/2,

V-V.3.

Do ovací vodní nádr
v k.ú. Rájov

240/2, 240/16

V-KA.7.

240/2, 240/16

katastrální
území
Mnichov
u
Mariánských
Lázní
Mnichov
u
Mariánských
Lázní

Uplatn no
pro
Obec
Mnichov

Sítiny

Obec
Mnichov

Rájov
u
Mariánských
Lázní
Rájov
u
Mariánských
Lázní
Rájov
u
Mariánských
Lázní
Mnichov
u
Mariánských
Lázní
Mnichov
u
Mariánských
Lázní
Sítiny

Obec
Mnichov

Rájov
u
Mariánských
Lázní
Mnichov
u
Mariánských
Lázní
Rájov
u
Mariánských
Lázní
Rájov u M.
Lázní

Obec
Mnichov

Obec
Mnichov
Obec
Mnichov
Obec
Mnichov
Obec
Mnichov
Obec
Mnichov
Obec
Mnichov
Obec
Mnichov
Obec
Mnichov
Obec
Mnichov
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A.8.2. Rekreace, sport
P-R.1. Sportovní plocha k.ú. Rájov
zna ka

Název

Pozemky

P-R.1.

Sportovní plocha
k.ú. Rájov

240/2,

katastrální
území
Rájov
u
Mariánských
Lázní

edkupní
právo pro
Obec
Mnichov

A.9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenza ní opat ení nejsou stanovena, nebo územní plán se nedotýká evropsky významné lokality ani
neomezuje pta í oblasti.

A.10.

Po et list územního plánu a po et výkres

TEXTOVÁ
A.

ÁST

ení územního plánu

GRAFICKÁ

Po et list
38

ÁST

A.1. - Výkres základního len ní území

M ítko
1 : 10 000

A.2. - Hlavní výkres
A.2.a - Detail hlavního výkresu sídla Mnichov
A.2.b - Detail hlavního výkresu sídla Rájov
A.2.c - Detail hlavního výkresu sídla Sítiny

1:
1:
1:
1:

A.3. - Koncepce dopravní infrastruktury

1 : 5 000

A.4. - Koncepce technické infrastruktury
A.4.a - Detail technické infrastruktury sídla Mnichov
A.4.b - Detail technické infrastruktury sídla Rájov
A.4.c - Detail technické infrastruktury sídla Sítiny

1:
1:
1:
1:

A.5. - Výkres ve ejn prosp ných staveb, opat ení a asanací

1 : 5 000

5 000
2 880
2 880
2 880

5 000
2 880
2 880
2 880
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B. Od vodn ní územního plánu
Textová ást od vodn ní územního plánu obsahuje krom nále itostí vyplývajících ze správního ádu a
nále itostí uvedených v §53 odst.4 a 5 stavebního zákona, v platném zn ní, zejména nále itosti dle p ílohy .7 ást
II.vyhlá ky .500/2006 Sb., o územn analytických podkladech územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence
územn plánovací innosti, v platném zn ní.

OBSAH TEXTOVÉ
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B.1. Postup p i po ízení územního plánu
·
·
·
·
·
·

·

·
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·
·
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·
·
·
·
·
·
·
·

Zám r po ídit územní plán byl schválen zastupitelstvem obce dne 26.02.2004
Dne 23.9.2004 po ádala ná ú ad obec Mnichov o po ízení územního plánu obce Mnichov dle §14
stavebního zákona 50/1976 Sb.
Jako projektant byl vybrán autorizovaný architekt
ing. arch. Miroslav Míka, projektová kancelá
MARKANT, Palackého 303, 353 01 Mariánské Lázn .
Ú Mariánské Lázn ádosti vyhov l a po provedení p ípravných prací, digitalizace mapových podklad ,
pr zkum a rozbor následovalo zpracování etapy zadání.
Návrh zadání územního plánu byl zpracován v ervnu 2005.
Dne 22.08.2005 bylo zahájeno ve ejné projednání návrhu zadání:
Ø Dne 22.08.2005 byla na ú ední desce M Ú Mariánské Lázn a obecního ú adu Trst nice vyv ena
ve ejná vyhlá ka - oznámení o zahájení ve ejného projednání, o vystavení návrhu zadání a o mo nostech
uplatn ní podn .
Ø Dne 18.08.2005 odeslán návrh zadání dot eným orgán m a sousedním obcím spolu s vyrozum ním o
mo nostech uplatn ní stanovisek a podn .
Po dobu 30 dn , od 22.08.2005 do 20.09.2005, byl návrh zadání vystaven k ve ejnému nahlédnutí:
Ø na ú ední desce M Ú Mariánské Lázn
Ø na ú ední desce Obecního ú adu Mnichov
Ø po stejnou dobu bylo zadání k nahlédnutí také v kancelá i odboru územního plánu, rozvoje a investic
Ú Mariánské Lázn
Ve ejné projednání Návrhu zadání prob hlo dne 15.9.2005 v zasedací místnosti obecního ú adu Mnichov
Zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 30.12.2005 usnesením .6.
Podle schváleného zadání byla zpracována dokumentace etapy
koncept územního plánu obce a dne
25.08.2006 bylo zahájeno projednání této etapy.
Ø Odesláno vyrozum ní o vystavení konceptu dot eným orgán m státní správy, právnickým osobám správc m in . sítí apod.
Dne 28.08.2006 byla na ú ední desce M Ú Mar. Lázn a 25.8.2006 OÚ Mnichov vyv ena ve ejná vyhlá ka oznámení o vystavení konceptu k ve ejnému nahlédnutí a o termínu ve ejného jednání s odborným výkladem.
Dne 28.08.2006 byly v echny vý e uvedené informace uve ejn ny na www stránkách m sta M. Lázn .
Dokumentace konceptu
ení byla vystavena k ve ejnému nahlédnutí od 28.08.2006 do 27.09.2006 ve
dvoran budovy M Ú Mariánské Lázn v 1. poschodí.
Po stejnou dobu byla celá dokumentace k nahlédnutí také v kancelá i odboru územního plánu, rozvoje a
investic M Ú Mar. Lázn a v sekretariátu OÚ Mnichov.
Dne 02.10.2006 od 17.00 hodin se uskute nilo v kancelá i obecního ú adu v Mnichov ve ejné projednání
konceptu s odborným výkladem projektanta.
Dne 16.6.2007 v souladu s § 48, odst.5, zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), v platném zn ní, byla na Krajský ú ad Karlovarského kraje zaslána ádost o stanovisko
k zaji ní koordinace vyu ívání území v rámci konceptu územního plánu Mnichov
Dokumentace konceptu územního plánu byla posouzena odborem regionálního rozvoje Krajského ú adu
Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona, dne 13.07.2007 pod j. 2017/RR/07.
Dne 7.8.2007 byl vypracován návrh pokyn pro zpracování návrhu územního plánu Mnichov
Dne 21.12.2007 ná ú ad po ádala obec Mnichov o po izování územního plánu Mnichov a to dle §6 odst.1
písm.c). Pro spolupráci s po izovatelem p i po izování této územn plánovací dokumentace byl usnesením
zastupitelstva obce Mnichov ze dne 29.12.2006 ur en pan Ji í K en il starosta obce.
Dne 23.08.2007 byly zastupitelstvem obce Mnichov schváleny pokyny pro zpracování návrhu územního
plánu Mnichov v etn od vodn ní
Podle schválených pokyn pro zpracování návrhu územního plánu Mnichov a s ohledem na platnost nového
stavebního zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn ní pozd ích p edpis ,
byla zpracována dokumentace etapy návrh ení územního plánu
Dne 13.03.2008 bylo oznámeno podle § 50 nového stavebního zákona dot eným orgán m, krajskému ú adu,
obci Mnichov (pro kterou je územní plán po izován) a sousedním obcím, místo a doba konání spole ného
jednání o návrhu územního plánu.
Dne 14.4.2008 v 10.00 prob hlo spole né jednání o návrhu územního plánu na M Ú Mariánské Lázn
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Po dobu 30 dn , od 15.04.2008 do 14.05.2008, bylo p íslu ným orgán m umo no nahlí et do dokumentace
návrhu územního plánu:
Ø ve dvoran budovy M Ú Mariánské Lázn v 1. poschodí
Ø v kancelá i odboru územního plánu, rozvoje a investic M Ú Mariánské Lázn
Ø na Obecním ú adu Mnichov
Ø po stejnou dobu byla dokumentace návrhu zm n k nahlédnutí také na internetových stránkách m sta
Mariánské Lázn .
Dne 26.06.2008, v souladu s § 51 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební
zákon), v platném zn ní, byla na Krajský ú ad Karlovarského kraje zaslána ádost o posouzení návrhu
územního plánu Mnichov a sd lení stanoviska. Pro pot eby posouzení byla zpracována a p ilo ena zpráva o
projednání návrhu územního plánu, která byla zpracována dle § 12 vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn
analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti a
jedno vyhotovení návrhu územního plánu.
Dokumentace návrhu územního plánu byla posouzena odborem regionálního rozvoje Krajského ú adu
Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením § 51 stavebního zákona, dne 07.07.2008 pod j. 2067/RR/08.
Následn byla dokumentace návrhu územního plánu projektantem upravena podle pokyn po izovatele pro
provedení úpravy dokumentace p ed ízením o územním plánu.
Do pokyn pro provedení úpravy byly zapracovány po adavky stanovisek DO.

Etapa po izování návrh
Fáze projednávání ízení o upraveném a posouzeném návrhu zm n územního plánu dle ust. § 52 st. Zákona
Podle § 53 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve zn ní
pozd ích p edpis , po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval
návrh rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu územního plánu.
·
Dne 29.6.2009 bylo vyv eno oznámení konání ve ejného projednání s odborným výkladem o upraveném a
posouzeném návrhu územního plánu
·
Ve ejné projednání s odborným výkladem se uskute nilo dne 13.08.2009 od 16.00 do 18.00 v zasedací místnosti
Obecního ú adu Mnichov.
· Upravený a posouzený návrh byl vystaven k ve ejnému nahlédnutí od 15.7.2009 do 13.8.2009 (po dobu
30dn ) na:
o
Ú Mariánské Lázn , ve dvoran v 1. poschodí
o
Ú Mariánské Lázn v kancelá i stavebního a územn plánovacího ú adu, odd lení územního
plánování ( íslo dve í 264 nebo 211)
o Na obecním ú ad Mnichov
o Nahlédnutí do p edm tné dokumentace bylo mo né té na internetové adrese m sta Mariánské
Lázn www.marianskelazne.cz a obce Mnichov
· Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohl ka dý uplatnit své p ipomínky k návrhu územního plánu.
· Nejpozd ji p i ve ejném projednání mohli vlastníci pozemk a staveb dot ených návrhem ve ejn
prosp ných staveb, ve ejn prosp ných opat ení a zastavitelných ploch a zástupce ve ejnosti uplatnit své
námitky.
· Zú astn ní byli seznámeni se stanovisky, námitkami a p ipomínkami, které byly na ú ad územního plánování
doru eny v rámci ve ejného projednání
· Do dne ve ejného projednání bylo uplatn no:
Ø
Ø
Ø

Ø

Dev t kladných stanovisek od dot ených orgán
Dv souhlasná stanoviska dot eného orgánu s podmínkami, doporu ením a upozorn ním
Dv námitky
- paní Jitka Marková, Podhorská 682/9, 353 01 Mariánské Lázn , (po adavek na za azení
pozemk parc. .433/2, 433/3, 436/2 a st. p. . 7/2, v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní do
ploch bydlení vesnického - BV)
- Ing. Milo Václavík, Popovice 3, 353 01 Mariánské Lázn (po adavek na vyu ití jiné trasy
pro obchvat obce Mnichov, a to z d vodu zachování stávající ekologické farmy na
pozemcích p. . 605/1, 880, 906/1, 980, 1770/1 a 1775, k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní)
Jedna p ipomínka:
- Ing. Petr ezník, Palackého 340/47, 353 01 Mariánské Lázn (po adavek na za azení
pozemk p. . 447/11 a 447/12 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní do zastavitelných ploch
bydlení vesnického - BV nebo ploch smí ených obytných vesnického typu - SV)
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· V den ve ejného projednání v podateln M Ú Mariánské Lázn nebyla uplatn na ádná podání.
·
i ve ejném projednání, tj. 13.08.2009 (16.00 18.00 hod.) byly uplatn ny 3 p ipomínky obce Mnichov:
Ø Obec Mnichov, Mnichov 1, 353 01 Mariánské Lázn
- po adavek na zm nu pozemku p. . 904/5 v k.ú. Mnichov z ploch ob anské vybavenosti komer ní
(OK) na plochu bydlení vesnického (BV) nebo plochu smí enou obytnou vesnického typu (SV)
- po adavek na zm nu ásti pozemku p. . 1328/1 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní z ploch ve ejných
prostranství zelen sídelní (PZ) na plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)
- po adavek na zm nu ásti p. . 20/1 a 1196/1 v k.ú. Sítiny z ploch zem lských na plochy vodní)
· V rámci ve ejného projednání návrhu ÚP reagovalo celkem 9 subjekt , z toho 5 dot ených orgán a 4 subjekty za
ostatní ve ejnost (obec Mnichov + 3 vlastníci nemovitostí).
·
ítomní byli se v emi stanovisky dot ených orgán , námitkami respektive p ipomínkami seznámeni.
·
ítomné dot ené orgány m ly na záv r ve ejného projednání uplatnit své stanovisko k p ipomínkám a námitkám.
Z dot ených orgán v ak nebyl nikdo p ítomen, tudí se k podaným p ipomínkám a námitkám nemohl vyjád it.
· Po izovatel seznámil dne 13.3.2012 dot ené orgány s námitkami a p ipomínkami písemn a po ádal je o
stanovisko. Zárove jim zaslal i nový návrh trasy p elo ky silnice II/230 v prostoru obce Mnichov, který byl
upraven dle po adavku dot eného orgánu ochrany zem lského p dního fondu
Krajského ú adu, odboru
ivotního prost edí a zem lství a vlastníka dot ených pozemk , který podal námitku proti p vodnímu návrhu
elo ky. Projektant tento kompromisní návrh zpracoval v íjnu 2011 a zastupitelstvo obce Mnichov si jej na svém
zasedání 29.prosince 2011 vybralo ze dvou variant A a B.
· Po izovatel zaslal tento nový návrh p elo ky obchvatu - i Krajskému ú adu, odboru ivotního prost edí a
zem lství - posuzování vlivu na ivotní prost edí
s dotazem, zda p i zapracování upravené trasy bude
po adovat posouzení ÚP Mnichov z hlediska vliv na ivotní prost edí.
· Dne 4.7.2012 obdr el po izovatel p ipomínku obce Mnichov, ve které obec ádá o za azení pozemk nov
odd lených podle plánu spole ných za ízení komplexních pozemkových úprav, a to p.p. . 1556, k.ú. Sítiny do
ploch dopravní infrastruktury (DI) a p.p. . 349/4 v k.ú. Sítiny do ploch ve ejných prostranství zelen sídelní (PZ).
Oba po adavky po izovatel projednal s dot eným orgánem ochrany ZPF, který s aktualizací návrhu ÚP Mnichov
podle plánu spole ných za ízení souhlasil. Na základ tohoto souhlasu je po izovatel nechal do návrhu zapracovat.
· Po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil výsledky ve ejného projednání a zpracoval návrh
rozhodnutí o námitkách uplatn ných k návrhu územního plánu a vyhodnocení p ipomínek podaných k návrhu
územního plánu. Dále ve spolupráci s ur eným zastupitelem vypracoval Pokyny k úprav návrhu Územního plánu
Mnichov a zaslal je ur enému zastupiteli - starostovi obce Mnichov.
· Projektantovi ÚP byly Pokyny p edány dne 3.8.2012.
· Dne 23.1.2013 se z podn tu projektanta ÚP uskute nilo na M stském ú ad Mariánské Lázn jednání o dal ím
postupu p i po izování ÚP Mnichov, na kterém krom jiného projektant p edal starostovi seznam pozemk , které
by byly dot eny nov navrhovanou trasou obchvatu.
· Dne 8.3.2013 se v projektové kancelá i Markant, Palackého 303, Mariánské Lázn , uskute nilo jednání svolané na
základ nesouhlasného vyjád ení vlastník pozemk v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní, p es které by vedla
naposledy navr ená plocha dopravní infrastruktury ur ená pro východní obchvat sídla Mnichov (varianta A - z
prosince 2011 - vybraná zastupitelstvem obce usnesením . 6/2011 ze dvou variant A a B navr ených projek ní
kancelá í Markant v íjnu 2011). Tato trasa byla v roce 2012 projednána s dot enými orgány a s nad ízeným
orgánem územního plánování. O tomto novém návrhu obchvatu informoval dne 29.1.2013 pan starosta vlastníky
pozemk , které by jím byly dot eny. P i jednání po izovatel seznámil projektanta s vyjád ením pana Zde ka
Ka má ka (vlastník p.p. . 858/1, 822/2 a 821/1 v k.ú. Mnichov) a paní Anny Horá kové a pana Antonína Horá ka
(vlastníci p.p. . 858/2), kte í nesouhlasili s trasou obchvatu navr enou p es vý e uvedené pozemky a se zápisem
edkupního práva do katastru nemovitostí. Projektant p islíbil, e navrhne jinou trasu obchvatu, která nezasáhne
edm tné pozemky, bude odpovídat koridoru pro VPS D.49 p elo ka silnice II/230 v prostoru obce Mnichov ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a zárove se p íli nep iblí í trase z návrhu ÚP Mnichov
z prosince 2008, s ní nesouhlasil dot ený orgán ochrany ZPF a vlastník jí dot ených pozemk , Ing. Milo
Václavík).
· Dne 18.4.2013 zaslal projektant nový návrh trasy obchvatu po izovateli a ten si k n mu následn vy ádal
stanoviska p íslu ných dot ených orgán a krajského ú adu. Podle nich pak po izovatel ve spolupráci s ur eným
zastupitelem znovu vyhodnotil výsledky ve ejného projednání a zpracoval pokyny k úpravám návrhu ÚP, které
bylo nutné provést na základ výsledk ve ejného projednání a z d vodu zm ny stavebního zákona a provád cích
vyhlá ek, ú inných od 1.1.2013. Do pokyn pro provedení úprav byly zapracovány po adavky stanovisek
dot ených orgán .
· Pokyny pro úpravy návrhu ÚP p ed opakovaným ve ejným projednáním p edal po izovatel projektantovi dne
22.10.2013.
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· Projektant podle pokyn návrh ÚP Mnichov upravil
Následn byla v rámci ízení o návrhu upravená dokumentace návrhu ÚP Mnichov projednána v opakovaném
ve ejném projednání (ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona) a to pouze v rozsahu ástí zm ných od prvního
ve ejného projednání.
· Dne 9.6.2014 byla na ú ední desce a elektronické ú ední desce M stského ú adu Mariánské Lázn a Obecního
adu Mnichov vyv ena ve ejná vyhlá ka - oznámení o konání opakovaného ve ejného projednání upraveného
návrhu Územního plánu Mnichov s odborným výkladem a jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí.
· Dne 30.5.2014 bylo odesláno dot eným orgán m, krajskému ú adu, obci Mnichov a sousedním obcím oznámení o
konání opakovaného ve ejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Mnichov s odborným výkladem a
jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí; spolu s výzvou k ú asti na opakovaném ve ejném projednání.
· Od 9.6.2014 do 17.7.2014, byl upravený návrh ÚP Mnichov vystaven k ve ejnému nahlédnutí na t chto místech:
o
stský ú ad Mariánské Lázn , ve dvoran v 1. poschodí
o
stský ú ad Mariánské Lázn v kancelá i stavebního a územn plánovacího ú adu, odd lení
územního plánování ( íslo dve í 211)
o
Obecní ú ad Mnichov
o
internetové stránky m sta Mariánské Lázn :
Po stejnou dobu byla dokumentace návrhu Územního plánu Mnichov k nahlédnutí také na internetových stránkách
sta Mariánské Lázn : http://www.muml.cz/uzemni-planovani/rozpracovane-upd/ a obce Mnichov: www.krkarlovarsky.cz/obce/obec_Mnichov/urad/
· Opakované ve ejné projednání upraveného návrhu ÚP Mnichov, s odborným výkladem, se uskute nilo ve tvrtek
10.7.2014 od 16,30 do 17,40 hodin v zasedací místnosti Obecního ú adu Mnichov, Mnichov .p. 1.
- dot ené orgány a krajský ú ad jako nad ízený orgán mohly uplatnit do 7 dn od ve ejného projednání (tj.
do 17.7.2014) stanovisko k t m ástem ení, které byly od spole ného jednání zm ny
- ve stejné lh mohl ka dý uplatnit své p ipomínky k návrhu ÚP
- ve stejné lh
mohli vlastníci pozemk a staveb dot ení návrhem
ení, oprávn ní investo i a zástupci
ve ejnosti uplatnit své námitky.
- dot ené orgány a krajský ú ad jako nad ízený orgán mohly uplatnit do 7 dn od ve ejného projednání
stanovisko k t m ástem ení, které byly od spole ného jednání zm ny
· Dle ustanovení § 53 stavebního zákona, následn po izovatel ve spolupráci s ur eným zastupitelem vyhodnotil
výsledky opakovaného ve ejného projednání.
· Na záv r po izovatel provedl p ezkoumání z hlediska ve ejných zájm , tzn. zda Územní plán Mnichov spl uje
po adavky dle ustanovení § 53 odst. 4 písm. a) d) stavebního zákona a zajistil pro obec kone nou úpravu návrhu
územního plánu.
· Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Mnichov p ed jeho vydáním p edal po izovatel projektantovi dne 5.8.2014 a
projektant návrh ÚP podle nich upravil.
· Následn , v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona, po izovatel p edlo il zastupitelstvu obce návrh
na vydání Územního plánu Mnichov s jeho od vodn ním.
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B.2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace vyu ívání území
z hlediska ir ích vztah
B.2.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Územní plán Mnichov není v rozporu s Politikou územního rozvoje eské republiky 2008 schváleno vládou
eské republiky dne 20. ervence 2009 usnesením . 929. Územní plán respektuje dopravní a technickou
infrastrukturu a prvky nadregionálního a regionálního ÚSES.

B.2.2. Vyhodnocení souladu s územn plánovací dokumentací vydanou krajem
B.2.2.1 Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje - ZUR KK
edchozí nad azenou územn plánovací dokumentací byl Územní plán velkého územního celku okresu Cheb
(schválen r.1995). Souborné stanovisko ke konceptu
ení - schváleno dne 14.12.2006. B hem po izování ÚP
Mnichov byla vydaná nová ÚPD kraje - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK), vydané
formou opat ení obecné povahy dne 16.9.2010 zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením íslo: ZK 223/09/10,
datum nabytí ú innosti 16.10.2010
Po adavky vyplývající pro
ené území z p vodního VUC a nov ze ZUR KK
Koncepcí vytvo it podmínky pro rozvoj území ve v ech jeho oblastech p i respektování stabilizace p íp. nár stu
trvale bydlících obyvatel.
- Vytvá et podmínky pro postupnou stabilizaci vesnického osídlení tak, aby bylo umo no efektivní hospoda ení
v území, vyu ití jeho p írodních zdroj i pé e o ivotní prost edí a krajinu.
i tvorb celkové koncepce vycházet ze skute nosti, e struktura osídlení (sí sídel) je stabilizována a
nedoporu uje se vznik sídel nových.
- Z urbanistického hlediska je t eba vytvá et podmínky pro stabilizaci a rozvoj nových program v nabídce
cestovního ruchu v celé oblasti.
- V návrhu uspo ádání území zohlednit specifické podmínky ochrany p írody a krajiny. Jedná se zejména o
koordinaci mezi zájmy ochrany p írody, ekonomickými zájmy a rekrea ním vyu íváním území.
Vyu ít záv ry vyplývající z dokumentace Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, která je sou asn
platnou nad azenou územn plánovací dokumentací.
-

Ze ZÚR KK se
eného území se konkrétn týkají:
Ve ejn prosp né stavby (VPS) D49 a E06 :
E.06 - Vedení VVN 400 kV Propojení TR Vítkov TR P tice (VPS E.06 dle ZUR KK)
D.49 - elo ka komunikace II/230 a napojení Mnichova (úprava II/210), v etn souvisejících
(VPS D.49 podle ZÚR KK)

k

ovatek

Ve ejn prosp ná opat ení (VPO) U07, U66, U70, U115 a U513
U.07 - NRBC 2008 - Mnichovské hadce
U.66 - RBC 1135 - Ka on Teplé (kontakt na hranici katastru)
U.70 - RBC 1113
U.115 - NRBK 47

- Teplá - Poutnov
- Kladská - Zahrádky

- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru
Tato VPO se nevymezují a nezobrazují ve výkresu A.5., nebo jsou vymezena v nad azené dokumentaci ZÚR KK
RBK
Dle ZÚR KK je up esn no a nov vymezeno ve ejn prosp né opat ení:
U.513 - RBK 1020
- Mnichovské hadce - Ka on Teplé
Návrh územního plánu Mnichov je v souladu s územn plánovací dokumentací vydanou krajem.
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B.3. Vyhodnocení koordinace vyu ívání území z hlediska ir ích vztah v území
Sídla v eném území nejsou z hlediska ir ích vztah nijak významná. Z hlediska struktury osídlení spadají mezi
obce trvalého významu s p irozenou spádovostí k m stu Mariánské Lázn .
Územní plán je koordinován s platnými i rozpracovanými územními plány sousedních obcí bezprost edn
navazujícími na ené území.
i návrhu byly respektovány vazby týkající se dopravy, technické infrastruktury nadmístního významu,
biocentra a biokoridory nadregionálního územního systému ekologické stability a ostatní limity vyu ití území
nadmístního významu.
ení je koordinováno s platnými i rozpracovanými územními plány sousedních obcí
bezprost edn navazujícími na ené území.
Základní charakteristika území z hlediska ir ích vztah
Kraj
Okres
Kód okresu
Sousední ZÚJ

: Karlovarský
: Cheb
: 3402
: Mariánské Lázn , Zádub - Závi ín, Ovesné Kladruby,
Teplá, Nová Ves, Prameny

B.4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Navrhované ení je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Návrh í funk ní vyu ití celého správního
území a stanovuje zásady jeho organizace. Dále
í zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a
civiliza ních hodnot v území. D raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.
Územní plán je zpracován v souladu s po adavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
po adavky na ochranu nezastav ného území. Územní plán takté zaji uje koordinaci ve ejných i soukromých zám ,
ím bude zaji n spole enský a hospodá ský rozvoj území.

B.5. Vyhodnocení souladu s po adavky stavebního zákona a jeho provád cích
právních p edpis
Územní plán Mnichov je v souladu s po adavky zákona .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (stavební zákon), v platném zn ní, vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn
plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací innosti, v platném zn ní, a vyhlá ky . 501/2006 Sb., o
obecných po adavcích na vyu ívání území, v platném zn ní. Dále je v souladu se zákonem .500/2004 Sb., správní
ád, v platném zn ní, a dal ími souvisejícími p edpisy. Terminologické odchylky byly ponechány ve zkrácené p vodní
podob z d vodu dosa eného stupn projednání . Srozumitelnost je zachována v plném rozsahu a je zachován soulad
pro spln ní pokyn akceptující jednotlivé námitky a p ipomínky v pr hu projednání.

B.5.1. Komplexní zd vodn ní p ijatého

ení v etn vybrané varianty

Viz §53 odst. 5 písmeno e) stavebního zákona.
Je obsa eno v kapitole B.7.2. na stran 55, v kapitole B.7.8.4. na stran 64, v kapitole B.9. na stran 83,
v kapitole B.10.8. na stran 95 a v kapitole B.10.11. na stran 95 v ásti B. Od vodn ní.

B.5.2. Vyhodnocení ú elného vyu ití zastav ného území a vyhodnocení pot eby
vymezení zastavitelných ploch
Viz §53 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona.
Je obsa eno v kapitole B.10. na stran 87 a zejména v ástech B.10.8. na stran 95 a B.10.11. na stran 95 v
ásti B. Od vodn ní.
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B.6. Vyhodnocení souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis a souladu
se stanovisky dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis ,
pop ípad s výsledkem
ení rozpor
V pr

hu po izování územního plánu byla uplatn na tato stanoviska dot ených orgán :

V rámci ve ejného projednání konceptu reagovalo celkem 9 dot ených orgán
souborného stanoviska ke konceptu územního plánu Mnichov):

státní správy (p evzato ze

Stanoviska souhlasná bez p ipomínek:
Hasi ský záchranný sbor KK, úsek PO a ochrany obyvatel
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
Vojenská stavební a ubytovací správa Plze
Stanoviska souhlasná s p ipomínkami:
Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV, Ústí nad Labem
potvrzuje platnost stanoviska .j.530/1328/05Ra-UL ze dne 19.9.2005 k návrhu zadání územního plánu obce Mnichov.
stanovisko bylo respektováno - poddolovaná území a jsou v dokumentaci vyzna ena a respektována a do textové ásti
byl v kapitole B.8.1.1 zapracován návrh na ochranu ovzdu í a bylo dopln no: "Uva ovaná výstavba bude v souladu s
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." Podle stanoviska Obvodního bá ského ú adu v Sokolov (toto
stanovisko je vyhodnoceno ní e), bylo chrán né lo iskové území stavebního kamene 01960000 Mnichov zru eno
rozhodnutím Ministerstva ivotního prost edí .j. 530/1420/05-Ra-UL a bylo proto z textové ásti, kapitol B.7.3 a
B.9.9, územního plánu vy azeno. Dále na základ prostudování materiál zve ejn ných na mapovém serveru
GEOFOND, bylo zji no, e se v eném území nevyskytují ádná dal í chrán ná lo isková území ani výhradní
lo iska.
R Státní energetická inspekce:
vydala souhlasné stanovisko s p ipomínkou, e dle zákona . 458/2000 Sb., ve zn ní pozd ích p edpis , musí být
respektována ochranná a bezpe nostní pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení
- stanovisko bylo respektováno - v návrhu ÚPD bylo v textové ásti dopln no: "Ochranná a bezpe nostní pásma
stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována .
Správa chrán né krajinné oblasti Slavkovský les, Mariánské Lázn
1. Nesouhlasila se zastav ním území k.ú. Mnichov .28 z d vodu krajinného rázu. Dominantu obce Mnichov
tvo í kostel a stromo adí vysazené pod vrcholem nad obcí. Navrhovaná plocha pro výstavbu je na náhorní plo in na
tomto vrcholu, zastínila by tyto tradi ní dominanty a musela by elit tvrdým klimatickým podmínkám. Navrhují
emístit plochy bydlení na území za .3 sm rem k ÚSP Mnichov - p ipomínka byla respektována zastavitelná
plocha .28 byla z návrhu ÚP vypu na
2. Nesouhlasila v k.ú. Rájov s vymezením plochy RH.1 na aquapark s nutnými objekty ani na ve ejné tábo
. Tato
plocha je zcela mimo obec Rájov za obchvatem, ve volné krajin . Z hlediska krajinného rázu je toto území pro
navrhovaný ú el nevhodné.
- p ipomínka byla respektována plocha RH.1 na aquapark byla z návrhu ÚP vypu na
3. V k.ú. Rájov je p ed dokon ením komplexní pozemková úprava. V jejím rámci dojde k p esnému vymezení ÚSES i
dal ích spole ných za ízení vlastník . Toto vymezení je t eba respektovat p i vymezování ÚSES.
- p ipomínka byla respektována - komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Rájov u Mariánských Lázní byly p edány
projektantovi a zapracovány do návrhu ÚP
4. P i p íprav vyhlá ky je t eba zajistit, aby jednoduché tabulky s popisem skladebných prvk ÚSES byly sou ástí
závazné ásti. Ve vlastním textu vyhlá ky je nutno pro skladebné prvky ÚSES zakotvit povinnost udr et stávající
kulturu a dodr et opat ení plánovaná ve vý e zmín ných tabulkách.
- p ipomínka byla respektována v rámci, který umo nil nový stavební zákon (183/2006 Sb.) - popisy
jednotlivých skladebných prvk ÚSES je sou ástí textové ásti závazné ásti A.ení územního plánu
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Obvodní bá ský ú ad v Sokolov
podle doklad , které má ú ad k dispozici, bylo chrán né lo iskové území stavebního kamene 01960000 Mnichov
zru eno rozhodnutím Ministerstva ivotního prost edí .j. 530/1420/05-Ra-UL. Z hlediska po adavk ustanovení § 15
odst.2) zákona . 44/1988 Sb., o ochran a vyu ití nerostného bohatství, ve zn ní pozd ích p edpis , nemá zdej í
ad ke konceptu ení územního plánu dal í p ipomínky.
stanovisko bylo respektováno - chrán né lo iskové území stavebního kamene 01960000 Mnichov bylo proto z textové
ásti, kapitol B.7.3 a B.9.9, územního plánu vy azeno.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství
K lokalitám
eným konceptem územního plánu obce Mnichov zaujímá Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor
ivotního prost edí a zem lství z hlediska ochrany ZPF po projednání lokalit .31, . 59 se zástupcem po izovatele a
s p ihlédnutím ke stanovisku M stského ú adu Mariánské Lázn , orgánu ochrany ZPF následující stanovisko:
Lokalita . 59 v k.ú. Rájov u Mnichova bude dle výsledku ve ejného projednání z konceptu územního plánu vypu na.
Orgán ochrany ZPF s lokalitou . 59 (hromadná rekreace) nesouhlasí. K této lokalit nebylo dolo eno ádné
od vodn ní prokazující nezbytnost po adavku na odn tí p dy dle § 4 zákona NR . 334/1992 Sb., o ochran
zem lského p dního fondu, ve zn ní pozd ích p edpis . Návrhem umíst ní hromadné rekreace ve volné krajin je
dot ena zem lská p da za azená do I. t ídy ochrany zem. p dy (1,50 ha) a do II. t ídou ochrany zem. p dy (10,98
ha). Ve vztahu k ochran ZPF jde o p dy vysoce chrán né, jen výjime
a podmín
odnímatelné a s ohledem na
územní plánování jen podmín
zastavitelné.
- stanovisko bylo respektováno z návrhu ÚP byla lokalita .59 vypu na.
V textové ásti zem lské p ílohy chybí u lokality . 31 (doprava - trasa p elo ky) zd vodn ní dle bodu 2.6 vyhlá ky,
tj. pro je navrhované
ení ve srovnání s jiným mo ným
ením z hlediska ochrany ZPF nejvýhodn í. Dále
zhodnocení jednotlivých lokalit dle ísel, kde je dot ena zem lská p da za azená do I. a II. t ídy ochrany zem. p dy.
U bodu B.16.2. Návrh na zábor ZPF vypustit 1. v tu. U bodu B.16.6.Areály a objekty staveb zem lské prvovýroby
po adujeme objekty okomentovat jednotliv a sou asn je vyzna it do grafické ást zem lské p ílohy.
Dále je nutné uvést celkovou vým ru záboru zbývající z platného územního plánu, tj. ji v platném územním plánu
odsouhlasených lokalit.
Dopracovat grafickou ást zem lské p ílohy o: ozna ení lokality . 31 (doprava - trasa p elo ky) v k.ú. Mnichov u
Mariánských Lázní u v ech dot ených mapových list . 7, 10, 11 a atd. Chybí údaje o za azení zem. p dy
jednotlivých bonitovaných p dn ekologických jednotek (BPEJ) do t íd ochrany zem. p dy pro celé území obce, tj. u
ech okraj mapových list .
Dále je nutné dopracovat tabulkovou ást zem lské p ílohy: tabulky .1/1 a 1/6 doplnit o poslední sloupec vlastník.
V tabulkách Bilance po adujeme doplnit záhlaví na ka dé stran pro zlep ení urychlení orientace.
Dále je nutné dopracovat grafickou ást zem lské p ílohy o vyzna ení hranice d íve stanoveného dobývacího
prostoru, nebo chrán ného lo iskového území u kterého nedo lo ke stanovení dobývacího prostoru. V tabulkové ásti
uvést souhrnnou vým ru zem lského p dního fondu, která se na n m nachází. V textové ásti uvést pot ebné
podrobnosti a údaje o n m.
Pro zpracování návrhu územního plánu obec Mnichov po adujeme zachovat stejné ozna ení lokalit jako u konceptu.
Body 1 6 po adují zapracovat do návrhu územního plánu obce Mnichov.
V p ípad zm ny rozsahu vý e uvedeného záboru ZPF v etn zm ny trasy lokality . 31 (doprava - trasa p elo ky) je
nutné p ed zpracováním souborného stanoviska ke konceptu nov po adovaný zábor na pozemcích ZPF projednat s
orgánem ochrany ZPF.
ipomínky (body 1 a 6) a po adavky na dopln ní tabulek .1/1 A 1/6 o vlastníky byly zapracovány do návrhu ÚP.
Zru ením lokality . 31 (p elo ka silnice II/230) v návrhu ÚP, do lo ke zmen ení ploch záboru ZPF (toto ení bylo
v dal ích fázích po izování ÚP p ekonáno a plocha pro p elo ku lokalita .31 - musela být na základ vydání Zásad
územního rozvoje Karlovarského kraje do návrhu op t za azena viz postup p i po ízení územního plánu kap. B.1.
Stanoviska uplatn ná po zákonné lh
Krajský ú ad Karlovarského Kraje - odbor ivotního prost edí a zem lství - ochrana les. p d. fondu a státní správa
les. hospodá ství
a) sd luje, e dle § 48, odst.1, písm. c)zákona .289/1995 sb., o lesích (lesní zákon) je k vyjád ení z hlediska ochrany
LPF p íslu ný obecní ú ad obce s roz enou p sobností, v tomto p ípad M Ú Mariánské Lázn
p ipomínka byla
vzata na v domí, p íslu ný dot ený orgán byl po ádán o vyjád ení
b) ochrana ovzdu í - bez p ipomínek
c) ochrana p írody a krajiny - sd luje, e p íslu ným orgánem ochrany p írody je Správa CHKO Slavkovský les se
sídlem v Mariánských Lázních - p ipomínka byla vzata na v domí - Správa CHKO byla po ádána o vyjád ení
d) ochrana zem lského p dního fondu - bude vydáno samostatn stanovisko dle §5 odst.2 zákona - p ipomínka byla
vzata na v domí
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e) vodní hospodá ství - kanalizace - Mnichov - vybudování oddílné spla kové kanalizace v etn OV v rámci stávající
i navrhované zástavby není v rozporu s koncepcí "Plánu rozvoje vodovod a kanalizací Karlovarského kraje
(PRVKÚK). Rájov, Sítiny - ÚPO není v souladu s koncepcí PRVKÚK. Pokud je navrhovaná zástavba reálná, jeví se
jim
ení navrhovaného odkanalizování jako vhodné. Doporu ují za ú elem p ípadných ádostí o dotace ze státního
rozpo tu nebo evropských fond po ádat krajský ú ad o zm nu PRVKÚK - p ipomínka byla vzata na v domí, po
schválení územního plánu bude po ádáno o zm nu PRVKÚK.
f) zásobování pitnou vodou - Mnichov, Rájov, Sítiny - návrh
ení zásobování pitnou vodou není v souladu s
PRVKÚK. Z podklad p i zpracování PRVKÚK (2004) z jejich znalostí je jim známo, e vydatnost prameni pro
obec Mnichov je nízká a e vydatnost vody ve studních v sídlech Rájov a Sítiny je kolísavá. Vzhledem k plánovanému
roz ení obce Mnichov a sídel Rájov a Sítiny doporu ují
it zásobování pitnou vodou v souladu s PRVKÚK,
tj.napojením na skupinový vodovod Mariánské Lázn
p ipomínka byla respektována a doporu ení zapracováno do
návrhu v dal ím stupni ení ÚP
Ministerstvo zdravotnictví, eský inspektorát lázní a z ídel Praha
a) Krom Usnesení vlády SR .943 ze dne 13.11.1959, uvedeném v odst.B.5.1. textové ásti konceptu, platí
v sou asné dob na území obce Mnichov je dokumenty, kterými byla stanovena ochranná pásma z ídelních oblastí
Farská kyselka a Sítiny Mnichov. Ty zárove stanovují podmínky a omezení, která je nutno respektovat p i
ení
výstavby v území t chto ochranných pásem. Jedná se o tyto dokumenty:
- rozhodnutí MZ R j. IL-442-21.11.997/338 ze dne 28.1.1997 ( Farská kyselka),
- rozhodnutí MZ R j. IL-442-6.12.1996/5282 ze dne 6.12.1996 (Sítiny- Mnichov),
které po adujeme uvést do textové ásti v dal í etap územn plánovací dokumentace.
Textová ást byla v dal ím stupni zpracování ÚP návrhu- dopln na o po adované dokumenty.
b) V sou asnosti je také zpracován návrh nových ochranných pásem p írodních lé ivých zdroj a zdroj p írodních
minerálních vod t chto z ídelních oblastí v etn sousedních z ídelních oblastí Prameny a Nová Ves - Louka. V novém
návrhu je uva ováno s ochranným pásmem II. stupn IIA a IIB. Ochranné pásmo II. stupn IIA se v návrhu rozkládá
podél vodote í Pramenského a Mnichovského potoka a východn od jejich soutoku zasahuje áste
do navr ené
plochy pro smí ené vyu ití specifické (SX), ur ené pro obnovu p vodního vodního mlýna se zázemím pro bydlení ve
form vesnické chalupy. Tuto plochu doporu ujeme omezit na plochu, která le í mimo ochranné pásmo II. stupn IIA.
- stanovisko bylo respektováno, plocha SX byla z návrhu ÚP nakonec úpln vypu na.
c) Upozor ují na problémy, které mohou vzniknout p i schvalování dokumentace podle podmínek nových ochranných
pásem, p i ení zásobování vodou, likvidace spla kových vod navrhovaného objektu
- stanovisko bylo respektováno a nová ochranná pásma byla do návrhu ÚP zapracována
d) Z hlediska ochrany p írodních lé ivých zdroj láze ského místa Mariánské Lázn , v jejich ochranném pásmu II.
stupn IIB se ené území nachází, a z hlediska ochrany p írodních lé ivých zdroj a zdroj p írodních minerálních
vod z ídelních oblastí Farská kyselka a Sítiny Mnichov, nejsou z pohledu sou asných platných p edpis k návrhu
územního plánu obce Mnichov p ipomínky.
- tato ást stanoviska si nevy ádala ádné úpravy, pouze byla vzata na v domí
V rámci spole ného jednání o návrhu územního plánu byla uplatn na tato stanoviska:
Ve stanovené lh
byla uplatn na stanoviska:
Ministerstvo ivotního prost edí, odbor výkonu státní správy IV Ústí nad Labem
Ministerstvo zem lství R, Pozemkový ú ad Cheb
Ministerstvo pr myslu a obchodu Praha
KÚKK, odbor ivotního prost edí a zem lství
KÚKK, odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Správa CHKO Slavkovský les Mariánské Lázn
Krajská hygienická stanice KK, územní pracovi Cheb
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb
Obvodní bá ský ú ad Sokolov
VUSS Praha, pracovi Plze
Státní energetická inspekce Karlovy Vary
Státní ú ad pro jadernou bezpe nost Praha, regionální centrum Plze
MÚ Mariánské Lázn , stavební ú ad památková pé e
Obec Mnichov
Centrum dopravního výzkumu Praha
Po stanovené lh
uplatnily stanoviska tyto DO:
Ministerstvo zdravotnictví
eský inspektorát lázní a z ídel Praha
M stský ú ad Mariánské Lázn , odbor ivotního prost edí
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Stanoviska souhlasná s podmínkou:
Ministerstvo zdravotnictví
stanovisko bylo podané a po zákonné lh
a to 20.5.2008, dle §50, odst.2 SZ 183/2006 Sb. v tehdej ím zn ní, bylo
stanovisko v této fázi projednávání vylou eno z ení.
stský ú ad Mariánské Lázn , stavební ú ad památková pé e
- vydal stanovisko, kde po aduje do hlavního výkresu zapracování v ech nemovitých kulturních památek
nacházejících se na území, pro které je územní plán zpracováván
Po izovatel s DO projednal jeho po adavek a vysv tlil mu, e nem e být akceptován, a to z d vodu, e dle p ílohy .7
vyhl. 500/2006 Sb, stavebního zákona 183/2006 Sb. limity vyu ití území, kam pat í i nemovité kulturní památky,
nejsou sou ástí hlavního výkresu. Nemovité kulturní památky mají být dle vý e uvedených právních p edpis
zakresleny do koordina ního výkresu.
Po izovatel a DO se p i projednávání stanoviska dohodli, e v dal í fázi územního plánu Mnichov budou do
od vodn ní a to textové i grafické ásti (koordina ní výkres) dopln na tato nemovitá kulturní památka:
fara, .p.10 101534 - k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní
ÚPD byla podle dohodnutého ení dopln na
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství
- vydal stanovisko, kde souhlasí s návrhem územního plánu Mnichov za p edpokladu spln ní t chto podmínek:
1.dopracování grafické ásti zem lské p ílohy: o dopln ní záboru zem lské p dy pro navrhované cyklistické cesty
(nap . mapový list . 9, 13) a i tabulkové ásti zem lské p ílohy. Doplnit výb ek záboru u lokality . 61 sídla Rájov
dle hlavního výkresu.
2. je nutné dopracovat grafickou ást zem lské p ílohy: o vyzna ení hranice lo iskového území CHLÚ01960000.
Dle na ich podklad se lo iska stavebního kamene B3 019500 Mnichov u Mariánských Lázní Sítiny a B3 Mnichov
u Mariánských Lázní nachází v CHLÚ01960000,, plocha 149,82 ha. V tabulkové ásti uvést souhrnnou vým ru
zem lského p dního fondu, která se na n m nachází. V textové ásti uvést pot ebné podrobnosti a údaje o n m.
Ad 1. Pro ást uvedené cyklistické trasy která je vedena po zem lské p
projektant dopracoval grafickou i
tabulkovou ást zem lské p ílohy. ást stanoviska týkající se dopln ní lokality .61 v návrhu ÚP nebyla zohledn na
proto e v po adované ásti území pro dopln ní se nachází stávající zástavba (v tomto území stojí rodinné domy) a
vzhledem k tomu se nejedná o nové plochy pro zábory z hlediska ZPF.
Ad 2. - stanovisko nebylo respektováno, proto e dle stanoviska Obvodního bá ského ú adu v Sokolov bylo chrán né
lo iskové území Mnichov zru eno rozhodnutím o zru ení chrán ného lo iskového území a to ministerstvem
ivotního prost edí, .j, 530/1420/05-Ra-UL a na základ prostudování materiál zve ejn ných na mapovém serveru
GEOFOND, bylo zji no, e se v eném území nevyskytují ádná dal í chrán ná lo isková území ani výhradní
lo iska.
S dot eným orgánem bylo dohodnuto, e uvedená podmínka nebude do dal ího stupn územního plánu zapracována.
Ministerstvo zem lství, pozemkový ú ad Cheb
- ve svém stanovisku po aduje zapracování zp ístupn ní zem lských pozemk
v jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Mnichov

tak, jak bylo navr eno

-stanovisko bylo áste
respektováno - na základ následné komunikace mezi po izovatelem územního plánu
Mnichov a Pozemkovým ú adem Cheb, bylo zji no, e stanovisko se týká pozemkových úprav zpracovaných a
zpracovávaných v celém správním území obce Mnichov. Ve správním území obce Mnichov byly zpracovány
jednoduché pozemkové úpravy (dále JPÚ) v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní a Sítiny a komplexní pozemkové
úpravy (dále KPÚ) v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní a zárove bylo zji no, e se v sou asné dob zpracovávají KPÚ
v k.ú. Sítiny.
JPÚ Mnichov u Mariánských Lázní: tyto pozemkové úpravy
í pouze sjezdy na jednotlivé pozemky, co není
v m ítku územního plánu itelné, mo nost umíst ní t chto sjezd je obsa ena v kap. A.6.1.3. Projektant nebude tyto
poz. úpravy do dal ího stupn územního plánu zapracovávat.
JPÚ Sítiny: ne í zp ístupn ní pozemk . Projektant nebude tyto poz. Úpravy do dal ího stupn územního plánu
zapracovávat.
Dne 11.9.2008 bylo s obcí dohodnuto, e KPÚ budou do dal ího stupn územního plánu zapracovány, p em bude
zaji n aktuální materiál z Pozemkového ú adu Cheb. Do územního plánu budou zapracovány nov navr ené cesty,
nov navr ené trasy cest, pokud je nemá do územního plánu zapracované a interak ní prvky. V e zapracuje dle
ilo eného podkladu (grafická ást ti ná forma, textová ást rozbor po izovatele)
KPÚ Rájov u Mariánských Lázní: schválený návrh KPÚ byl projektantovi p edán a ten je zapracoval do ÚPD.
KPÚ Sítiny: schválený návrh KPÚ byl projektantovi p edán a ten je zapracoval do ÚPD.
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R státní energetická inspekce
- vydala souhlasné stanovisko s podmínkou, e v územním plánu Mnichov budou v souladu se zákonem .458/200 Sb.,
ve zn ní pozd ích p edpis (energetický zákon), respektována ochranná a bezpe nostní pásma stávající i
plánovaných energetických za ízení, a v této souvislosti po aduje:
1.v dokumentaci územního plánu doplnit p íslu né velikosti ochranných a bezpe nostních pásem v ech energetických
za ízení, u nich nejsou uvedeny
2. na str. 19 textové ásti od vodn ní:
- opravit chybn uvedenou velikost ochranného pásma VTL plynovodu 10m na ka dou stranu od osy plynovodu
podle § 68 odst. 3 písm. b) energetického zákona je správná hodnota velikosti tohoto ochranného pásma 4m na ob
strany od p dorysu, pokud podle § 68 odst. 4 tohoto zákona nestanovilo Ministerstvo pr myslu a obchodu rozsah
ochranného pásma v í,
- uvést do souladu s energetickým zákonem text nesmí být provád na ádná výstavba ani stavební innost
uvedený v souvislosti s innostmi v ochranném pásmu.
- doplnit u VTL plynovodu hodnotu jeho dimenze (sv tlosti) a sou asn uvést p íslu nou velikost
bezpe nostního pásma v souladu s energetickým zákonem. Velikost bezpe nostního pásma VTL plynovodu 20 m
uvedená v textu vystaveného návrhu územního plánu Mnichov odpovídá velikosti tohoto pásma pro potrubí nad DN
100 a do DN 250
- opravit text na ka dou stranu od plá
roury u bezpe nostního pásma VTL plynovodu 20 m.
Bezpe nostním pásmem se podle § 69 odst. 2 energetického zákona pro ú ely tohoto zákona rozumí prostor vymezený
vodorovnou vzdáleností od p dorysu plynového za ízení m eno kolmo na jeho obrys,
- uvést do souladu s energetickým zákonem text nesmí být provád na ádná výstavba ani stavební innost
uvedený v souvislosti s innostmi v bezpe nostním pásmu
- opravit chybn uvedenou velikost ochranného pásma regula ní stanice plynu 10 m podle § 68 odst. 3 písm.
c) energetického zákona je správná hodnota velikosti tohoto ochranného pásma 4 m na v echny strany od p dorysu,
pokud podle § 68 odst.4 tohoto zákona nestanovilo Ministerstvo pr myslu a obchodu rozsah ochranného pásma v í.
stanovisko bylo respektováno a ÚPD byla v souladu s ním upravena
Stanoviska s upozorn ním:
Obvodní bá ský ú ad v Sokolov
- ve svém stanovisku upozornil, e registr starých d lních dél vede eská geologická slu ba - GEOFOND
- na základ prostudování mapového serveru spol. Geofond bylo zji no, e v eném území se nevyskytují ádná
stará d lní díla.
Posouzení návrhu krajským ú adem
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, ve stanovisku .j. 2067/RR/08 ze dne 7.7.2008
posoudil návrh ÚP z hlediska:
- zaji ní koordinace vyu ívání území, zejména s ohledem na ir í územní vztahy
souladu s politikou územního rozvoje (schválenou vládou R dne 17.5.2006 )
souladu s po izovanou ÚPD kraje
Nebyly zji ny rozpory
Poznámka:
Krajský ú ad, odbor regionálního rozvoje uvádí, e v návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, je do
území
eného návrhem ÚP navrhována p elo ka silnice II.t ídy okolo obce Mnichov východním sm rem. Na tuto
skute nost upozor oval krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje ji ve svém d ív ím stanovisku
zn: 2017/RR/07 ji dne 13.7.2007.
Vyhodnocení:
Dne 11.9.2008 bylo se starostou obce Mnichov dohodnuto, e do dal ího stupn územního plánu bude zapracována
elo ka silnice II.t ídy okolo obce Mnichov tak, jak byla zakreslena v konceptu ÚP Mnichov.
upozorn ní bylo respektováno - projektant trasu p elo ky do návrhu UP dle této dohody zapracoval.
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V rámci ve ejného projednání návrhu ÚP bylo uplatn na tato stanoviska dot ených orgán :
Stanoviska DO souhlasná bez podmínek:
Ministerstvo P R, odbor výkonu státní správy IV, Ústí n. Labem
Hasi ský záchranný sbor Karlovarského kraje územní odbor Cheb
Krajský ú ad KK, odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Ú Mariánské Lázn , Stavební a územn plánovací ú ad památková pé e
Krajský ú ad KK, odbor P a zem lství (úseky ochrana p írody a krajiny; prevence záva ných havárií; ochrana
LPF a stát. správa les. hospod.; odpadové hospodá ství; vodní hospodá ství)
Stanoviska DO souhlasná s podmínkami, doporu ením a upozorn ním:
- Krajský ú ad Karlovarského kraje odbor ivotního prost edí a zem lství úsek posuzování vlivu na ivotní
prost edí (Mgr. Krýzlová)
Stanovisko zn. 2932/ZZ/09 ze dne 10.8.2009 ve zkráceném zn ní:
DO po aduje vzhledem k nov navr ené lokalit dopravní infrastruktury (obchvat Mnichova) zpracovat vyhodnocení
ÚP Mnichov z hlediska vliv na ivotní prost edí a p edlo it je spolu s návrhem ÚP Mnichov Krajskému ú adu
Karlovarského kraje, který k n mu vydá stanovisko. Toto stanovisko musí být sou ástí od vodn ní územního plánu
spolu se sd lením, jak bylo zohledn no.
stanovisko bylo s DO následn projednáno - po ve ejném projednání se objevily nové skute nosti týkající se lokality
dopravní infrastruktury. Mezi po izovatelem ÚPD obce Mnichov a zástupcem DO na úseku posuzování vliv na
ivotní prost edí bylo dohodnuto, e v p ípad , e koridor pro dopravní infrastrukturu (obchvat obce Mnichov) bude
azen ze zastavitelné plochy do plochy územní rezervy, nebude DO po adovat posouzení vlivu územního plánu na
ivotní prost edí. Na základ této dohody vydal KÚKK, odbor ivotního prost edí a zem lství, zm nu stanoviska
pod .j. 3697/ZZ/09 ze dne 6.10.2009, ve které uvádí, e vzhledem k za azení plochy pro obchvat Mnichova do
územních rezerv není dále nutné posoudit ÚP Mnichov z hlediska vlivu na P.
v roce 2010 byly vydány Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), v nich je p elo ka silnice II/230 v
prostoru obce Mnichov zahrnuta jako ve ejn prosp ná stavba D.49. Nebylo tedy u mo né plochu vymezenou pro
obchvat Mnichova za adit v návrhu ÚP Mnichov do ploch územních rezerv, ale do ploch zm n a zárove je nutné
elo ku silnice II/230 v prostoru obce Mnichov za adit i do ve ejn prosp ných staveb. Z tohoto d vodu po ádal
po izovatel dne 7.3.2012 DO o nové stanovisko s p edpokladem, e nebude nutné posoudit ÚP Mnichov z hlediska
vlivu na P. Zárove k ádosti po izovatel p ilo il nový p edb ný návrh trasy p elo ky obchvatu upravený dle
po adavku DO ochrany ZPF a námitky Ing. M. Václavíka.
KÚKK na základ ádosti po izovatele vydal dne 6.4.2012 stanovisko .j. 1249/ZZ/12, v n
konstatuje, e v rámci
po izování ZÚR KK prob hlo posouzení vliv koncepce dle zákona o posuzování vliv na ivotní prost edí, tedy i
trasy obchvatu. Proto e nov upravený návrh trasy byl projednán Odborem regionálního rozvoje Krajského ú adu
Karlovarského kraje a ten k n mu vydal sd lení dne 4.4.2012 pod .j. 422/RR/12-2 s tím, e je p edlo ená
aktualizovaná trasa obchvatu obce Mnichov v souladu se ZÚR KK, nestanovil KÚKK ve svém stanovisku po adavek
na vyhodnocení vliv Územního plánu Mnichov na ivotní prost edí, ani po adavek na zpracování variantního ení.
Po dal í úprav trasy obchvatu v dubnu 2013, provedené na základ nesouhlasu vlastník dot ených pozemk vydal
DO kladné stanovisko a nepo adoval posouzení vlivu ÚP Mnichov na ivotní prost edí
Krajský ú ad Karlovarského kraje odbor ivotního prost edí a zem lství - úsek ochrany ZPF (Ing. Nováková)
Stanovisko zn. 2932/ZZ/09 ze dne 10.8.2009 ve zkráceném zn ní:
DO nesouhlasí s umíst ním nov navr ené lokality záboru ZPF .31 plochy dopravní infrastruktury (obchvat elo ka silnice II.t ídy okolo obce Mnichov východním sm rem) ve volné krajin , doporu uje vypustit lokalitu
záboru ZPF . 32 (zastavitelná plocha pr myslové výroby VP VI) a vedení navrhované trasy co nejvíce p iblí it
k zastav nému území, zejména ke stávající plo e VP (stávající plocha stá írny minerálních vod). Stanovisko dále
obsahuje po adavek na zmen ení e záboru pro trasu obchvatu. Jako druhou mo nost
ení uvádí DO p evedení
lokality .31 do rezervních ploch. Dále DO upozor uje v bod .2 svého stanoviska na nutnost vyhodnotit
edpokládané d sledky na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným mo ným
ením (alternativní
ení). Toto
vyhodnocení (zpracování variant
ení) krajský ú ad po aduje p edlo it zejména v p ípad , bude-li navr en zábor
nejkvalitn ích p d, tj. p d s I. a II. t ídou ochrany zem lské p dy. Zem lskou p du I. a II. t ídy ochrany lze
odejmout pouze v p ípadech, kdy zám r vy adující odn tí zem lské p dy ze ZPF nelze uskute nit na p dách III.,
IV. nebo V. t ídy ochrany a je-li nezbytný. Dle bodu 2.2.6. P ílohy 3 vyhlá ky M P .13/1994 Sb., je nutno zpracovat
zd vodn ní, pro je navrhované ení ve srovnání s jiným mo ným ením nevýhodn í z hlediska ochrany ZPF a
ostatním zákonem chrán ných obecných zájm . Zd vodn ní je nutné i v p ípad , e není zpracováno alternativní
ení.
stanovisko bylo respektováno trasa p elo ky byla upravena dle po adavku DO a námitky jednoho vlastníka dot ených
pozemk pana Ing. Milo e Václavíka.
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Stanoviska dot ených orgán k návrh m námitkám a p ipomínkám podaným k upravenému a posouzenému
návrhu územního plánu Mnichov:
Na základ uplatn ných p ipomínek a námitek po izovatel po ádal dot ené orgány, kterých by se mohly tyto
ipomínky a námitky týkat, aby k nim uplatnily svá stanoviska.
etí p ipomínka obce Mnichov podaná s ostatními - po adavek na zm nu ásti pozemku p. . 20/1 a 1196/1 v k.ú.
Sítiny z ploch zem lských na plochy vodní nebyla dot eným orgán k uplatn ní stanoviska zaslána, proto e obec
od ní ustoupila (viz usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.12.2011).
Byly osloveny tyto dot ené orgány:
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství ochrana ve ejného zájmu na úseku
ochrany zem lského p dního fondu.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství posuzování vlivu na ivotní prost edí.
Správa chrán né krajinné oblasti Slavkovský les.
stský ú ad Mariánské Lázn , odbor ivotního prost edí ochrana ve ejného zájmu na úseku ochrany p írody a
krajiny, ochrany ovzdu í, odpadového hospodá ství, ochrany zem lského p dního fondu, lesního hospodá ství,
vodního hospodá ství a ve ejné zelen .
Ministerstvo zem lství Pozemkový ú ad Cheb.
Dále byl osloven nad ízený orgán:
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, který sd lil ve svém stanovisku .j. 422/RR/12-2 ze dne
4.4.2012, e nov navr ená trasa obchvatu silnice II. t ídy sídla Mnichov, která se ve st ední ásti p ibli uje k sídlu, je
v souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje.
Oslovené dot ené orgány s po adovanými zm nami souhlasily, pouze Krajský ú ad KK, odbor P a zem lství
(ochrana zem lského p dního fondu) ve stanovisku zn. 1025/ZZ/12 ze dne 4. dubna 2012
nesouhlasil s po adavkem z p ipomínky Ing. Petra ezníka na za azení p.p. . 447/11 k.ú. Rájov do plochy bydlení a
po adoval dopracování Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na ZPF a zpracování
zd vodn ní navrhovaného ení obchvatu
stanovisko bylo respektováno dokumentace bude podle n j upravena
Vzhledem k jejich nesouhlasu s trasou z prosince 2011, navrhl projektant v dubnu 2013 dal í trasu vedení obchvatu,
která je výsledkem hledání kompromisu mezi v emi uvedenými po adavky. Tento nejnov í návrh upravené trasy
elo ky silnice II/230 prostoru obce Mnichov (z dubna 2013) byl zaslán nad ízenému správnímu orgánu - odboru
regionálního rozvoje KÚKK k posouzení souladu se ZÚR KK a t mto dot eným orgán m, které k nim vydaly svá
stanoviska dle § 53 odst. 1 resp. odst. 2 stavebního zákona (v platném zn ní tedy po novele ú inné od 1.1.2013):
souhlasná: Ministerstvo zem lství R - Pozemkový ú ad
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, úseky posuzování vliv na P
nepo aduje posouzení vlivu ÚP Mnichov na P
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, úsek ochrany ZPF
Správa CHKO Slavkovský les
stský ú ad Mariánské Lázn , odbor ivotního prost edí
s podmínkou: Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silni ního hospodá ství - kladné stanovisko .j.
2176/DS/13 2 ze dne 12.6.2013, za p edpokladu, e ve sm ru od Be ova nad Teplou bude do
územního plánu zahrnut pro tuto stavbu koridor umo ující pozvolný odklon do nové trasy obchvatu
sm rovým obloukem normového polom ru (obdobn jako ve sm ru od M. Lázní)
stanovisko bylo respektováno dokumentace byla upravena
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, úsek ochrany ZPF
ve stanovisku .j. 1564/ZZ/13/37780/13 ze dne 11. ervna 2013 uvádí, e vzhledem k chyb jícímu dopln ní
od vodn ní návrhu Územního plánu Mnichov - ásti Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na
ZPF - pro návrh trasy obchvatu nelze uplatnit stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona ( . 334/1992 Sb., o ochran ZPF)
k návrhu rozhodnutí o námitce uplatn né p i ve ejném projednání. DO doporu uje zpracovat dopln ní od vodn ní
návrhu Územního plánu Mnichov, ásti Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení na ZPF pro
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návrh trasy obchvatu a následn po ádat krajský ú ad o stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona, jak bylo po adováno ji v
edcházejících stanoviscích orgánu ochrany ZPF stanovisko bylo respektováno
dokumentace bude podle n j
upravena
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nad ízený orgán ve svém stanovisku .j.
711/RR/13-3 ze dne 3. 7. 2013 uvedl, e nemá ke kompromisnímu návrhu trasy obchvatu silnice II/230 sídla Mnichov,
navr enému v 04/2013, námitek a e trasa není v rozporu se ZÚR KK
- stanovisko vzato na v domí, net eba návrh upravovat
V rámci opakovaného ve ejného projednání byla uplatn na tato stanoviska:
- stanoviska souhlasná:
R státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plze ský a Karlovarský kraj, Plze
Státní pozemkový ú ad, Krajský pozemkový ú ad pro Karlovarský kraj, Pobo ka Cheb
Krajský ú ad KK, odbor P a zem lství (úseky ochrana p írody a krajiny; posuzování vliv na ivotní prost edí;
prevence záva ných havárií; ochrana LPF a stát. správa lesního hospodá ství.; odpadové hospodá ství; ochrana
ovzdu í; vodní hospodá ství)
stanoviska s podmínkou, po adavkem nebo upozorn ním:
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství, úsek ochrany ZPF - zn.1828/ZZ/14 ze dne
14.7.2014
Krajský ú ad souhlasí se za azením lokality . 31 (plocha pro obchvat) do Územního plánu Mnichov s tím, e
zastavitelné plochy vycházející z vymezeného koridoru, které nebudou sou ástí vybrané trasy p elo ky silnice, budou
po realizaci p elo ky p evedeny v územním plánu op t do ploch ur ených pro zem lské vyu ití. Bude dopln no
od vodn ní prokazující nezbytnost po adavku na odn tí zem lské p dy dle ustanovení §§ 4 a 5 zákona
(vyhodnocení záboru koridoru pro umíst ní dopravní infrastruktury).
stanovisko bylo respektováno, dokumentace byla upravena
Ministerstvo zdravotnictví, eský inspektorát lázní a z ídel, Praha
zn. MZDR 29621/2014-2/OZD- IL-L ze dne 14.7.2014
v rámci dopln ní n kterých limit vyu ití území ádá IL o vypu ní ji neplatných ochranných pásem z výkresové
a textové ásti a dopln ní ozna ení stup u nových zakreslených ochranných pásem II. stupn II A a II. stupn II B
zdroj Nová Ves - Louka - Mnichov. Pro pot eby projednávaného územního plánu zasílá IL v p íloze aktualizovaný
stav v ech ochranných pásem p írodních lé ivých zdroj a zdroj p írodních minerálních vod v eném území.
stanovisko bylo respektováno, dokumentace byla upravena
Ministerstvo P R, odbor výkonu státní správy IV, Ústí n. Labem
zn.1081/530/14, 38791/ENV/14 ze dne 1.7.2014
z hlediska ochrany výhradních lo isek nerostných surovin a horninového prost edí Ministerstvo ivotního prost edí,
odbor výkonu státní správy IV, upozor uje na výskyt poddolovaných území: Sítiny . 323, Mnichov . 349, Mnichov u
Mariánských Lázní 1 . 5250, Mnichov u Mariánských Lázní 2 . 5251 (viz. mapy Geofondu R Mapy
poddolovaných území , listy . 11-23 a . 11-41).
stanovisko bylo vzato na v domí - p edm tná poddolovaná území jsou do textové i grafické ásti návrhu ÚP
zapracována dle map Geofondu R Mapy poddolovaných území
Stanovisko Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje
zn. 564/RR/14-2 ze dne 10.7.2014
Posouzení souladu ástí zm ných od prvního ve ejného projednání v upraveném návrhu ÚP z hlediska koordinace
vyu ívání území s ohledem na ir í územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje 2008, a s územn plánovací
dokumentací vydanou krajem, tj. Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje (zkrácen ZÚR KK ):
Na základ posouzení nemáme k úprav návrhu ÚP, zpracované dne 25.2.2014, z vý e uvedených hledisek
ipomínek.
V rámci opakovaného ve ejného projednání upraveného návrhu územn plánovací dokumentace 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 .
Záv r vyhodnocení:
Územn plánovací dokumentace Územní plán Mnichov je v souladu s po adavky zvlá tních právních p edpis
a se stanovisky dot ených orgán podle zvlá tních právních p edpis .
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B.7. Vyhodnocení spln ní po adavk zadání, pop ípad vyhodnocení souladu
B.7.1. Vyhodnocení spln ní zadání
vodní cíle stanovené v zadání byly napln ny. Návrh í funk ní vyu ití celého správního území a stanovuje
zásady jeho organizace. Dále í zabezpe ení trvalého souladu kulturních, p írodních a civiliza ních hodnot v území.
raz je kladen také na pé i o ivotní prost edí a ochranu p dy, vody a ovzdu í.
Zadání územního plánu obce se v návrhu územního plánu obce Mnichov poda ilo splnit v rámci mo ností
ení problém , které m e územní plán úsp
it.
-

-

V návrhu územního plánu se poda ilo naplnit:
v oblasti rekreace a sportu byly vymezeny nové plochy.
v oblasti bydlení byl vymezen dostatek ploch pro rozvoj a pro dal í mo ný nár st obyvatel.
v oblasti dopravy byly
eny zásadní problémy p evedením pr jezdné dopravy z centra Mnichova na
obchvatovou komunikaci II.t ídy v souladu s koncepcí ZUR KK. V centrálních ástech obcí byly v textové ásti
doporu eny vhodné úpravy pro zpomalení pr jezdné rychlosti. V dokumentaci bylo
eno nové komunika ní
propojení silnic z d vodu rozm ln ní dopravy do více paralelních sm . Byla navr ena nová cyklistická
trasa. Navr ená území budou obslou ena dopln nou komunika ní sítí.
v oblasti odkanalizování území je navr ena oddílná kanaliza ní sí a istírny odpadních vod
v oblasti zásobování pitnou vodou bylo navr eno roz ení a nová vodovodní sí .
v oblasti zásobování elektrickou energií bylo navr eno dopln ní stávajících trafostanic pro napájení
navrhovaných ploch.
v oblasti zásobování plynem bylo navr eno roz ení plynovodu v Mnichov a nový plynovod v Rájov .
v oblasti za ízení spoj dálkové sít a hlavní páte telefonních rozvod v sídlech je prakticky dokon ena.
Oblasti výstavby v jednotlivých lokalitách budou napojeny na stávající sí v blízkosti s ohledem na p enosovou
kapacitu. Ve keré nové telefonní rozvody budou provedeny kabelovými sít mi.
v oblasti zelen a p írodních hodnot v území byla respektována zvlá
chrán ná území a jejich ochranná
pásma a návrh byl koordinován se zásadami re imu v t chto územích.
v oblasti civilní ochrany byly do textu ÚP zahrnuty zásadní po adavky.
V návrhu územního plánu se nepoda ilo naplnit:
Záplavová území (hranice stoleté vody) nebylo v konceptu
ení stanoveno a p íslu ná výkresová ást byla
vypu na. Na základ konzultace s Krajským ú adem Karlovarského Kraje odborem ivotního prost edí a
zem lství - vodní hospodá ství nebylo záplavové území orienta
stanoveno. Z d vodu, e toto záplavové
území nebylo stanoveno p íslu ným vodohospodá ským ú adem, není mo no s ním v návrhu po ítat, nevzniká
zde ádné omezení z hlediska výstavby atd..

B.7.2. Se schváleným výb rem nejvhodn í varianty a podmínkami k její úprav
v p ípad postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
Vzhledem k p ehlednosti
konceptu ve variantách.

eného území a jednozna né struktu e osídlení, nebylo po adováno zpracování

V územním plánu Mnichov jsou plochy s rozdílným zp sobem vyu ití podrobn ji len ny, z d vodu zp esn ní
území odpovídajícímu aktuálnímu místu, stavu
ených sídel a po adavk území. Plochy jsou podrobn ji len ny
s ohledem na nároky eného území a dle pot eb prost edí.
Za azení dle vyhlá ky
.501/2006 Sb.
§ plochy bydlení
§ plochy smí ené obytné
§ plochy ob anského vybavení
§ plochy technické infrastruktury
§ plochy dopravní infrastruktury

len ní pou ité
v územním plánu Mnichov
- plochy bydlení vesnického (BV)
- plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)
- plochy ob anského vybavení nekomer ní (OV)
- plochy ob anského vybavení komer ní (OK)
- plochy ob anského vybavení sportu (OS)
- plochy technické infrastruktury (TI)
- plochy dopravní infrastruktury (DI)
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§ plochy výroby a skladování

§ plochy rekreace
§ plochy ve ejných prostranství
§ plochy zem

lské

§ plochy vodní a vodohospodá ské
§ plochy lesní

Územní plán Mnichov
- plochy výroby a skladování - drobná a emeslná (VD)
- plochy výroby a skladování - pr myslová (VP)
- plochy výroby a skladování - specifická (VX)
- plochy rekreace individuální (RI)
- plochy ve ejných prostranství zelen sídelní (PZ)
- plochy ve ejných prostranství zelen h bitov (PH)
- plochy zem lské - orná p da
- plochy zem lské - zahrady
- plochy zem lské - trvalý travní porost
- plochy vodní a vodohospodá ské - vodote , vodní plocha, mok ina
- plochy lesní

Urbanistická koncepce rozvoje sídel sleduje zalo ené historické trendy, reaguje na nové podmínky
spole enského, hospodá ského a územního vývoje a v neposlední ad v uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem
vyu ití klade d raz na vytvá ení podmínek pro rozvoj hlavních funkcí sídel.
ení územního plánu zaji uje p edpoklady pro udr itelný rozvoj území. Návrh umo ní komplexní rozvoj
vycházející z dlouhodobých pot eb obce a po adavk na rozvoj území. Návrhem zastavitelných ploch se poda ilo
zvý it hospodá ský a spole enský potenciál sídel a rozvinout tendence vedoucí k jejich prosperit .
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem vyu ití jsou navr eny v souladu se zájmy obce, jejich obyvatel a
ivatel území. Návrhem územního plánu nedojde k ohro ení p írodních, civiliza ních ani kulturních hodnot území.
raz je kladen na pé i o ivotní prost edí, ochranu p dy, vody a ovzdu í. Návrh respektuje p írodní podmínky
správního území obce Mnichov, zvlá chrán ná území a jejich ochranná pásma, vodní plochy a vzrostlou zele na
návsích a v okolí kostel , které vytvá í významné hodnoty z hlediska ivotního prost edí.
Návrh urbanistické koncepce zachovává relativní ucelenost sídel. Území pro výstavbu jsou navrhována
s ohledem na charakter obcí. Urbanistické
ení preferuje kvalitativní ivot obyvatel a zlep ování slu eb za
edpokladu dal ího nár stu jejich po tu.
V sou asné dob je zastav né území tém napln no. Z tohoto d vodu vznikají po adavky na nové zastavitelné
plochy. V návrhu územního plánu Mnichov byl kladen d raz na vyu ití pozemk v bezprost ední návaznosti na
zastav né území. Návrh umo uje dopln ní zastav ného území. Je eno vhodné a ú elné vyu ití zastav ného území
a zastavitelných ploch dle obecných po adavk m na urbanistickou strukturu.
P edpokládané d sledky ení nejsou v rozporu s principy udr itelného rozvoje území.
Návrhem územního plánu jsou zaji ny pot ebné plochy jak pro bydlení, tak pro dal í funkce (výroby, rekreace
a smí ená území), které zajistí dosa ení prosperity sídel a jejich harmonický rozvoj. Posílení trvalého charakteru
bydlení a s tím spojené roz ení pracovních p íle itostí v místních slu bách a malých provozovnách zajistí stabilizaci
sídel. D sledky navr eného ení nejsou v rozporu s ochranou p írody a krajinného rázu.
V d sledku návrhu zastavitelných ploch, p edpokládá územní plán zábor ZPF. Navrhované zábory jsou
z d vodu zaji ní rozvoje sídel nezbytné. P im enost byla koordinována s p íslu ným orgánem ochrany ivotního
prost edí a zem lství. Podrobn í viz. kapitola B.5. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ení
na zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa.
Územní plán po aduje p i realizaci jednotlivých urbanistických zám
územního plánu postupovat tak, aby ze
zem lského p dního fondu byly odnímány postupn jen nejnutn í plochy zem lské p dy.
V návrhu územního plánu byly vymezeny ve ejn prosp né stavby, ve ejn prosp ná opat ení a plochy pro
asanaci.

B.7.3. Zhodnocení zpracované a schválené územn plánovací dokumentace
B.7.3.1Územní plán zóny
edchozí schválenou a dosud platnou územn plánovací dokumentací je Územní plán zóny Mnichov, Územní
plán zóny Sítiny a Územní plán zóny Rájov. Od doby zpracování a schválení této územn plánovací dokumentace
do lo ke zm nám legislativním, majetkovým a ekonomickým. Z t chto d vod vznikla pot eba zpracování nového
územního plánu. Proces územního plánování p edpokládá ur itou návaznost vývoje území a je proto vhodné zachovat
vodn stanovené koncep ní zásady, pokud jsou v souladu s novými po adavky na rozvoj území.
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B.7.4. Charakteristika

eného území

Základní charakteristika území
Adresa obecního ú adu
: Mnichov 1
353 01 Mariánské Lázn
tel. 354 692 240, 354 692 126
len ní obce (ZÚJ)
: Obec se lení na základní sídelní jednotky Mnichov, Rájov a Sítiny
ZÚJ
: 554677
Kód zákl. sídelních jednotek:
: Mnichov - 975010
Rájov - 1390330
Sítiny - 975190
Kód katastr
: Mnichov u Mariánských Lázní - 697508
Rájov u Mariánských Lázní - 739031
Sítiny - 697516
ené území
Územním plánem Mnichov je eno správní území obce Mnichov, zahrnující katastrální území:
- Mnichov u Mariánských Lázní
984 ha
- Rájov u Mariánských Lázní
931 ha
- Sítiny
868 ha

B.7.4.1 Geografické a klimatologické podmínky
Katastry obcí Mnichov, Rájov a Sítiny se rozprostírají v náhorních polohách Tepelské vrchoviny, která je
sou ástí Císa ského (Slavkovského) lesa.
Klimatická situace je nej ast ji pod vlivem Atlantického oceánického proud ní, které zp sobuje vy í po et
srá ek a chladn í po así v letních m sících a naopak teplej í v zim .
Klimaticky je ené území za azeno do oblasti MCH.
Nadmo ská vý ka se pohybuje od 690 do 880 m n.m. Na eném území se terén zvedá sm rem k severozápadu
k vrchol m Císa ský les 851 m.n.m., V Boru 860 m.n.m. a Vl í kámen 883 m.n.m.

B.7.4.2 Relief terénu
Morfologie terénu je d sledkem geologického vývoje oblasti. Na konci mesoika byla oblast Slavkovského lesa
tém dokonalým peneplenem. Saxonskou tektogenezí do lo v oblasti k r zn intenzivním vertikálním pohyb m:
centrum oblasti bylo vyzdvi eno, ím se urychlily erozní procesy a postupn do lo ke zna nému zahloubení vodních
tok a tím k morfologickému roz len ní povrchu. Centrální ást oblasti p edstavuje relikt p vodního peneplenu.
Nejvy í ástí oblasti je masiv Lesného, sm rem na severovýchod oblast pon kud klesá sm rem k Hornímu Slavkovu a
na jihovýchod k Mariánským Lázním. Na východ od Slavkovského lesa je ni í Tepelská vyso ina (nejvy í Podhorní
vrch 847 m), která dále k východu a k jihovýchodu klesá.
Geomorfologicky území nále í do Kru nohorské soustavy, oblasti - Karlovarské vrchoviny a k celku
Slavkovský les. Základem vrchoviny Slavkovský les je elipsovitá kra prota ená ve sm ru JZ - SV, prudce se sva ující
na zlomových liniích sm rem na jih a západ. Podkladem jsou krystalické b idlice a ruly, místy prostoupené
etihorními sope nými suky.
Terén katastr je mírn zvln ný se sklonem od severozápadu k jihovýchodu. Mnichov a Sítiny jsou odd leny
údolím Mnichovského potoka.
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B.7.5. Ochrana a rozvoj hodnot
Zástavba v sídlech
Zástavba ve v ech t ech sídlech má venkovský charakter a tvo í ji v inou 1-2 podla ní rodinné domy se
sedlovou st echou. Výjimku tvo í objekty ob anské a technické vybavenosti (restaurace, prodejny, knihovna, po ární
zbrojnice, autobusové zastávky), modernistické stavby prodejen ze 70-80 - tých let, které mají plochou st echu a jsou
jednopodla ní. Výrazné dominanty jsou budova kostely, fara a Ústav sociální pé e pro mentáln posti ené Pramen
v Mnichov (3 NP + podkroví). Jednopodla ní jsou haly minerálního závodu Magnesia u Mnichova.

B.7.5.1 Historie sídel
B.7.5.1.1 Mnichov
Mnichov (Einsiedel) je velmi staré sídlo. U p ed vznikem tepelského klá tera stála v údolí potoka, západn od
dne ní obce poustevna sv. Siarda (prvn p ipomínán r. 1203); na jejím míst byl pozd ji postaven kostelík. Zde byl asi
koncem 16.stol. nalezen v troskách staré kaple zázra ný obraz sv. Siarda. Z ícenina kaple s nedalekým Siardovým
pramenem jsou na pravém b ehu Mnichovského potoka asi 1200m západn od Mnichova.
Ve 13. století byla obec p enesena na dne ní místo. M stu, bohatému na mlýny, bylo u tém p ed p ti sty roky
ud leno eským králem Vladislavem II. právo váre né, tak e v pozd ích dobách bývalo v obci a sto právovare ník
piva. V roce 1549 m sto a na dev t obyvatel vym elo, a proto muselo být nov osídleno. Mnichov získal v r. 1549
stská práva. Obyvatelé ili zprvu p evá
z t by cínu, pozd ji z obchodu s chmelem a z provozování hudby.
Západn od obce se t il na Planém vrchu serpentin, z n ho se brousily ozdobné p edm ty; k titelnice
v ímskokatolickém kostele a oblo ení výv ru K ového pramene v Mariánských Lázních jsou také z n ho. Z ícenina
staré brusírny z r. 1882 stojí na levém b ehu Mnichovského potoka, nedaleko hadcových lom .
V roce 1637 m l u Mnichov svého m stského soudce a s ním i právo soudní, sirot í i hrdelní. V té dob ilo v
obci 77 m anských rodin, v inou rolník a emeslník . Roku 1727 vydal Karel VI. d le ité na ízení o povinné
cest z Chebu do Prahy p es Mnichov a o deset let pozd ji povolil Mnichovským tvrte ní obilní trhy. Na nám stí je
barokní radnice z let 1725-1730, patrová s cibulovitou zvoni kou; u vchodu je zachován p lkruhový praný .
V barokním kostele sv. Petra a Pavla jsou v krypt pochovány p irozen mumifikované mrtvoly z 18. století. Kostel byl
postaven na míst star ího gotického kostela, v letech 1719-25, obnoven 1860 a 1905. Na nám stí se nachází rovn
patrová barokní fara s portálem se znakem tepelského klá tera a letopo tem 1710. Za kostelem je ústav sociální pé e
zalo ený v r. 1856 kolskými sestrami P.Marie (Notre Dame) jako výchovný dív í ústav. Mnichov byl v on ch dobách
veliký - ilo v n m 1137 lidí ve 135 domech. Na novém h bitov u silnice jsou hroby sov tských vále ných zajatc z r.
1945. P i polní cest do Sítin se nachází ulový smír í k asi z po . 18 stol.

B.7.5.1.2 Rájov
Rájov pa il k nejstar ím dr avám klá tera v Teplé. Zmi ován je poprvé v listin pape e Gregora IX. z r.1273,
kde je uvád n ve slovansko-latinizující form Raiov(o). Tehdy byl hrani ní obcí, proto e le el na hranicích N mecka a
zárove svobodného ského m sta Cheb, které tehdy je nebylo dáno zástavou eskému králi. V 15.-16. století obec
st ídala majitele jako sousední Sítiny (Heinrich z Plavna, Jan Pluh z Rab tejna, Jan lik, klá ter Teplá). Dlouholeté
zastavování protestantským pán m m lo za následek, e ást sedlák p estoupila k jiné ví e. Klá ter Teplá vynalo il
velké úsilí obrátit vesnici zp t ke katolické ví e. Svobodné d dické právo sedlák k dvorc m jako jednu z výhod
rekatolizace získal Rájov a v r. 1547. Farn p íslu ela obec áste
do Teplé, áste
do Mnichova. V letech 17878 byl v Rájov zalo en kostel sv. Jana a Pavla. Pový ením na farní vesnici v r. 1857 Rájov brzy p edehnal sousední
Sítiny.
Na p doryse obce jsou patrné 3 osídlovací vlny nejstar í je ji ní ást okrouhlice, na ní navazuje pravidelná
náves pravd podobn z 16. století. V dal ích stoletích se obec roz ovala ulicovým zp sobem podél stávajících silnic.
Severozápadní ást obce postihl v r. 1815 po ár, dal í dvorce vyho ely v r. 1919. V dubnu 1945 hloubkový letecký
útok zni il n kolik usedlostí. Obyvatelstvo se ivilo p edev ím zem lstvím, prací v lese, pozd ji dojí ním za prací
do Mariánských Lázních. Na katastru Rájova se t ila ra elina, která se dová ela k láze ským k rám.

B.7.5.1.3 Sítiny
Sítiny se po staletí jmenovaly Rau enbach, p vodní eský název je Svurovody. Zalo ení obce je dáváno do
souvislosti s t bou cínu, kterou provád l tepelský klá ter v nedalekém lese (listina opata Benedy z r. 1346). P vod
osídlení v ak bude pravd podobn star í, proto e p es obec vedla sm rem od Kyn vartu p es les kolem nimrodského
Ringvalu do Mnichova Královská zemská stezka (Via Regia). V 15.- 16. století obec m nila své majitele nárok si
lali majitelé kyn vartského panství - páni z Plavna, tepelský klá ter, Pluhové z Rab tejna. Po konfiskaci r. 1549 byl
majetek Ka para Pluha zkonfiskován, vesnice byla vrácena klá teru a lesy, achty, doly a rybníky se staly královskou
rezervací. Obec pat ila k farnosti Mnichov, v 15.a 16. století tvo ili m stskou radu Mnichova polovinou obyvatelé
Rau enbachu a polovinou Mnichov tí.
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V r. 1750 byla na vrchu Hayd (Planý vrch) postavena kaple Panny Marie Pomocné, pozd ji roz ená na kostel,
v r. 1757 byla stavba vysv cena. V r. 1785 byl kostel zru en a materiál byl pou it na stavbu kostela v Rájov a obecní
kaple v Rau enbachu. Vzhledem k tomu, e z budovy byly rozebrány i základy, se dnes nedá p esn ur it p esn místo
stavby. Nový kostel Panny Marie Pomocné stojí v centru obce na míst men í kaple, která byla v r.1789 výrazn
roz ena. V roce 1826 byla p istav na v . V roce 1854 byl na jihozápadním okraji obce postaven h bitov (do té doby
byli místní poh bíváni na mnichovském h bitov ). Rozvoj obce kulminoval kolem r. 1900, kdy funkce spádové obce a
trhové obce jednozna
p evzal Mnichov. Od té doby nastal odliv obyvatel. Místní obyvatelé pracovali p evá
v zem lství, v lese, za prací se jezdilo do Mariánských Lázní. Obec m la p ed II. sv t. válkou dvout ídní kolu, za
vy ím vzd láním se dojí lo do Be ova, Teplé a Mnichova.

B.7.5.2 Památkov chrán né objekty
V
Mnichov

Rájov
Sítiny

eném území jsou nemovité kulturní památky:
-kostel sv. Petra a Pavla
-socha sv. Jana Nepomuckého
-pam tní k
-budova radnice
-praný
-2 smír í k e
-socha sv. Petra
-socha sv. Josefa
-bo í muka
-fara .p.10
-socha sv. Jana Nepomuckého
-kostel Panny Marie Pomocné
-socha sv. Václava
-souso í Korunování Panny Marie
-areál usedlosti .p. 3 (obytné stavení, stodola, brána s brankou)
-areál usedlosti .p. 6 (obytné stavení s chlévem, hospodá ská budova, zbytek stodoly)
-socha sv. Jana Nepomuckého

Historicky hodnotné objekty
Cenné jsou objekty, které svojí hmotovou skladbou a len ním pr elí odpovídají urbanistické vývojové lince
sídel a typu návsi.
V lese na Planém vrchu za obcí Sítiny se nachází pomník z r. 1889 jako vzpomínka na tragickou nehodu p i
lovu.
Novodobou památkou je pomník 11 ruských v
na h bitov v Sítinách.
V údolí Mnichovského potoka se nacházejí zbytky Siardovy kaple. ruiny poutního kostela ze 17. stol., dnes
patrné zbytky kamenných zdí o obvodu 16,5x9m s p lkruhovou apsidou. Dnes je místo áste
pro
no a obnoveno
je i jímání Siardovy studánky.

B.7.5.3 Chrán ná oblast p irozené akumulace vod
Celé
ené území se nachází v oblasti CHOPAV (Chebská pánev a Slavkovský les), která je vyhlá ená
na ízením vlády SR .85/1981 Sb. Zaji uje se ochrana v ir ím území v souvislosti s p írodními podmínkami a s
razem na prevenci p ed ohro ením vodních zdroj . Jsou stanoveny omezení a zákazy n kterých inností.

B.7.5.4 Ochranná pásma p írodních lé ivých zdroj
Byla stanovena vyhlá kou . 174/2011 Sb. ze dne 13. ervna 2011, o stanovení ochranných pásem p írodních
lé ivých zdroj minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichov u Mariánských Lázní a Pramenech a
ochranných pásem zdroj p írodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichov
u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opat ení (vyhlá ka o ochranných pásmech
zdroj Nová Ves - Louka - Mnichov) a nahrazují p vodní ochranná pásma.
ené území se nachází v ochranném pásmu II. stupn II.B p írodních lé ivých zdroj láze ského místa
Mariánské Lázn .
Uvnit
eného území se nachází ochranná pásma I. stupn a ochranné pásmo II. stupn , v jeho rámci podle
stupn ochrany jsou vymezena ochranná pásma II. stupn II A a II. stupn II. B zdroj Nová Ves - Louka Mnichov,
zdroje Sítiny, zdroje Farská kyselka a zdroje Prameny. Vyhlá kou 174/2011 ze dne 13. ervna 2011 byla v katastru
Mnichov u Mariánských Lázní stanovena ochranná pásma I. a II. stupn pro vrty HV-34 na parcele 1687/5 a HV-35
na parcele 1687/4. Pro ka dý stupe jsou up esn ny zákazy inností a je stanoven re im ochrany.
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B.7.5.5 Chrán ná krajinná oblast Slavkovský les
ené území je sou ástí CHKO Slavkovský les. 1.zóna CHKO se nachází v inou v severozápadní ásti
eného území, nejv í ást 2.zóny je v jihozápadní ásti území, ve 4.zón se nachází hlavn sídla a jejich okolí a ve
3 zón jsou zbývající st ední a východní ásti území.

B.7.5.6
Do

írodní rezervace a jejich ochranná pásma

eného území zasahují tyto p írodní rezervace a jejich ochranná pásma:

PR Prameni Teplé
Území rezervace tvo í mozaika podmá ených, ra elinných a slatinných luk (svaz Calthion), smrkových ol in a
kolika oligotrofních vodních ploch. Nejcenn ím biotopem jsou ost icové louky, které hostí kriticky ohro enou
bahni kou chudokv tou, siln ohro ený kru tík bahenní, toliji bahenní a tu ici ble ní. Velmi zajímavé jsou i zar stající
pastviny a podmá ené louky s vemeníkem dvoulistým, prstnatcem listenatým nebo ost icí stinnou. Na smilkových
loukách roste v ivec lesní a prha horská. Ve smrkových ol inách je b ný lýkovec jedovatý.
Celé území bylo v minulosti vyu íváno jako pastviny, dne ní lesíky jsou v inou náletového p vodu. P eva ují
zde mozaikovité porosty smrkových ol in. Správa CHKO v sou asnosti extenzivn kosí lu ní porosty a odstra uje ást
nálet tak, aby si území PR zachovalo otev ený charakter. P ipravuje se hrazení meliora ních p íkop .
Tato lokalita zasahuje ené území v ji ní ásti v k.ú. Rájov.
PR Planý Vrch
Lomy, odvaly a sekundární sut spolu s hadcovými výchozy vytvá í vhodná stanovi pro obligátní hadcové
druhy: ro ec ku kolistý, sleziník hadcový a sleziník nepravý, oblibuje si je i jalovec. Pouze na této lokalit se spolu s
hadcovými druhy sleziník vyskytuje sleziník ervený. V podrostu hadcového boru roste hojn v esovec ple ový,
ost ice horská, zimostrázek nízký a chrastavec rolní hadcový. Hru tice jednostranná a vzácná ebrovice r znolistá se
vyskytují ve smrkových výsadbách.V inu plochy rezervace zaujímají hadcové bory, v inou se jedná o staré porosty
s podrostem smrku.
PR Vl ek
Zachovalý hadcový bor pralesního charakteru je typickou ukázkou p vodních porost borovice lesní
(vogtlandského náhorního ekotypu) na serpentinitu.
V bylinném pat e se dle míry zamok ení st ídají vy í porosty s hasivkou orli í a bezkolencem modrým na
podmá ených místech s ni ími porosty p evládajících ke
: v esovcem ple ovým, zimostrázkem nízkým, v esem
obecným a vzácn ím hvozdíkem lesním. Hadcové výchozy osidlují krom vzácných hadcových kapradin: sleziníku
hadcového a sleziníku nepravého i horská plavu vranec jedlový. Endemický ro ec ku kolistý se vyskytuje jen
vzácn a spí e na mechatých prameni tích. Nejv ím sou asným problémem je ení smrku do starých borových
porost a na skalky.
Do II. sv tové války v severovýchodním cípu území fungovala hojn nav vovaná výletní restaurace.
Turistické vyu ití území po zna ené stezce je sporadické. Asanovány byly objekty bývalého muni ního skladu.
PR Mok ady pod Vl kem
Lokalita pat í mezi botanicky nejpest ej í mozaiku mok adních spole enstev v rámci celé eské republiky. Na
bazických prameni tích se vytvo ilo druhov chudé spole enstvo s kriticky ohro enou tu icí dvoudomou, s výskytem
bahni ky chudokv té, v ivce bahenního a ba ky bahenní. Na prameni navazují slatinné louky s adou vzácných
druh v pat e bylinném jmenujme kru tík bahenní, rosnatku okrouhlolistou.
Bývalé pastviny ve východní ásti rezervace jsou ojedin lým nalezi m hvozdíku py ného a hvozdíku lesního.
V západní ásti rezervace zaujímají velkou plochu ra elinné a pchá ové s rozsáhlými vrbinami. Krom upolínu zde
roste i prstnatec májový a tolije bahenní. P ímo pod jednotlivými polykormony vrb byla objevena saprofytní orchidej
korálice trojklanná. Posledním typem vegetace jsou smilkové s v ivcem lesním) a prhou horskou.
Tato lokalita je s eným územím ve styku se západní hranicí k.ú. Mnichov.
Ochranné pásmo PR Údolí Teplé
Ochranné pásmo p írodní rezervace Údolí Teplé zasahuje
potoka.

ené území na severovýchod , v údolí Pramenského

B.7.5.7 Národní p írodní rezervace
Na severu do

eného území zasahuje malá ást ochranného pásma národní p írodní rezervace Pluh v bor.
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B.7.5.8 NATURA 2000
V

eném území byly vyhlá eny evropsky významné lokality:

Rau enba ská lada. Území je mezinárodn velice významné, jedná se sou ást nejv ího hadcového území v
R s dob e zachovalými komplexy reliktních bor a pestrou skalní vegetací, na které je vázána celá ada chrán ných
rostlinných druh , které rostou pouze na n kolika lokalitách ve Slavkovském lese.
Prameny Teplé a Teplá s p ítoky a Otro ínský potok - Jedná se o zachovalý vodní tok s bohatou rybí
obsádkou a dal ími druhy ivo ich vázanými na málo naru ené podhorské vodní toky
Národní seznam evropsky významných lokalit vy el ve sbírce zákon a vláda R dne 22.12. 2004. Na ízení
vlády s národním seznamem vy lo v dubnu 2005 ve Sbírce zákon pod . 132/2005 Sb. a dnem vydání nabylo
innosti.
8. února 2005 p edali zástupci resortu ivotního prost edí do podatelny Evropské komise údaje pro v ech 864
evropsky významných lokalit a 38 pta ích oblastí soustavy Natura.

B.7.5.9 Památný strom
Rájovský javor
evina: Javor klen Acer pseudoplatanus L., okres Cheb, k.ú. Rájov u M. Lázní, rok vyhlá ení 1985, obvod kmene
477 cm, vý ka stromu 17 m, ka koruny 20 m, vý ka koruny 16 m, rok m ení 1994, nadmo ská vý ka 735 m.n.m.
Up esn ní lokality: V lánu orné p dy napravo od silnice M. Lázn - Be ov pod Rájovem
vod ochrany: mimo ádný jedinec, estetická a krajiná ská hodnota

B.7.5.10V

eném území se dále nachází, nebo prochází

- ochranná pásma dopravní infrastruktury:
- ochranné pásmo komunikace II. a III. t ídy

15 m od osy vozovky (nebo osy p ilehlého
jízdního pásu)
- ochranná pásma technická infrastruktura, z nich nejvýznamn í jsou:
- ochranné pásmo vedení VN do 35 kV
7 (10) m od krajního vodi e
- ochranné pásmo vedení VVN 110 kV
12 (15) m od krajního vodi e
- ochranné pásmo vedení VVN 220 kV
15 (20) m od krajního vodi e
- ochranné pásmo trafostanic sto árových 22 kV a 10 kV
7 (10) m
- ochranné pásmo trafostanic zd ných 22 kV a 10 kV
20 (30) m od oplocení nebo obvodové zdi
budovy
- ochranné pásmo STL plynovodu
1 m v zastav ném území
- ochranné pásmo VTL plynovodu (do DN 200)
4m
- ochranné pásmo VTL plynovodu (nad DN 500)
12 m
- bezpe nostní pásmo VTL plynovodu (DN 100 - DN 250)
20 m
- bezpe nostní pásmo VTL plynovodu (nad DN 250)
40 m

- minerálkovod
- ochranná pásma vodních zdroj
- ochranné pásmo ploch ur ených k pln ní funkcí lesa
- ochranné pásmo h bitova
- ostatní omezení území prvky ÚSES

50 m
100 m
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B.7.6. Urbanistická koncepce
Z hlediska struktury osídlení spadají ená sídla mezi obce trvalého významu s p irozenou spádovostí k m stu
Mariánské Lázn . Mariánské Lázn plní zárove funkci st ediska cestovního ruchu a rekreace celostátní d le itosti.
Z tohoto hlediska je pravd podobný postupný rozvoj i okolních obcí Mnichov, Rájov a Sítiny. Funkce sídel je p evá
trvalé bydlení a do asné ubytování, d le itý je rovn podíl drobné výroby, skladování a slu eb a zem lské
prvovýroby.

B.7.6.1 Mnichov
Obec Mnichov se nachází v nadmo ské vý ce 700 -730 m.n.m. v pom rn sva itém terénu.
V Mnichov je centrální prostor návsi pom rn rozsáhlý a oproti historickému stavu dnes je ídce zastav n
(po áry, povále ný vývoj). Nejstar í jádro obce tvo í náves (bývalý Marktplatz tr
). Na ní navazuje ulicová
zástavba sm ující od budovy fary sm rem na sever, kde se spojuje s komunikací II/230. Tato komunikace bývala
historicky hlavní tepnou obce, podle p vodních plán byla hust obestav na m anskými patrovými domy a
rozlehlými usedlostmi, z nich se dnes zachoval pouze zlomek.
Z jednotlivých dom lze pova ovat za cenný urbanistický prvek budovu radnice a d m .p. 92. Podél
komunikace II/230 lze pova ovat v echny p vodní objekty za významné, nebo p ipomínají p vodní ulicovou
zástavbu. Dal í významné objekty jsou podél místní komunikace vedoucí od fary. Kompozi
významnou dominantu
obce tvo í kostel sv. Petra a Pavla na vyvý eném míst na severozápadní stran návsi. Dal í rozsáhlý areál - Ústav
sociální pé e - navazuje v t sném sousedství na kostel a spole
tvo í panorama sídla. Pom rn rozsáhlý soubor
staveb je zakryt zelení. Nevhodnou dominantu obce tvo í zchátralé budovy a sklady zem lského areálu na
severozápadním okraji obce u komunikace II/210 vedoucí na Sokolov.
Sídlo Mnichov je centrem pro trvalé bydlení, pop ípad do asné ubytování v p vodních objektech. Centrum
obce tvo í roz ená náves s budovou radnice a fary. V západní ásti je náves nov dostav na montovanými rodinnými
dvojdomky. Vnit ní plochu sídla tvo í areál fotbalového h
a vodní nádr . Zástavba je tvo ena bývalými
zem lskými usedlostmi, z nich n které mají zadní hospodá ské trakty se zahradami a sady. K vybavenosti pat í
budovy Obecního ú adu, po ární zbrojnice, prodejna smí eného zbo í, ústav sociální pé e a restaurace. Mimo vlastní
jádro obce je za terénním valem situována budova stá írny minerálních vod Magnesia. Na severozápadním okraji
Mnichova za areálem kostela se rozkládá zem lský areál.

B.7.6.2 Rájov
Obec Rájov se nachází na náhorní plo in CHKO Slavkovský les v nadmo ské vý ce770 -780 m.n.m. Ze
západu je ohrani ena lesním masivem, z východu komunikací II/230.
V Rájov se zachoval okrouhlicový tvar návsi, na kterou navazuje druhá ást návsi a rostlá ulicová zástavba.
vodní organismus obce je naru en velkým mno stvím opu ných a neudr ovaných ploch. Historickou dominantou
je kostel Jana a Pavla mu edník se sousedící budovou fary. Od komunikace II/230 se uplat uje jako nevhodná
dominanta zem lský areál na severovýchodním okraji obce. Za kompozi
cenné prvky lze pova ovat nejen
stavební objekty, ale i zele , zejména vzrostlé stromy dopl ující zastav né území obce i její okolí (k ovatky, rozcestí,
kapli ky, poz statky p vodních usedlostí, areály kostel ) a plochy rybní
a vodních nádr í. V sídle lze pova ovat za
významnou ást okrouhlice v ji ním prostoru.
Obytnou zónu tvo í centrální uzav ená plocha návsi tvo ená nízkopodla ní vesnickou zástavbou rodinnými
domy, z nich n které mají zadní hospodá ské trakty se zahradami a sady. Centrum sídla tvo í 2 propojené návsi
udr ovaným par íkem. V Rájov se nachází malý sportovní areál - h
. Ob anskou vybavenost tvo í restaurace a
budova knihovny na návsi, areál kostela s farou a zru eným h bitovem.

B.7.6.3 Sítiny
Obec Sítiny zaujímá prostor svahovité plo iny se spádem k Sítinskému potoku v nadmo ské vý ce 750m.
Sítiny mají rovn dodnes patrný p vodní p dorys. Urbanisticky se jedná o princip silni ní vesnice s roz enou
návsí, velká ást dom je postavena na pravidelném p doryse s uzav eným dvorem tzv. franckého typu. Na p ední
obytnou ást navazují hospodá ské budovy, dnes z ásti nevyu ívané nebo zdemolované. P irozenou p vodní
dominantou obce je kostel Panny Marie Pomocné a sousední objekt, dnes nevyu ívaný. Jedná se o pozdn barokní
stavbu na p doryse protáhlého oktogonu. Architektonicky významná je p vodní zástavba tvo ící náves. Z hlediska
venkovské architektury jsou významné památkov chrán né usedlosti .p.3 a .p.6.
Hlavní funkcí sídla Sítiny je bydlení a rekrea ní funkce. Ve ejný prostor tvo í náves se vzrostlou zelení. V
Sítinách se nachází malé sportovi na návsi vedle prodejny. Ob anskou vybavenost tvo í budova prodejny smí eného
zbo í a penzion v západní ásti obce. Nevhodnou dálkovou dominantu tvo í budovy zem lského areálu stojící na
východním okraji obce.
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B.7.7.

ehled zastavitelných ploch

Vymezení zastavitelných ploch odpovídá rozvojovým pot ebám sídel.
Územní plán vymezuje tyto zastavitelné plochy:
íslo
plochy

Katastrální
území

I.

Mnichov u
Mariánských Lázní
Mnichov u
Mariánských Lázní

II.

Kód
katastr.
území
697508

Vým ra
(ha)

Druh vyu ití

Poznámka

0,30

Plochy technické infrastruktury (TI)

sever sídla Mnichov

697508

3,70

Plochy bydlení vesnického (BV),
plochy drobné a emeslné výroby (VD),
plochy dopravní infrastruktury (DI)
a plochy ve ejných prostranství zelen sídelní (PZ)

sever sídla Mnichov

III.

Mnichov u
Mariánských Lázní

697508

1,01

Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV),
plochy bydlení vesnického (BV)
a plochy dopravní infrastruktury (DI)

západ sídla Mnichov

IV.

Mnichov u
Mariánských Lázní

697508

6,19

Plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)
a plochy dopravní infrastruktury (DI)

jihovýchod sídla Mnichov

V.

697508

0,06

Plochy technické infrastruktury (TI)

jihozápad sídla Mnichov

697508

2,36

Plochy pr myslové výroby (VP)

jih sídla Mnichov

VII.

Mnichov u
Mariánských Lázní
Mnichov u
Mariánských Lázní
Sítiny

697516

0,14

Plochy bydlení vesnického (BV)

sever sídla Sítiny

VIII.

Sítiny

697516

1,92

Plochy bydlení vesnického (BV)
a plochy smí ené obytné vesnického typu (SV)

východ sídla Sítiny

IX.

Sítiny

697516

0,11

Plochy bydlení vesnického (BV)

západ sídla Sítiny

X.

Sítiny

697516

0,19

Plochy bydlení vesnického (BV)

západ sídla Sítiny

XI.

Sítiny

697516

0,08

Plochy technické infrastruktury (TI)

západ sídla Sítiny

XII.

Sítiny

697516

0,25

Plochy technické infrastruktury (TI)

jihozápad sídla Sítiny

XIII.

Rájov u
Mariánských Lázní
Rájov u
Mariánských Lázní
Rájov u
Mariánských Lázní
Rájov u
Mariánských Lázní
Rájov u
Mariánských Lázní
Rájov u
Mariámských Lázní

739031

1,31

Plochy drobné a emeslné výroby (VD)

severovýchod sídla Rájov

739031

0,17

Plochy technické infrastruktury (TI)

západ sídla Rájov

739031

0,07

Plochy bydlení vesnického (BV)

západ sídla Rájov

739031

0,08

Plochy technické infrastruktury (TI)

západ sídla Rájov

739031

0,24

Plochy bydlení vesnického (BV)

jihozápad sídla Rájov

739031

0,08

Plochy bydlení vesnického (BV)

Sever sídla Rájov

VI.

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

ást koridoru pro VPS W-D.8
elo ka silnice II/230 v prostoru obce Mnichov (VPS D.49 v souladu se ZÚR
KK) a napojení Mnichova (úprava II/210), v etn souvisejících k ovatek je zastavitelnou plochou. plochy dopravní
infrastruktury (DI). Je vymezena maximální plochou koridoru, který bude up esn n konkrétní technickou
dokumentací.
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B.7.8. Návrh jednotlivých funk ních slo ek sídla
Územní plán Mnichov neobsahuje zále itosti nadmístního významu, které by nebyly

ené v ZÚR KK.

B.7.8.1 Ob anská vybavenost
V sou asné dob je v eném území pouze áste ná základní ob anská vybavenost.
V Mnichov se nachází Ústav sociální pé e pro mentáln posti ené, prodejna smí eného zbo í, restaurace,
penzion, po ta, ve ejná knihovna, Obecní ú ad, hasi ská zbrojnice a kostel.
V obci Rájov se nachází restaurace, ve ejná knihovna, hasi ská zbrojnice, ve ejná telefonní stanice a kostel.
V obci Sítiny se nachází prodejna smí eného zbo í, penzion, hasi ská zbrojnice a kostel.

B.7.8.1.1

kolství

V sou asné dob není v

eném území ádné kolní za ízení. áci dojí

jí p evá

do kol v Mariánských Lázních.

B.7.8.1.2 Zdravotnictví a sociální pé e
V Mnichov se nachází Ústav sociální pé e pro mentáln posti ené Pramen. V sou asnosti zaji uje celoro ní
komplexní pé i cca 76 klientkám, po et stálých zam stnanc cca 42.

B.7.8.2 Sport a rekreace
Ve správním území Mnichova jsou v ka dé obci malé sportovní areály. V Mnichov se nachází sportovní areál
v centru obce plocha fotbalového h
s klubovnou a atnami. Malé sportovní h
je vedle prodejny smí eného
zbo í v Sítinách a vedle budovy obecní knihovny v Rájov .

B.7.8.3 Výroba a sklady
Na severozápadním okraji sídla Mnichov za kostelem je zem lský areál (chov hov zího dobytka). Na
jihovýchodním okraji je situována stá írna Karlovarských minerálních vod, a.s., kde se stá í minerálních voda
Magnesia. V obci Rájov je ve východní ásti areál zem lské výroby. V obci Sítiny se nachází zem lský areál p i
vjezdu do obce, dnes z ásti nevyu ívaný.

B.7.8.4 Obyvatelstvo a bytový fond
Po et a skladba trvale bydlících obyvatel byla ovlivn na historickým vývojem (kolonizací s postupným
vysídlením p vodní skupiny obyvatel, vysídlení po II. sv t. válce, po áry, migrace do v ích sídel v pozd í dob ,
úbytek prac. p íle itostí v zem lství, nízká porodnost).
V eném území bylo podle údaj ze s ítání z r.2001 celkem 322 obyvatel, ze s ítání v r. 2012 396 obyvatel
pr
rný v k 41,2 roku.
Vývoj po tu obyvatel:
sídlo
1930

Mnichov
Rájov
Sítiny
celkem

po et obyvatel

1945

2001

2002

2003

2004

2005

936 724
576 435
410 438
1922 1594

206
61
55
322

209
67
60
336

221
75
63
359

229
80
68
377

227
86
68
381

2006

373

2007

384

2008

400

2009

396

2010

398

2011

403

2012

návrh

396

587
251
218
1056

Hustota osídlení celkem ve správním území je 13,69 obyvatel/km2.
V eném území bylo podle údaj z r.2005 celkem 125 dom , z toho v Mnichov 48 dom , v Rájov 38 dom ,
v Sítinách 39 dom .
Dle s ítání lidu, dom a byt v r. 2001 bylo v
Domy celkem
z toho:
Trvale obydlené
z toho: Rodinné domky
Neobydlené domy
Byty celkem
z toho:
Trvale obydlené byty
Neobydlené byty

eném území:
113
85
71
28
127
97
30
64
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V dob s ítání v r. 2001 bylo ve správním území 130 ekonomicky aktivních obyvatel co p edstavuje 40,3 % z
celkového po tu trvale bydlících.
V eném území je malý po et pracovních p íle itostí, v ina obyvatel tedy za prací dojí dí p evá
do
Mariánských Lázní nebo Teplé. P edpokládané procento vyjí ky je 83,8% ekonomicky aktivních obyvatel z
pracujících.
Návrh
Pro stanovení po tu obyvatel se po ítá s orienta ní zabydleností v rodinných domech (v etn dvoubytových) 3,0
os./byt.
Návrh nových lokalit pro výstavbu rodinných dom
rodinné domy RD
Mnichov..............
.
120
Rájov
...
55
Sítiny.....................
50
celkem
.
225
celkem nár st po tu obyvatel
675 obyvatel
Zám rn je navr eno více ploch pro bydlení z d vodu mo nosti variantního umíst ní, dle majetkových vztah
apod.
i realizaci tohoto návrhu bude ve správním území obce Mnichov celkem 350 b.j. v rod. domech, tj.
nových 675 obyvatel.
Z hlediska vývoje po tu obyvatel je návrh ploch pro bydlení jedním z p ípadných hlavních iniciátor (spolu
s tvorbou nových pracovních míst) jeho mo ného r stu.
Pokud by do lo k p edpokládanému vyu ití návrhových ploch zvý il by se po et obyvatel cca o 675.
i
maximální realizaci tohoto návrhu bude ve správním území obce Mnichov celkem cca 1056 obyvatel.

B.7.8.5 Zele
V centrech sídel jsou travnaté plochy ve ejné zelen . V sídlech je dal í nezna ená zele sou ástí jednotlivých
ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, jedná se p edev ím o plochy zahrad a p edzahrádek statk . Dal í zelení jsou
v eném území stromo adí lemující cesty.
Zele je nezbytným p edpokladem pro vytvo ení kvalitního ivotního prost edí.
Západní ást eného území tvo í les. Zele les je sou ástí ochrany prost edí po vodohospodá ské stránce.
V území se nachází:
Plochy ve ejných prostranství zelen h bitov
V eném území se nachází h bitovy v k.ú. Mnichov (na p íjezdové komunikaci vedoucí od Mariánských
Lázní), v k.ú. Sítiny (na p íjezdové komunikaci od silnice II/230) a dále dnes ji nevyu ívané v okolí kostel .
Ostatní plochy zelen jsou v celém
eném území plochy ochranné a svahové zelen p i komunikacích, a
ostatní jinak neur ené nelesní zelen . Výskyt t chto ploch je rovnom rný v celém eném území.
Plochy lesní
V eném území jsou rozsáhlé plochy les .

B.7.8.5.1 Návrh
§
§
§
§

Pro zalo ení a údr bu alejové zelen se navrhují následující obecné principy:
zele u hlavních komunika ních tah (hlavní sou ást clony) vytvo it z ke , hust zapojených, doplnit ji
vzrostlými d evinami
v místech kolize obytné zóny s hlukovými pom ry komunikací pou ít d eviny ve form alejového porostu, p i
výrazn ích st etech vybudovat protihlukové valy, dopln né zelení
ochrannou zele výrobních provoz zalo it tak, aby základem byl ke ový porost, nejlépe stálezelených ke ,
optické krytí ze vzdálen ích míst zajistit jehli nany, dopln nými místn listná i
bioklimatickou funkci obytného a rekrea ního prost edí zd raznit vyu itím vzrostlých d evin (p evá
listnatých) za p edpokladu posouzení alergenního p sobení
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B.7.9. Koncepce ve ejné infrastruktury
B.7.9.1 Koncepce dopravy
B.7.9.1.1 Úvod
ené území le í v ji ní ásti Karlovarského kraje. Významnou dopravní tepnou je komunikace II/230 a také
eným územím neprochází elezni ní sí .
Návrh dopravního
ení vychází ze zadání Územního plánu obce Mnichov a jeho vyhodnocení. Podkladem
byly dále Pr zkumy a rozbory .
Doprava je d le itou sou ástí ivota v sídlech a podmi ují jejich rozvoj.
II/210.

B.7.9.1.2 Automobilová doprava
Zapojení území do silni ní sít
Silnice v
eném území
eným územím procházejí tyto dopravn významné silnice:
§ silnice II.t ídy . II/230 Mariánské Lázn - Be ov n. Teplou - (Karlovy Vary)
§ silnice II.t ídy . II/210 Sokolov - Teplá
§ silnice III.t ídy . III/0241 odbo ka na Sítiny
Základní komunika ní sí
ené území protíná severoji ním sm rem komunikace II/230 Mariánské Lázn
Be ov nad Teplou, která je
ve velmi dobrém stavu.
Jihovýchodním sm rem prochází územím komunikace II/210 odbo ka na Teplou a severozápadním sm rem
sjezdem v Mnichov pokra uje na Sokolov.
Základ komunika ní sít tvo í vý e uvedené pr jezdní úseky silnic II. a III. t ídy dopln né dále navazujícími
místními komunikacemi.
Silnice II. t ídy, procházející Mnichovem, do obce ústí ostrou zatá kou v úzkém míst sev eném mezi objekty.
Obslu né komunikace uvnit obce mají ivi ný povrch, n které mají charakter p in. Podél komunikace II. t íd je
vybudován chodník. Ostatní komunikace v katastrálním území mají charakter i parametry neudr ovaných polních cest
s nevyhovujícími úseky v míst p echod vodních tok (podmá ené nivy podél Mnichovského a Mlýnského potoka).
Sídlo Rájov je napojeno 2 stykovými k ovatkami s odpovídajícími parametry z komunikaci II/230 t ídy.
Obchvat je od obytné zástavby vzdálen cca 200m, ivotní prost edí není tudí dot eno hlukem ani zplodinami.
Zástavba je soust ed na p edev ím kolem místní sb rné komunikace.
kové uspo ádání je prom nlivé od
2,5 do 5m. Konstrukce vozovek je r zná
nezpevn né plochy, pra né
rkové úpravy, kryt z penetra ního
makadamu, ivi ný povrch. Za sídlem navazuje p í cesta k Rájovské myslivn .
Sítiny le í na komunikaci III/0241, která je napojena kolmou k ovatkou na komunikaci II/230. Tato
ovatka v ak le í mimo ené území. Neju í je tato komunikace v míst p ejezdu p es m stek, p i vjezdu do obce
má . 4,5m. Komunikace III. t ídy je hlavní sb rnou komunikací v obci. Na ni navazuje sí místních a ú elových
komunikací r zné kvality, které v ak mají sv j historický p vod a byly v minulosti sou ástí kulturní krajiny (nap .
polní cesty spojující Sítiny a Mnichov p es nivu Mnichovského potoka).
Dopravní zatí ení
Charakteristickým rysem je výrazn p evládající doprava tranzitní nad dopravou cílovou, zejména na
komunikaci II/230. Pro zájmové území je nesporn pot ebná p elo ka této komunikace okolo obce Mnichov, které
eliminuje osobní a hlavn nákladní dopravu projí jící obcí Mnichov.
Denní intenzita dopravy na komunikaci II/230 je 3000 - 4000 vozidel/den.
Na silnici III. t ídy a místních komunikacích v eném území je dopravní zatí ení pom rn nízké a odpovídá
rozptýlenému charakteru sídel, zde ji p evládá doprava cílová nad dopravou tranzitní.
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§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Dopravní závady
Dopravní závady mimo zastav né území:
Komunikace III. t ídy a komunikace II/210 má v celé délce nevyhovující kové parametry pro obousm rný
provoz. V míst vjezdu na katastr Sítin je dopravní závadou zú ení komunikace III/0241 na m stku p es
Mnichovský potok.
Dopravní závady v zastav ném území:
Mnichov
i vjezdu do obce je komunikace II/230 z obou stran sev ena budovami v nep ehledné k ovatce a zatá ce se
zrcadlem ka mezi objekty je 6,5 m
Silnice II/230 tvo í svými návrhovými parametry a frekvencí dopravy bariéru v obci
Nespln né po adavky SN (nap . kové a sm rové závady typu malá ka vozovky, malé polom ry hran
vozovky v míst p ipojení v k ovatce apod.).
Technický stav místních obslu ných komunikací patný
Chybí p irozené bariéry na sní ení rychlosti projí jících vozidel
Rájov
Chyb jící zálivy pro zastávku autobusu
Nespln né po adavky SN (nap . kové a sm rové závady typu malá ka vozovky, malé polom ry hran
vozovky v míst p ipojení v k ovatce apod., zde je ale pot eba zmínit, e mnohé tyto závady vyplývají
z konfigurace terénu, kde jsou mo nosti úpravy komunikací dány stávající zástavbou.).
Technický stav místních obslu ných komunikací patný
Chybí p irozené bariéry na sní ení rychlosti projí jících vozidel
Sítiny
Úzká obousm rná komunikace p i vjezdu do sídla (4,5m)
Chyb jící zálivy pro zastávku autobusu
Nespln né po adavky SN (nap . kové a sm rové závady typu malá
vozovky v míst p ipojení v k ovatce apod.).
Technický stav místních obslu ných komunikací patný
Chybí p irozené bariéry na sní ení rychlosti projí jících vozidel

ka vozovky, malé polom ry hran

B.7.9.1.3 Doprava v klidu
Vzhledem k typu zástavby je v sou asné dob parkování v sídlech
eno na vlastních pozemcích jednotlivých
rodinných dom .
V sídlech nejsou vymezeny plochy pro parkování. Parkování a odstavování vozidel je mo né p i okrajích
místních komunikací a na ve ejných plochách.
V Mnichov parkují vozidla na plo e u budovy Obecního ú adu. Samostatné vjezdy a parkování mají
zem lské areály a ústav pro mentáln posti ené v Mnichov .
§

Dopravní závady:
Parkování v centrech

neuspo ádané parkování v centrech sídel

B.7.9.1.4 Hromadná doprava
Autobusová doprava
V sou asné dob mají sídla spojení s okolím pouze ve ejnou autobusovou dopravou. Mnichovem a Rájovem
projí dí 1 sm rem 6 autobusových linek (Mariánské Lázn
Mnichov Karlovy Vary nebo Mariánské Lázn
Teplá). Linky jsou vyu ívány pro ka dodenní dopravu do okolních obcí (dojí ka do kol, do zam stnání a na ú ady
apod.).
elezni ní doprava
eným územím neprochází ádná elezni ní tra . Nejbli í elezni ní stanice je v Poutnov , které le í na
trati spojující Mariánské Lázn s Karlovými Vary . 149.
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B.7.9.1.5 Nemotoristická doprava
í doprava
Správním územím obce Mnichov neprocházejí ádné zna ené turistické stezky. V zimním období jsou
vyu ívané zna ené ly ské b ecké trasy.
Vzhledem k etnosti pohybu p ích nejsou podél komunikací provedeny chodníky, p ípadné stezky nejsou
zpevn ny. Pouze v Mnichov je chodník vedoucí podél komunikace II/230.
Dopravní závady:
§ Chybí p echody pro chodce hlavn na silnicích II.t íd v Mnichov
Cyklistická doprava
Zna ená je cyklistická trasa Sokolov - Mnichov - Be ov nad Teplou po komunikacích II/210 a II/230.
Samostatné cyklistické stezky se v eném území nevyskytují. V sou asné dob cyklisté vyu ívají stávající
místní komunikace a komunikace III.t íd.

B.7.9.1.6 Negativní vlivy dopravy
Negativní vlivy dopravy jsou ve svém základu obecn známé - hluk, exhaláty, ví ení prachu, ot esy a vibrace
ená ené do okolí, zábor velkých rozloh ploch a v neposlední ad i dopravní nehody a s tím související kody na
zdraví nebo dokonce jako p ina úmrtí, kody na majetku atd.

B.7.9.2 Koncepce odkanalizování
Hlavními odpadními vodami v sídlech jsou spla kové vody z domácností a ob anské vybavenosti. Odpadní vody
jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud se vyvá ejí na zem lsky vyu ívané pozemky, nebo jsou
ed
ovány v septicích s odtokem do recipientu nebo podmoku. Slo ení a koncentrace odpadních vod odpovídají
obvyklým hodnotám a nejsou ovliv ovány jinými specifickými komponenty.
V sídlech není v sou asnosti vybudován systém ve ejné kanalizace. V sídle Mnichov je p ipraven projekt
odkanalizování obce, která také slou ila jako podklad. Na tuto kanalizaci bude napojena kanalizace z nových lokalit.
V Mnichov je vybudovaná pouze de ová kanalizace u dvojdomk vedoucí do umpy, nelze v ak p esn ur it
trasu. V sídle Rájov a Sítiny není de ová kanalizace. De ové vody jsou odvád ny systémem p íkop , struh a
propustk do recipientu.

B.7.9.3 Koncepce zásobování vodou
B.7.9.3.1 Vodní toky a plochy
ir í vztahy
Hydrologicky pat í Slavkovský les do povodí Oh e. Hlavním odvod ujícím tokem je na
eném území ka
Teplá, která pramení v rozsáhlých mok adech na náhorní plo in západn od Rájova (PR Prameni Teplé). Zhruba
po deseti kilometrech opou tí hranice oblasti, plní soustavu rybník u Tepelského klá tera, odtud se vrací a voln
meandruje k soutoku s Pramenským potokem. Zde se za ezává do divokého skalnatého ka onu p írodní rezervace
Údolí Teplé.
ené území nále í do povodí Teplé. Ji ní ást území je odvod ována k jihovýchodu Teplou, plocha mezi
Rájovem a Sítinami je odvod ována Mlýnským potokem, území mezi Sítinami a Mnichovem Mnichovským
potokem, které jsou p ítoky Teplé. Severní hranici eného území tvo í meandry Pramenského potoka.
Charakteristika sou asného stavu
Vodohospodá ský význam vodních tok jako recipient odpadních a srá kových vod na území sídelního útvaru
je nesporný. Vodní toky mají také význam estetický a urbanistický. Územím protékají v p irozených, neupravených
korytech. Na eném území se nachází pramen Siard v (na Mnichovském potoce).
Nejcenn í plochou z hydrologického hlediska je p írodní rezervace Prameni
Teplé. Nachází se na
katastrálním území Rájov a reprezentuje mok adní biotop, kde se vyskytují typicky lu ní mok adní spole enstva a
vzácné druhy rostlin v etn podmá ených lesních partií.
V sídlech Rájov, Mnichov i Sítiny se nacházejí v sou asné dob um lé po ární nádr e, jihozápadn od
zastav ného území Sítin je rybník, podle jeho b eh protéká jeden z p ítok Mnichovského potoka.
Nejv í mno ství vodních ploch v eném území se nachází ji
od sídla Rájov. Dle schválených
jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Rájov byly v eném území dopln ny vodní plochy, které p ízniv ovliv ují
odtokové pom ry v území.
V k.ú. Mnichov nacházela soustava mlýn na Mlýnském, Mnichovském i Pramenském potoce. Dnes jsou
echny tyto lokality zaniklé.
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Vodní toky a údolní nivy jsou podle ustanovení §3 zákona .114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní
pozd ích p edpis chrán ny jako významné krajinné prvky a k zásah m v nich, mezi které pat í podle ustanovení §4
odst.2 citovaného zákona i úpravy vodních tok a zm ny kultur pozemk , je krom souhlasu vodoprávního ú adu
nutné i závazné stanovisko orgánu ochrany p írody a krajiny.

B.7.9.3.2 Zásobování vodou
V ásti obce Mnichov je v sou asné dob z ízen vodovod (k rodinným dvojdomk m na návsi p ed kostelem),
který je zásobován z vodojemu, který se nachází u prameni jihozápad od obce (vodárenské za ízení u ú elové
komunikace Mnichov - Sítiny). Samostatnou studnu má Ústav sociální pé e. Od studny p ed zem lským areálem
vede vodovodní ad ke ka
na návsi. Rodinné domy které nejsou napojeny na vodovodní ad jsou pitnou vodou
zásobovány z vlastních zdroj . U obce se nachází provoz stá írny minerální vody. Stá írna pro sv j provoz nevyu ívá
obecní vodovod.
V sou asné dob v sídle Sítiny a Rájov není vybudován ve ejný vodovod. Jednotlivé objekty jsou pitnou vodou
zásobovány z vlastních zdroj .
Mnichov -Pot eba vody
120 + 227 obyvatel á 120 l/os/den
Celkem Qp
Max. denní pot eba Qm p i kd = 1.5
Max. hodinová pot eba Qh p i kh = 1.8

25,0 m3/den
25,0 m3/den
37,5 m /den = 0.43 l/s
0.80 l/s
3

Rájov -Pot eba vody
50 + 86 obyvatel á 120 l/os/den
Celkem Qp
Max. denní pot eba Qm p i kd = 1.5
Max. hodinová pot eba Qh p i kh = 1.8

9,80 m3/den
9,80 m3/den
14,7 m /den = 0.17 l/s
0.30 l/s
3

Sítiny- Pot eba vody
68 + 55 obyvatel á 120 l/os/den
Celkem Qp
Max. denní pot eba Qm p i kd = 1.5
Max. hodinová pot eba Qh p i kh = 1.8

8,80 m3/den
8,80 m3/den
13,2 m /den = 0.15 l/s
0.30 l/s
3

B.7.9.4 Koncepce zásobování teplem
V sou asné dob je v
vyu ívána el. energie a plyn.

eném území vyu íván individuální zp sob vytáp ní s vyu itím pevných paliv. Dále je

B.7.9.5 Koncepce zásobování plynem
Správním územím obce Mnichov prochází VTL plynovod (DN 80, DN 150, DN 500 a DN 700), obec Mnichov
je zásobena plynem.
Návrh zásobování obce teplem je vypracován v souladu se zn ním zákona . 406/2000 sb. o hospoda ení
s energií a . 86/2002 sb. o ochran ovzdu í p ed zne is ujícími látkami.
Mnichov - Ve východní ásti obce Mnichov je stávající VTL plynovod ukon en regula ní stanicí na parcele .608/3
z této regula ní stanice je provedena plo ná plynofikace obce. Obec Mnichov je z p evá né ásti plynofikována,
pomocí STL plynovodní okruhované sít (zemní plyn).Plo nou plynofikací v pr hu p edcházejících let do lo
k odstran ní spalování pevných paliv, ím se podstatným zp sobem zlep ilo ovzdu í v p ízemní vrstv .
Rájov - V zájmovém území není v sou asném stavu eno zásobování plynem, územím prochází VTL plynovod a to
nap územím od severu k jihu nad severozápadním okrajem obce Rájov.Vytáp ní objekt je v sou asné dob
eno
individuálním vytáp ním p evá
na pevná paliva a v minimálním mno ství jinými zdroji (elektrické vytáp ní,
ípadn jiné alternativní zdroje), co zna
zat uje ivotní prost edí.
Sítiny - Sídlo Sítiny není v sou asné dob plynofikováno.
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B.7.9.5.1 Návrh
V rámci plynofikace se uva uje se 100 % plynofikací nových objekt . Zemní plyn bude v podstat pou íván jak
pro vytáp ní objekt , tak i k va ení a p íprav teplé vody. P ípadná zám na za ekologicky ist í zp sob (elekt ina,
alternativní zdroje atd.) je mo ný. Pro ú ely územního plánu je v ak uva ováno s úplnou plynofikací.
Sou asný stav vytáp ní jednotlivých objekt p evá
se zdroji spalující pevné palivo zna
prost edí a tak plynofikace sídla zna
p isp je ke zlep ení tohoto stavu.
Nová navr ená STL plynovodní sí je v tvená, áste
odb ratel m p evá
v místních komunikacích.

zat uje ivotní

zokruhovaná a je vedena k jednotlivým potenciálním

Mnichov
Výhledová spot eba plynu:
Hodnoty velikosti odb ru u nových odb ratel byly provedeny p evá
odborným odhadem, nebo p esn í
údaje nejsou k dispozici.
U kategorie obyvatelstvo byla uva ována 100 % plynofikace s pou itím zemního plynu pro vytáp ní, va ení a
ípravu TUV.
Obyvatelstvo - stávající:
Va ení
Vytáp ní
Oh ev TUV

227
227
227
227
227
227

x
x
x
x
x
x

1,2 m3h-1 x 0,1598
180 m3a-1
2,8 m3h-1 x 0,5363
3 200 m3a-1
2,1 m3h-1 x 0,1598
500 m3a-1

44 m3h-1
3 -1

340 m h

3 -1

76 m h

40 860 m3a-1
726 400 m3a-1

CELKEM :

460 m h

113 500 m3a-1
880 760 m3a-1

Ob anská vybavenost a drobná výroba:

126 m3h-1

296 000 m3a-1

3 -1

Obyvatelstvo navrhovaný nár st:
Va ení
Vytáp ní
Oh ev TUV

360
360
360
360
360
360

x
x
x
x
x
x

1,2 m3h-1 x 0,1598
180 m3a-1
2,8 m3h-1 x 0,5363
3 200 m3a-1
2,1 m3h-1 x 0,1598
500 m3a-1

69 m3h-1
3 -1

540 m h

3 -1

120 m h

64 800 m3a-1
1 152 000 m3a-1

CELKEM :

729 m h

180 000 m3a-1
1 396 800 m3a-1

Drobná pr myslová výroba:

46 m3h-1

101 200 m3a-1

Zem

72 m3h-1

158 400 m3a-1

lská výroba:

3 -1

Rájov
Výhledová spot eba plynu:
Hodnoty velikosti odb ru u nových odb ratel byly provedeny p evá
odborným odhadem,nebo p esn í
údaje nejsou k dispozici.
U kategorie obyvatelstvo byla uva ována 100 % plynofikace s pou itím zemního plynu pro vytáp ní, va ení a
ípravu TUV.
Obyvatelstvo - stávající:
Va ení
Vytáp ní
Oh ev TUV
CELKEM :

86
86
86
86
86

x
x
x
x
x

1,2 m3h-1 x 0,1598
180 m3a-1
2,8 m3h-1 x 0,5363
3 200 m3a-1
2,1 m3h-1 x 0,1598
86 x 500 m3a-1

17 m3h-1
3 -1

129 m h

3 -1

29 m h

3 -1

175 m h

15 480 m3a-1
275 200 m3a-1
43 000 m3a-1
333 680 m3a-1
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Obyvatelstvo navrhovaný nár st:

Va ení
Vytáp ní
Oh ev TUV

150
150
150
150
150
150

x
x
x
x
x
x

1,2 m3h-1 x 0,1598
180 m3a-1
2,8 m3h-1 x 0,5363
3 200 m3a-1
2,1 m3h-1 x 0,1598
500 m3a-1

29 m3h-1
3 -1

225 m h

3 -1

50 m h

27 000 m3a-1
480 000 m3a-1

CELKEM :

61 m h

75 000 m3a-1
116 400 m3a-1

Zem

70 m3h-1

190 000 m3a-1

lská a drobná pr myslná výroba:

3 -1

Ochranná pásma
Ochranná pásma plynovod , jsou stanovena zákonem .458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odv tvích a o zm
n kterých zákon (energetický zákon), ve zn ní pozd ích
edpis .
- ochranné pásmo STL plynovodu
1 m v zastav ném území
- ochranné pásmo VTL plynovodu (do DN 200)
4m
- ochranné pásmo VTL plynovodu (nad DN 500)
12 m
- bezpe nostní pásmo VTL plynovodu (DN 100 - DN 250)
20 m
- bezpe nostní pásmo VTL plynovodu (nad DN 250)
40 m

B.7.9.6 Koncepce zásobování elektrickou energií
B.7.9.6.1

ir í vztahy

Správní území obce Mnichov je zásobováno elektrickou energií z rozvodny Drmoul.
sí VVN 110 kV.

eným územím prochází

B.7.9.6.2 Charakteristika sou asného stavu
Obec Mnichov je v sou asné dob napájena z VN vedení, vedeným p i východním okraji obce, napájející
VN/NN trafostanice. Z t chto trafostanic jsou vedena NN p evá
vzdu ná vedení. Na severozápad obce jsou dv
trafostanice v majetku odb ratel , napájející zem lské dru stvo. U Mnichova je stá írna minerálních vod napojena
kabelovým vedením.
Obec Rájov je v sou asné dob napájen VN p ípojkou po východním okraji, napájející VN/NN trafostanic. Z
této trafostanice jsou vedena NN p evá
vzdu ná vedení.
Obec Sítiny je v sou asné dob napájena VN p ípojkou po západním okraji, napájející VN/NN trafostanici na
ji ním okraji obce. Z této trafostanice jsou vedena NN p evá
vzdu ná vedení.
Sou asný stav primární napájecí sít je uspokojivý.
Sít ve ejného osv tlení (VO)
echna sídla mají ve ejné osv tlení, které je provedeno venkovním vedením.
Návrh - napájecí body (rozvad e ve ejného osv tlení) pro nové sít VO budou ú eln osazeny p edev ím
v prostorách trafostanic. Napáje e budou provedeny p evá
kabely, ulo enými v zemních výkopech.
Ochranná pásma
- ochranné pásmo vedení VN do 35 kV
- ochranné pásmo vedení VVN 110 kV
- ochranné pásmo vedení VVN 220 kV
- ochranné pásmo trafostanic sto árových 22 kV a 10 kV
- ochranné pásmo trafostanic zd ných 22 kV a 10 kV

7 (10) m od krajního vodi e
12 (15) m od krajního vodi e
15 (20) m od krajního vodi e
7 (10) m
20 (30) m od oplocení nebo obvodové zdi
budovy
Ochranná a bezpe nostní pásma stávajících i plánovaných energetických za ízení budou respektována.

B.7.9.7 Spojová za ízení
Spojová za ízení v sou asné dob zahrnují krom pozemních telefonních sítí spole nosti Telefónica O2 Czech
Republic rovn sít mobilních telefon v ech operátor , kte í p sobí na území R. V sou asné dob roste po et a
kvalita slu eb poskytovaných jednotlivými majiteli a správci sítí (Internet, elektronická po ta atd.).
Do oblasti spojových za ízení je mo no zahrnout rovn p íjem a zpracování televizního a satelitního signálu.
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B.7.9.7.1 Sít spole nosti Telefónica O2 Czech Republic
ené území je po stránce telekomunika ní sou ástí ÚTO Mariánské Lázn . ÚTO Mariánské Lázn je
organiza
a technicky zahrnut do TTO Karlovy Vary, který zárove zaji uje rozvoj a údr bu dálkových optických
kabel .
Základní sí spole nosti Telefónica O2 Czech Republic na dálkové i místní úrovni je tém dokon ena.
Telefonní provoz UTO Mariánské Lázn je pln automatizován. Dostate né dimenzování sít umo uje
bezproblémové p ipojování dal ích ú astník a rozvoj nových slu eb v etn Internetu. Dal ím dlouhodobým plánem
spole nosti Telefónica O2 Czech Republic je postupný p evod stávajících metalických kabel na optické v úrovni obcí
k zákazníkovi.
Kapacita za ízení je dosta ující. Nové lokality budou do stávající sít p ipojeny pomocí ú astnických rozvad .
echny nové rozvody budou p ednostn
eny kabelem, ulo eným v zemních výkopech.

B.7.9.7.2 Sí mobilních telefon
Pokrytí eného území je zabezpe eno v emi telefonními operátory.
Pokrytí
eného území je zabezpe eno v emi telefonními operátory. Dal í rozvoj t chto sítí souvisí úzce
s technickým pokrokem a s úrovní a mno stvím slu eb poskytovaných jednotlivými operátory. S ohledem na tendenci
echodu ú astník z pevných linek na mobilní sít rostou neustále mo nosti vyu ití internetové a faxové slu by,
enos obrazu atd..

B.7.9.8 Ob anské vybavení
V sou asné dob je v eném území pouze áste ná základní ob anská vybavenost.
V Mnichov jsou plochy ob anského vybavení nekomer ní, kde se nachází Ústav sociální pé e pro mentáln
posti ené, obecní ú ad a kostel. Dále se v Mnichov nachází v centru obce plocha ob anského vybavení sportu
(sportovní areál fotbalové h
s klubovnou a atnami).
V sídle Rájov jsou plochy ob anského vybavení nekomer ní, kde se nachází ve ejná knihovna a kostel. Dále
je respektována plocha ob anského vybavení sportu (malé h
) vedle budovy obecní knihovny.
V sídle Sítiny je pouze plocha ob anského vybavení nekomer ní, kde se nachází kostel a plocha ob anského
vybavení sportu, kde je malé h
.

B.7.9.9 Ve ejná prostranství
Plochy ve ejných prostranství zelen sídelní jsou v sou asné dob v centrech sídel na návsích. Dále se plochy
ve ejných prostranství zelen sídelní nachází v zastav ných územích v Mnichov nap . v okolí h
, v Sítinách
nap . v návaznosti na h bitov a v Rájov nap .v blízkosti silnice II.t ídy.
V eném území se nachází plochy ve ejných prostranství zelen h bitov v k.ú. Mnichov (na p íjezdové
komunikaci vedoucí od Mariánských Lázní), v k.ú. Sítiny (na p íjezdové komunikaci od silnice II/230) a dále dnes ji
nevyu ívané v okolí kostel (Rájov, Mnichov).

B.7.9.10Nakládání s odpady
V eném území není v sou asné dob skládka pro ukládání tuhého komunálního odpadu (TKO), ani skládka
nebezpe ných odpad . D ív í skládky byly rekultivovány dle po adavk orgán státní správy.
Sb r tuhého komunálního odpadu je shroma ován v kontejnerech a nádobách na odpadky. Sb rnými vozy je
komunální odpad odvá en na ízenou skládku TKO mimo správní území obce Mnichov. Obec má uzav enou smlouvu
s provozovatelem této skládky.
Obec vydala Obecn závaznou vyhlá ku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve správním území
obce Mnichov.
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B.7.10.

Koncepce uspo ádání krajiny

B.7.10.1Návrh místního územního systému ekologické stability
Vypracoval: RNDr. JAN K IVANEC, EKOSLU BY Ÿ Ji ní 3 Ÿ 360 01 Karlovy Vary Ÿ
tel./fax 353 563 963 Ÿ mobil 603 293 697 Ÿ e-mail jan.krivanec@tiscali.cz

B.7.10.1.1 Úvod
Dokumentace Územní systém ekologické stability obce Mnichov byla zpracována pro pot eby územn
plánovací dokumentace obce na základ smlouvy o dílo . 0105 ze dne 12. zá í 2005. Pro území obce byl zpracován
návrh místního územního systému ekologické stability ve form generelu v m ítku 1 : 10 000 (Generel místního
územního systému ekologické stability Mnichov, Sítiny, Rájov, GeoVision s.r.o., Plze 1998), vymezující prvky ÚSES
standardním postupem a uvád jící v echny nále itosti vymezování ÚSES.
Do územního plánu byl pou it návrh ÚSES ze zpracovaného Generelu s díl ími úpravami - soulad
s nadregionálním a regionálním ÚSES, návaznost na území m sta Teplá.

B.7.10.1.2 Vymezení

eného území

Rozsah
eného území zahrnuje území obce Mnichov, co jsou katastrální území Mnichov u Mariánských
Lázní, Sítiny a Rájov u Mariánských Lázní. Plocha
eného území je cca 2790 ha. Území le í v jihozápadní ásti
Karlovarského kraje.

B.7.10.1.3 Podklady a návaznosti
Podkladem pro vymezování prvk ÚSES byl Generel místního územního systému ekologické stability (viz
Úvod). V echny prvky ÚSES byly z této dokumentace p evzaty, pouze s úpravou na hranicích s Teplou, aby byly
zaji ny návaznosti na zpracované území m sta Teplá.
Díl í úpravy byly provedeny ve vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES - textová ást Generelu je
provedena v souladu s platným ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES R, grafická ást nikoliv. Dále byly vypu ny
navrhované významné krajinné prvky - ve zvlá
chrán ných územích se nevymezují (celé území obce je v CHKO
Slavkovský les).
Detailní charakteristiky a popisy území jsou uvedeny v Generelu, pro pot eby územního plánu obce byly z n j
evzaty nejd le it í ásti - viz následující kapitoly.

B.7.10.1.4

írodní pom ry

Geomorfologické pom ry
Území le í na rozhraní mezi Slavkovským lesem a Tepelskou vrchovinou.
Geomorfologické jednotky:
Podsoustava
Celek
Podcelek

Okrsek

Podkru nohorská podsoustava
Slavkovský les
Tepelská vrchovina
Hornoslavkovská vrchovina
Be ovská vrchovina
Tou imská plo ina
Krásenská vrchovina
Mariánskoláze ská vrchovina
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Okrsek Krásenská vrchovina se rozkládá pouze podél severozápadní hranice
eného území. Zaujímá zde
celý morfologický výrazný h bet mnichovských hadc s nejvy ími kótami Vl í kámen 882,9 m. V boru 860,0 m a
Císa ský les 850,8 m. Východní hranici tvo í dolní úsek Mnichovského potoka p ed soutokem s Pramenským
potokem. Reliéf zde tvo í plochou, kernou vrchovinu s irokými h bety a velkými zbytky terciérního zarovnaného
povrchu, pro ezanými hlubokými údolími vzniklými p evá
v tektonicky poru ených pásmech. asté jsou zde
periglaciální tvary (r zné fosilní mrazové p dní formy).
Podcelek Be ovská vrchovina zaujímá na
eném území malou ást v severovýchodním cípu území, zhruba
od dolního toku Mnichovského potoka a do údolí Pramenského potoka a k východní hranici
eného území. Tvo í
lenitou vrchovinu ve východní ásti Slavkovského lesa. P edstavuje slab diferencovanou kernou vrchovinu
s celkovým úklonem k JV a rozsáhlými zbytky zarovnaného povrchu, pro ezanou hlubokými údolími pérovité ní
sít (Pramenský potok, Teplá atd). Rovn jsou zde asté periglaciální tvary.
Okrsek Mariánskoláze ská vrchovina tvo í celou ji ní ást eného území od údolí Mnichovského potoka sv.
od Sítin a od paty svah hadcového h betu na severozápad a k východní hranici
eného území a ji ní hranici
v údolí eky Teplé.Jedná se o plochou vrchovinu s kryogenní modelací a erozn denuda ním reliéfem, tektonicky mén
poru eným, ale s rozsáhlými zbytky t etihorního zarovnaného povrchu. Místy zde vystupují drobné amfibolitové suky
(okolí Rájovského vrchu 788 m).

B.7.10.1.5 Geologické pom ry
Geologickou stavbu
eného území tvo í horniny mariánskoláze ského metabazitového komplexu, je je
sou ástí tepelského antiklinorního pásma (svrchní proterozoikum, tepelské krystalinikum).
Metabazitový komplex je na celém studovaném území tvo en p evá
amfibolity. Severozápadn od Sítin a od
Mnichova vystupuje na výrazném h betu rozsáhlé t leso serpentinit (hadce). V jeho okolí se v amfibolitech nacházejí
etné men í masívky hadcových hornin (nap . v údolí dolního toku Mnichovského potoka). Lokáln se vyskytují
v amfibolitech také zbytky plá ových hornin, které zde tvo í dvojslídné svory s p echody do muskoviticko-biotitické
biotitické pararuly. Nejv í takový relikt buduje pruh území v ce cca 1 km západn od silnice mezi Mnichovem
a Sítinami, men í polohy sm ru S-J se vyskytují západn od Mnichova.
Svahy elevací a horní ásti údolních niv potok Pramenského , Mnichovského, Mlýnského a eky Teplé v etn
údolnic vláse nicových p ítok jsou tvo eny deluviálními, p edev ím hlinoto-kamenitými sedimenty, p evá
solifluk ními (kvartér, pleistocén
holocén). V aluviích v ích potok se vytvo ily fluviální a deluviofluviální
hlinito-kamenité sedimenty (kvartér, holocén). Celkov jsou geologické pom ry v eném území pom rn fádní.
Klimatologie
evá ná ást
eného území (p ibli
od spojnice sídel Rájov-Sítiny) se podle klimatické regionalizace
nachází v mírn teplé klimatické oblasti MT 3. Pouze na malou ást území na západ (prameny Teplé, Mlýnského
potoka a horní tok Mnichovského potoka) zasahuje chladná klimatická oblasti CH (Quitt E. 1977):
§

MT 3: Krátké léto, mírné a mírn chladné, suché a mírn suché, p echodné období normální a dlouhé,
s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normáln dlouhá, mírná a mírn chladná, suchá a mírn
suchá s normálním a krátkým trváním sn hové pokrývky.
§ CH 7: Velmi krátké a krátké léto, mírn chladné a vlhké, p echodné období je dlouhé, mírn chladné jako a
mírný podzim, zima je dlouhá, mírná, mírn vlhká s dlouhou sn hovou pokrývkou (Quitt E. 1971).
Charakteristickým rysem jsou asté inverzní situace a mlhy v údolích potok a v siln zamok ených lokalitách.
Pedologické pom ry
Plo
p evládajícím p dním typem jsou na amfibolických horninách v eném území typické hn dé p dy
vy ích poloh vrchovin. Jsou zpravidla nenasycené (kyselé), oligomezotrofní, st edn hluboké a erstv vlhké
(vyrovnané), propustné, asto
rkovité. Na skalních výchozech, osypech a na zahlin ných sutích amfibolických
hornin se vytvá ejí oligomezotrofní, siln kamenité a st edn hluboké nevyvinuté p dy. Na výchozech svorových
hornin se velmi ojedin le vyskytují st edn hluboké, hlinitopís ité a kamenité hn dé p dy. V plochých sní eninách
rovinatého reliéfu se vlivem st edového zamok ení, p edev ím v jarním období, tvo í velmi asto pseudogleje. Na
zem lských pozemcích jsou tyto p dy v inou odvodn né systematickou drená í a v sou asné dob nejsou proto
zpravidla p evlh ované. asto v ak, p edev ím v depresích, je odvodn ní málo funk ní a proces oglejení p etrvává.
echodem mezi pseudoglejem a glejem, tj. mezi vlivy periodického a trvalého zamok ení jsou stagnogleje na
plo inách nebo v m lkých depresích se ztí enými odtokovými pom ry na nepropustném polo í. Na amfigolitických
horninách se asto v dolních ástech svah i na svahových prameni tích, obvykle na p echodu do pr to ných depresí,
vyskytují v d sledku trvalého zamok ení r zné typy glej . Jsou to p dy hluboké, obvykle t ké, pís itojílovité.
V d sledku trvalého zamok ení blízko pod povrchem jsou asto zra elin lé.
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Na hadcových horninách vznikají vlivem specifického zv trávání toxické oligotrofní hn dé p dy, které jsou
v horních ástech svah su í a m í, dosti rkovité a vysychavé, na bázi svah pak hlinité a jílovité a a oglejené
(mramorované). Na hadcovém h ebenu podél severozápadní hranice
eného území a na ásti jeho exponovaných
svah se lokáln tvo ily m lké a balvanité skeletové p dy.
Mén asto se v eném území vyskytuje na obohacených podsvahových hlínách subtyp mezotrofní (sv í)
hn dé p dy. Jsou v inou hluboké, erstv vlhké, provzdu né a dob e propustné. P i sléhání spodiny v d sledku
zhor ení fyzikálních pom
(nadbytek vody) se na zamok ených bázích svah v depresích tvo í oglejená mezotrofní
hn dá p da, naspodu jílovitá, zpravidla s hlubokým st ídav a trvale vlhkým (vyrovnaným) p dním horizontem.
Na aluviálních ních sedimentech se vytvá í nivní p dy glejové (niva Pramenského potoka, dolní tok), pravé
(typické) gleje a glejové p dy zra elin lé a ra elini tní (Mnichovský potok, Mlýnský potok), v nich reduk ní
glejový horizont zaujímá skoro celý p dní profil a podzemní voda má hladinu trvale nebo po p evá nou ást roku
blízko povrchu. P dní reakce je neutrální a slab kyselá. Obsah minerálních látek je sice optimální,ale pro p íli né
zamok ení nejsou tyto látky zcela zu itkovatelné. V území se v údolí Pramenského potoka vyskytuje také subtyp
glejová p da zba in lá. Tyto p dy lez charakterizovat jako st edn t ké a velmi t ké. V aluviích v ích tok nap .
reky Teplé) a na svahových prameni tích jsou ojedin le vyvinuty p echodn a vrchovi tní ra eliny.
Je nutné upozornit na vlivy zp sobené lidskou inností - odvod ováním a úpravou vodote í do lo k výrazným
zásah m do p irozeného procesu vznik a vývoje p d (zm na vodního re imu).
Hydrografie
Celé území pat í do povodí Oh e.
Na jihozápadním okraji
eného území se nachází v nadmo ské vý ce 750-780 prameni
02-001).

eky Teplé (1-13-

Pramenský potok (1-13-02-006) protéká podél severní a severozápadní hranice eného území. Pramení v PR
Kladské ra eliny v nadmo ské vý ce 825 m ji mimo
ené území, ale nedaleko jeho severovýchodního okraje u
.st. Louka u Mar. Lázní ústí do eky Teplé (600 m n.m). Potok m plochu povodí 68,6 km2, délku toku 16,7 km a
pr
rný pr tok u ústí 0,69 m3 / s. Jedná se o vodohospodá sky významný tok I. t ídy istoty vody.
Mnichovský potok (1-13-02-007) pramení na svých. svazích vrcholu Modrý kámen v nadmo ské vý ce 815 m.
Ústí zprava do Pramenského potoka st. od Mnichova (627 m n.m.). Má plochu povodí 22,9 km2 , délku toku 10,5 km
a pr
rný pr tok u ústí 0,23 m3 /s. Jedná se o vodohospodá sky významný tok. Na st edním toku vých. od Sítin
itéká zprava od jihozápadu Mlýnský potok, který pramení pod Rájovskou myslivnou v nadmo ské vý ce 781 m.
Dále protéká zájmovým územím n kolik mén významných vodote í, které odvod ují zamok ené a pozvolné
spodní svahy plo in nebo výrazných h bet severn a východn od Mnichova, u Sítin a u Rájova. V eném území
bylo v minulosti vybudováno mno ství malých i st edních rybní , z nich je v í ást ji nefunk ních. Z dosud
funk ních jsou nejvýznamn í jv. od Sítin a Velký Kolový rybník ji
od Rájova. Významn í retencí vody je na
eném území také vodárenská nádr na Pramenském potoce, 1,5 km severn od Mnichova.
Vegeta ní pom ry
Dle regionáln fytogeografického len ní nále í v ina území do oblasti mezofytika, do obvodu
eskomoravské mezofytikum. Pat í do fytogeografických podokres 28.b Ka on Teplé (severní okraj), 28.c
Mnichovské hadce (sz. ást) a 28.d. Tou imská vrchovina (v í, centrální a východní ást území). Pouze malá ást na
jihozápad a západ , p iléhající k prameni tím Teplé, Mlýnského potoka a Mnichovského potoka nále í ji
k oreofytiku, fytogeografickému okresu 86. Slavkovský les.
Výrazn p evládající rekonstruk ní vegeta ní jednotkou, resp. potenciální vegetací (MIKY KA et. a. 1972 a
CULEK et al. 1996) jsou v eném území bikové bu iny (Luzulo-Fagion: Luzulo-Fagetum a Calamagrostio villosaeFagetum). Na hadcových silikátových podkladech to jsou acidofilní, chudé v esovcové bory a reliktní bory (DicranoPinion , Erico-Pinion). N kolik ostr vk tvo í v eném území podmá ené smr iny (Bazzanio-Piceetum, SoldanelloPiceetum a Sphagno-Piceetum, pravd podobn také Mastigobryo-Piceetum) západn od Sítin v siln podmá eném
údolí bezejmenného potoka mezi prameni m Mlýnského potoka a tokem Mnichovského potoka. Podél vodote í
v údolních nivách jsou rekonstruk ní vegetací luhy a ol iny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae).
irozenou náhradní vegetací jsou r zné typy vlhkých a ra elinných luk svaz Calthion, Caricion fuscae a
Caricion rostratae. Kv tena má pom rn chudé druhové slo ení. Zvlá tností
eného území je unikátní, ojedin lé a
endemická flóra a vegetace na hadcích. Biota je obohacena také díky údolním fenomén m. Území je dosti siln
zamo eno invazním druhem bol evníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum).
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B.7.10.1.6 Biogeografické jednotky
Vy í biogeografické jednotky
Základními biogeografickými jednotkami jsou bioregion, biochora a skupiny typ geobiocén (STG). Bioregion
a biochora jsou vy ími biogeografickými jednotkami. Bioregion je jednotkou individuální, neopakovatelnou, biochora
a skupiny typ geobiocén jsou tzv. typologické, v podobných ekologických podmínkách opakovatelné.
Vyli ování bioregion a biochor se provádí s ohledem na provázanost celého systému na celostátní úrovni a p i
ení místního ÚSES na n m nelze nic m nit. Vzhledem k ji závaznému vymezení nadregionálního a regionálního
ÚSES jde tedy spí e o pomocné informace.
Území le í celé v bioregionu 1.60 - Hornoslavkovský bioregion. Bioregion pat í do hercynské podprovincie,
provincie st edoevropských listnatých les .
Na zkoumaném území p eva uje 5. jedlobukový vegeta ní stupe s p evládajícím typem jedlových bu in
ni ího stupn (Abiei-fageta inferiora). Pouze nejvy í vrcholky hadcového ostrova a jeho severn orientované svahy
se nacházejí ji v 6. smrkovobukovém vegeta ním stupni. Vegetace zde má v ak unikátní druhovou skladbu.
Biochory byly vymezeny ji v rámci star í rajonizace krajiny, pozd ji byly up es ovány a upravovány. Dle
vodního ozna ení je ené území za azeno do biochor:
III.4.3.

biochora mírn chladných svah

III.4.4.

biochora mírn chladných pahorkatin a plo in

III.4.5.

biochora mírn chladných ivn

III.4.8.

biochora výrazných údolích zá ez

III.4.9.

biochora podmá ených sní enin

III.4.11.

biochora hadcových h bet

ích plo in

Úrove bioregion je reprezentována nadregionálními biocentry . 72 Kladská (dosahuje k hranici obce) a .
2008 Mnichovské hadce, úrove biochor je reprezentována regionálním biocentrem . 1113.
Skupiny typ geobiocén
Nejni í biogeografickou jednotkou jsou skupiny typ geobiocén (STG). Tato úrove je reprezentována
místními biocentry. Tyto jednotky jsou vymezovány na základ kombinace t í p írodních faktor : vegeta ního stupn ,
trofické ady a hydrické ady. Pro vymezování STG byla analyzována geologická a geomorfologická stavba,
pedologické a klimatické podmínky a terénní pr zkumy.
ehled STG v zájmovém území:
5A1 STG se dv ma ojedin lými výskyty na skalních výchozech svorových hornin v meandru Pramenského
potoka cca 1,5 km severn od Mnichova. P dy jsou zpravidla nevyvinuté a rankery. Lesní porosty tvo í v inou
nep íli kvalitní boro-smrkové porosty. Potenciálními spole enstvy jsou smrkové bory ni ího stupn (Pineta piceosa
inf.).
5A2 STG na skalnatých výchozech, s unikátním výskytem na siln ji exponovaných h ebenových a sva itých
polohách mnichovských hadc . P dy jsou zpravidla nevyvinuté, m lké a balvanité. Lesní porosty tvo í v inou
reliktní a hadcové bory, místy s p imí eným smrkem. Potenciálními unikátními spole enstvy jsou hadcové li ejníkové
bory (Pineta lichonosa serpentini).
5A3 ojedin lý výskyt na mén exponovaných, severních svazích svorových hornin a meandru Pramenského
potoka cca 1,5 km severn od Mnichova. Jedná se o st edn hluboké p dy, v inou hlinito-pís ité, mírn kamenité.
Lesní porosty tvo í v inou smrkové porosty. Jsou ohro ené degradací, potenciální spole enstva tvo í smrkojedlové
bu iny (Fageta piceoso-abietina).
5A4 STG vyskytující se na spodních, zamok ených ástech svah mnichovských hadc p ekrytých hlínami,
kde navazuje na STG 5A2. Jedná se o m í hlinité p dy, oglejené a degradované (ho ík), v inou
rkovité,
s mocným pokryvem surového humusu.Lesní porosty tvo í v inou smrkové monokultury. Jsou ohro ené siln
degradací (pro v inu d evin toxické prost edí). Potenciální spole enstva tvo í ra eliníkové jedlové smr iny (Piceeta
abietina sphagnosa).
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5A6 STG vyskytující se velmi omezen (ostr vkovit ) jednak na mnichovských hadcích bu na spodních,
siln zamok ených ástech svah , nebo v siln zamok ených ú labinách s nep íznivými odtokovými pom ry a jednak
na amfibolitech v prameni tích Teplé a Mlýnského potoka. P dy jsou v inou jílovito-pís ité a zra elin lé. Lesní
porosty tvo í vesm s smrkové monokultury, v prameni tích i ásti bezlesí. Potenciální spole enstva tvo í na hadcích
ra elini tní smr iny ni ího stupn (piceeta tufosa inf.) a na amfibolitech rojovníkové bory ni ího stupn (Pineta
ledosa inf.).
5AB1 STG s n kolika ojedin lými výskyty na skalních výchozech amfibolit a svorových rul na strmém,
pravob ním svahu dolního toku Mnichovského potoka a na stejném svahu v meandru Pramenského potoka cca 1,5
km severn od Mnichova. P dy jsou zpravidla nevyvinuté, se su ovými osypy a zahlin nými sut mi, st edn hluboké.
Lesní porosty tvo í v inou smrkové monokultury. Potenciálními spole enstvy jsou zakrslé jedlové bu iny (Abietifageta humilia).
5AB2 STG nacházející se výhradn jen na levob ním svahu dolního toku Mnichovského potoka p ed
soutokem s Pramenským potokem Vyskytuje se nep íli asto a výhradn v lesních porostech na mírných zahlin ných
elevacích amfibolit (blízko kontaktu s t lesem hadc ). P dy jsou zpravidla dob e propustné. Lesní porosty tvo í
inou smrkové monokultury. Výrazn jsou ohro ené degradací (mírn ho ík). Potenciálními spole enstvy jsou
bukové jedliny s borovicí (Fagi-abieta pini).
5AB3 nej ast ji se vyskytující STG na eném území. Je vázána na mírné elevace plochého reliéfu p evá
na amfibolitech, mén ji na svorových rulách. Z nejv í ásti je typ vázán na zem lskou p dy, na lesní p
se
vyskytuje mén asto. Jedná o p dy st edn hluboké, erstv vlhké a propustné, asto rkovité. Lesní porosty tvo í
inou smrkové, mén borové monokultury. Potenciální spole enstva tvo í jedlové bu iny ni ího stupn (Abietifageta inf.).
5AB4 rovn
ast ji p ítomná STG navazuje na p edcházející typ v miskovitých depresích plochého reliéfu se
ztí enými odtokovými pom ry. Nejv í výskyt je vázáno na lesní komplexy jz. od Sítin a záp. od Rájova. Jedná se o
dy hluboké, v inou hlinité a jílovité, t ko propustné, st ídav a trvale zamok ované (oglejené). Lesní porosty
tvo í v inou smrkové monokultury. Na bezlesí je na nich vyvinuty p irozená náhradní vegetace, v inou mok adní
spole enstva v sukcesních stadiích vývoje. Jsou ohro ené degradací, potenciální spole enstva tvo í p esli kové jedlové
smr iny (Abieti piceeta equiseti).
5B3 STG navazuje na STG 5AB3. Vyskytuje se na amfibolitech rozptýlen tém po celém území, av ak
mén asto a hlavn v lesních porostech na obohacených svahových hlínách v horních ástech svah nebo na
sva it ích polohách. Jedná se o p dy hluboké, erstv vlhké a dob e provzdu né. Lesní porosty tvo í v inou
smrkové monokultury. Potenciální spole enstva tvo í typické jedlové bu iny (Abieti-fageta typica).
5B4 STG navazující na p edchozí typ. Vyskytuje se ast ji v západní, zalesn né ásti území a hlavn na
spodních, asto zamok ených bázích svah a v m lkých depresích reliéfu na amfibolitech s pokryvem hlín. Jedná se o
hlubové p dy, jíloví, st ídav a trvale mokré, oglejené. Lesní porosty tvo í v inou smrkové monokultury.
Potenciální spole enstva tvo í p esli kové jedlové smr iny (Abieti-piceeta equiseti).
5B5 STG vyskytující se výhradn v ir ích aluviích vodních tok nebo v navazujících, siln zamok ených
depresích, p evá
mimo zalesn né ásti území. Jedná se o p dy nivní a glejové, asto zra elin lé nebo zba in lé,
st edn t ké a velmi t ké, jílovité, trvale mokré. Na bezlesí je na nich vyvinuta p irozená náhradní vegetace,
inou mok adní spole enstva v sukcesních stadiích vývoje nebo pom rn kvalitní b ehové porosty ol in. Potenciální
spole enstva tvo í na stagnující vod smrkové ol iny (Picei-alneta), resp. na proudící vod smrkové ol iny ol e edé
ni ího stupn (Picei-alneta incanae inf.).
6A2 STG na skalnatých výchozech (6A1-2), s unikátním výskytem na siln ji exponovaných, nejvy ích
ebenových polohách mnichovských hadc . Navazuje na STG 5A2. P dy jsou zpravidla nevyvinuté, m lké a
balvanité. Lesní porosty tvo í v inou reliktní a hadcové bory se smrkem. Potenciálními unikátními spole enstvy
jsou hadcové smrkové li ejníkové bory vy ího stupn (Pineta piceosa lichenosa serpentini sup.).
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B.7.10.1.7 Aktuální stav krajiny
Centrální ást Hornoslavkovského bioregionu, kde se nachází posuzované území, byla osídlována teprve ve
vrcholném st edov ku, hlavn v souvislosti s rozvojem hornictví. D íve rozsáhlé lesy jsou na eném území roz eny
nejvíce v západní a severozápadní ásti a v ka onu dolního toku Pramenského potoka podél severního okraje území,
av ak p evá
s druhotnou skladbou d evin (vliv hospoda ení premonstrát od 17. století). V sou asné dob zde tedy
eva ují kulturní smr iny, pom rn dob e jsou zachována n která ra elini v prameni tích tok , asto i ta jsou v ak
nesmysln odvod ována a zales ována smrkem (nap . ra elini v prameni ti Mlýnského potoka i jeho levostranného
ítoku od Sítin). Jen n kde se zachovaly malé fragmenty bu in na svazích ka onovitých údolí. Úzký pruh podél
jihovýchodní a východní hranice
eného území i jeho plochá centrální ást jsou dodnes vyu ívány p evá
zem lsky. Na nelesních plochách p evládaly v nedávné minulosti louky a pastviny nad ornou p dou, dnes jsou v ak
z v í ásti odvodn né a zorané, resp. znovu p eseté. etné vlhké louky (s upolínem) degradují, mimo jiné zar stáním
bol evníkem velkolepým.
ené území lez ozna it za st edn ovlivn né lidskou innosti (rozptýlené osídlení, základní komunika ní
systém, intenzivní zem lská velkovýroba s výrobními areály apod.).
Sídelní struktura celého území je p evá
zalo ena na rozptýlených sídelních útvarech, ke kterým nále í
Mnichov, Sítiny i Rájov. Zástavba se i v minulosti koncentrovala v t chto sídelních útvarech a nebyla dále rozptýlena
do krajiny. Zaniklo zde v ak n kolik starých mlýn na Mnichovském potoce východn od Sítin a n které bývalé
hájovny. Sídla byla i v minulosti vázána p evá
jen na zem lskou velkovýrobu (zem lské areály s chovem
dobytka). V posledním období se obnovují v eném území i soukromé zem lské farmy zam ené na chov skotu, ale
i koní. Je snaha vyu ít zdroj minerálních vod, a vytvo it v území nové pracovní p íle itosti. Velká ást d íve trvale
obytných objekt je dnes vyu ívána pro rekreaci, p edev ím v Rájov . V echna sídla le í podél silnice Mariánské
Lázn
Be ov nebo v její blízkosti. Tato významná komunikace vytvá í p ibli
severoji ní osu území. Na ní p
navazuje sí místních komunikací. I kdy základní komunika ní sí byla v krajin zachována, je nutné upozornit na
velmi malou dostupnost ostatních ástí krajiny v d sledku likvidace mnoha polních cest p i zcelování pozemk .
V sou asné dob neexistuje nap . propojení Rájova a Pramen p es opu nou Rájovskou myslivnu, ani spojení
z Rájova do Sítin p es les V Karpatech nebo cesta z Mnichova p es pole na Bohuslav. patn pr jezdné je i krat í
polní spojení Sítin a Mnichova.
V p evá né zem lsky vyu ívané krajin i v blízkosti sídel a na antropicky siln ji ovlivn ných stanovi tích
(rumi , navá ky, skládky apod.) se vlivem vysídlení obcí a ponechání r zných antropicky ovlivn ných ploch po
ur itý as v klidu obnovila r zná sukcesní spole enstva lesních plá
(skupiny k ovin a nálet , b ezovo-jívové hájky)
doprovázená ruderálními cenózami se zavle enými druhy vegetace. P edev ím výskyt invazního druhu bol evníku
velkolepého (Heracleum mantegazzianum) je na
eném území zvlá záva ný a alarmující, proto e vytvá í celkem
i velká ohniska bol evníkových les na jv. okraji Rájova, v siln zamok ené niv západn a ji
od Sítin a na
ovatce silnice I. t ídy Mariánské Lázn
Be ov a Sítiny
íhaná, které je ze v ech nejrozsáhlej í a kde bol evník
roste i v plochách sousední orné p dy (ji mimo ené území). Na v ak lokalitách jsou siln zamo eny krajiná sky
významné mok adní ekosystémy v nivách vodote í. V echna tato ohniska mají zna ný rozptyl do okolí. Stav je
v území velmi neut ený a m e být v blízké budoucnosti zasa eno podstatn v í území.
Zem lská p da má na
eném území podstatný podíl rozlohy. Nelesní pozemky jsou poznamenány
intenzívním velkovýrobním zp sobem hospoda ení v zem lství, který ovládl tuto krajinu, byl p izp soben pou ívání
velkého po tu t kých mechaniza ních prost edk , hnojení pr myslovými hnojivy a pou ívání chemických
ochranných prost edk . V sou asné dob je trend k men ím výrobním plochám, mj. i z d vodu vrácení p dy
vodním majitel m a omezení dotací do zem lského sektoru. I p es dosud ne zcela vyjasn né majetkoprávní vztahy
je v ina pozemk v sou asnosti obhospoda ována. Rozlehlé plochy orné p dy se nacházejí jak v celém okolí Rájova,
tak i v jihovýchodním a severozápadním okolí Mnichova. Nejvíce úhor bylo zji no v jihozápadním okolí Rájova.
Pozitivn lze hodnotit postupné obnovování podílu trvalých vegeta ních formací na orné p
(p edev ím v okolí Sítin
a východn a severn od Mnichova), které se docela nedávno obnovily po orné p
p edev ím díky výrazn
nevhodným podmínkám pro hospoda ení (chudé, kamenité a balvanité i naopak siln zamok ené a mokré p dy).
Tyto siln kultivované porosty v ak nemají vysokou ekologickou hodnotu, proto e vytvo ily rozsáhlou travnatou step
na d íve odvodn ných plochách bez jakýchkoli d lících prvk (mezi, v trolamy, remízy, solitérní stromy apod. zde
zcela chyb jí). Trvalé travní porosty mají navíc jen velmi nízkou druhovou diverzitu.
Místy se po celém eném území vyskytují lokality s roz enými sukcesními stadii p edlesových spole enstev
(enklávy drobných lesík v kulturn vyu ívané krajin , meze apod.), dopln né o etné relikty mok adních a vlhkých
spole enstev. Prvky p írodního prost edí se v ásti zem lsky vyu ívané krajiny nejvíce dochovaly v okolí Rájova
mezi plochami orné p dy. Na zamok ených plochách v depresích a podíl vodních tok se v území dochovaly cenné
sukcesní porosty mok adního typu s výskyty ohro ených spole enstev vegetace (ost icová spole enstva, n které druhy
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vrb, aj.). Pom rn p íznivým vývojem procházejí také b ehové posty ol in (ol e edé i lepkavé) v nivách
významn ích potok
Pramenského, Mnichovského, Mlýnského i horního toku eky Teplé. Zne
ní tok je
úm rné nep íli velké hustot osídlení (obce), dal ím zdroj m zát í v povodí (zem lské areály s chovem dobytka) a
zejména ji vzpomínanému intenzivnímu zem lskému vyu ívání (hnojiva, chemické post iky, eroze). Prakticky
ádná vodote v eném území není v p ímém kontaktu s ornou p dou. Vlivem silného zamok ení jsou nivy málo
vyu ívány a tvo í významné filtra ní elementy v krajin . Rovn n které rybníky na eném území, nap . v jv. okolí
Sítin, mají relativn dobrou a velmi dobrou doprovodnou vegetaci, v inou charakteru vzrostlé zelen .
Lesnatost
eného území je souvislá a nadpr
rná pouze v západní a severozápadní ásti území. Na celém
ostatním území pak siln podpr
rná, pouze s drobnými lesíky na elevacích, místy v úvozech, p ípadn podél
vodote í. Lesy jsou v ak siln poznamenány lidskou inností, druhová skladba les je zna
zm na, p evládají
smrkové, lokáln i borové lesy (výchozy amfibolitických hornin a na hadcích ve vy ích polohách). Lesní porosty
s p irozenou nebo p írod blízkou druhovou skladbou jsou v eném území zachovány pouze p i jeho jihozápadní a
západní hranici /podmá ené smr iny), kam od západu zasahují rozsáhlé komplexy podmá ených smrkových les od
Kladské. Relativn nejp irozen í spole enstva (reliktní a hadcové bory) jsou ve vy ích polohách na severozápad ,
kde dominuje území zcela zalesn ný a málo dostupný h bet mnichovských hadc s vrcholy Vl í kámen (882,9 m
n.m.), V boru (860 m n.m.) a Císa ský les (850,8 m n.m.). V ásti zem lské krajiny se místy i na vrcholcích
plochých elevací dochovaly relikty men ích lesních komplex , výhradn v ak smrkových. Ojedin le se zachovaly
fragmenty p írod blízkých lesních spole enstev také na suchých stanovi tích (skalní výchozy, meze), ale i relativn
etné mok adní ekosystémy v lesních prameni tích, zamok ených depresích, v okolí rybník a vodote í.
inou naru ení ekologické rovnováhy krajiny na k.ú. Mnichov, Sítiny a Rájov bylo ji v dávné minulosti
edev ím rozsáhlé odles ování ploch pro hospoda ení a zm na druhové skladby hospodá ských lesních porost , která
vede k postupné degradací p dních horizont (nedochází k vým
látek v hlubokém ob hu). V dob zcela nedávné se
na destabilizaci krajiny podílely hlavn souhrnné pozemkové úpravy, zvlá pak systematické odvodn ní, zrychlený a
soust ed ný odtok p i zna ném zhor ení retence území. Tzv. celoplo né rekultivace p i zcelování hon s odstran ním
mezí, liniových i bodových krajinných prvk (stromová i ke ová zele , doprovodná p irozená vegetace) a intenzívní
zp soby hospoda ení (nevhodné plodiny, vysoké dávky istých ivin, t ké mechaniza ní prost edky) zp sobily
degradaci p dních horizont (eroze, sní ení humusových ástic v p
atd.). P esto je nedo lo k úplnému naru ení
kostry ekologické stability krajiny, vázané p edev ím na zamok ené plochy, které byly zahrnuty do biocenter a
biokoridor .
im ená obnova a udr ení ekologické stability krajiny bude vy adovat na v in území ochranu
dochovaných p írodních hodnot a jen díl í strukturální zásahy. Zvlá tní formou ochrany je zaji ní p im ené úrovn
obhospoda ování trvalých travních porost .

B.7.10.1.8 Ekologická stabilita
Území bylo v rámci generelu detailn posuzováno podle estistup ové klasifikace stup

ekologické stability:

0 - plochy ekologicky výrazn nestabilní, bez p irozených vazeb
1 - plochy ekologicky velmi málo stabilní
2 - plochy ekologicky málo stabilní
3 - plochy ekologicky st edn stabilní
4 - plochy ekologicky velmi stabilní
5 - plochy ekologicky nejstabiln í
Celkov je území ekologicky st edn stabilní, ale s velkými místními rozdíly. Málo stabilní plochy tvo í bloky
orné p dy a intenzivn vyu ívaných trvalých travních porost , prostory sídel, zem lských areál a dal ích lokalit
s tzv. p írod cizími prvky. Území s vysokou ekologickou stabilitou se vyskytují zejména na hadcovém ostrov a
v zamok ených polohách v terénních depresích a p i potocích.
Tém

v echny ekologicky hodnotn

í ásti území byly zahrnuty do biocenter a biokoridor .

Je nutno ale uvést, e ekologická stabilita území je výrazn asov prom nlivá jak vlivem spontánních
írodních proces , tak zejména antropogenních aktivit. V posledních letech vlivem sní ené intenzity zem lského
hospoda ení dochází k ur itému pozitivnímu posunu.
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B.7.10.1.9 Zvlá

chrán ná území

Celé území je sou ástí Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les.
Na k.ú. Rájov zasahuje p írodní rezervace Prameni
Teplé . Jedná se o cenné p irozené porosty
podmá ených smr in, ol in a mokrých bezkolencových luk, místy zra elin lých, na nich se vyskytují ohro ené druhy
rostlin (orchideje aj.).
Na k.ú. Sítiny zasahuje p írodní rezervace Vl ek . Jedná se o vrcholový fenomén na mnichovských hadcích
s cennými p irozenými porosty reliktních a hadcových bor údajn s p vodní vogtlandskou borovicí a s výskyty
kterých ohro ených druh rostlin (sleziníky aj.), v etn endemického ro ce ku kolistého.
Na k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní byla vyhlá ena p írodní rezervace Planý vrch v rozsahu 11,26 ha
(les). Jedná se o su ový svah na mnichovských hadcích s cennými p irozenými porosty hadcových bor s výskyty
kterých ohro ených druh rostlin (sleziníky aj.), v etn endemického ro ce ku kolistého.

B.7.10.1.10 Metodické poznámky
Vymezování a ochranu územních systém ekologické stability za azuje zákon . 114/1992 Sb., o ochran
írody a krajiny mezi základní nástroje zaji ní ochrany p írody a krajiny. V tomto zákon a v provád cí vyhlá ce .
395/1992 Sb. Jsou rovn vymezeny základní pojmy a podrobnosti vymezení a hodnocení ÚSES.
Pro vymezování ÚSES platí p t kritérií:
kritérium rozmanitosti potenciálních ekosystém
kritérium prostorových vazeb potenciálních ekosystém
kritérium minimáln nutných prostorových a asových parametr
kritérium aktuálního stavu krajiny
kritérium spole enských limit a zám
Prvky ÚSES se nejprve navrhují dle kritérií 1-3, p edstavujících exaktní p írodov dná hlediska, a poté se
upravují v rozsahu p ípustných mezí dle kritérií 4-5 do spole ensky akceptovatelné podoby.
Obecn je smyslem ÚSES vymezit prostor pro p írodu , skládající se z ploch (biocenter) a tras (biokoridor ).
V sou asné dob má tento prostor obvykle charakter ostrov obklopených naru eným prost edím. Ú elem vymezování
ÚSES je ochrana stávajících a vytvo ení nových ostrov v po adované hustot a nalezení jejich vhodných propojení
systémem suchých a mokrých cest, aby byla umo na vým na biologických informací mezi jednotlivými ostrovy.
Vzhledem k asovým parametr m p írodních proces je pot ebné, aby vymezení bylo dostate
stabilní a u
stávajících nebo realizovaných prvk dlouhodob nem nné.
1.
2.
3.
4.
5.

B.7.10.2Hranice záplavových území
Hranice záplavových území dosud nebyla oficiáln stanovena rozhodnutím vodohospodá ského orgánu.

B.7.10.3Vymezení ploch p ípustných pro dobývání lo isek nerost
technické zaji ní

a ploch pro jeho

Dle zachovaných historických záznam se na
eném území t ilo st íbro, cín a hadec (serpentin). V oblasti
Farské kyselky na katastru Rájova se povrchov t ila ra elina.
V sou asné dob je evidováno výhradní lo isko stavebního kamene B3 019500 Mnichov u Mariánských Lázní
Sítiny . Poddolovaná území se nachází v lokalit . 5250 Mnichov u Mariánských Lázní 1, kde byly do 19. stol.
eny rudy, . 5251 Mnichov u Mariánských Lázní 2, kde byly po r. 1945 t eny nerudy a .323 v lokalit Sítiny a
349 Mnichov, kde byly t eny rudy. Tyto plochy se nacházejí severozápadn mezi Mnichovem a Sítinami v lokalit
V boru.
Na území p írodního komplexu Rau enba ská lada (na hranicích PR Planý vrch) jsou patrné poz statky lámání
hadce. Dal í lokality jsou podél cesty vedoucí ze Sítin do Pramen se nacházejí 2 jezírka obklopená strmými skalními
st nami.P i projektování staveb je nutno respektovat § 13 zákona 62/1988 Sb.- geologický zákon a p íslu ná
ustanovení zákona 44/1988 Sb, v etn navazujících p edpis .

B.7.10.4

ení po adavk civilní ochrany

Ve správním území obce Mnichov jsou v sou asné objekty a plochy u ívané pro civilní ochranu a obranu státu.
Jedná se o kryty ke zpohotov ní ve sklepích stávajících objekt .
V území je t eba zajistit ukrytí v ech obyvatel. V rámci
ení územního plánu se po ítá se z izováním
protiradia ních úkryt p edev ím v nových objektech ob anské vybavenosti. Návrhy protiradia ních úkryt budou
zpracovány v rámci projektové dokumentace jednotlivých staveb. V t chto objektech budou sledovány následující
parametry ukrytí:
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- plochy pro 1 ukrývanou osobou 3-5 m
- koeficient zeslabení zá ení Ko minimáln hodnoty Ko = 50

- U ubytovacích za ízení je t eba po ítat s kapacitou - 100% zam stnanc + 100% host l kové ásti a u
restaura ních za ízení, obchod a slu eb je t eba zabezpe it kapacity pro 100% zam stnanc a 50% host nakupujících.
- Výrobní provozy si zaji ují ukrytí pro své zam stnance v prostorách závodu.
- P i výstavb rodinných dom se po ítá se z izováním svépomocí budovaných protiradia ních úkryt v rámci
spodních staveb jednotlivých dom .
V objektech, ve kterých bude probíhat rekonstrukce, budou zachovány protiradia ní úkryty budované
svépomocí.
Z hlediska zájm civilní ochrany je t eba zmínit i ochranu p ed povodn mi, se kterou souvisí opat ení
významn sni ující riziko zátop. Hranice zátopových území dosud nebyla oficiáln stanovena.
Po ární ochranu zaji uje hasi ský záchranný sbor PO3 Sbor dobrovolných hasi Mnichov. Ve v ech t ech
sídlech jsou funk ní po ární zbrojnice.

B.7.11.

Vysv tlivky pou itých zkratek

BV

plochy bydlení vesnického

.
OV
DI
DO
DX

íslo
istírna odpadních vod
plochy dopravní infrastruktury
dot ený orgán státní správy
plochy dopravní infrastruktury specifické

KÚKK

krajský ú ad Karlovarského kraje

NN
NRBC
NRBK

nízké nap tí
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor

OK
OS
OV

plochy ob anského vybavení komer ní
plochy ob anského vybavení sportu
plochy ob anského vybavení nekomer ní

PUPFL
PZ

plochy ur ené k pln ní funkce lesa
plochy ve ejných prostranství zelen sídelní

RBK
RD

regionální biokoridor
rodinné domy

SV
SZ

plochy smí ené obytné vesnického typu
stavební zákon

TS
TÚ
TI
TTO

trafostanice
telefonní úst edna
plochy technické infrastruktury
tranzitní telefonní obvod

ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
UTO

územn analytické podklady
územní plán
územn plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
uzlový telefonní obvod

VD
VP

plochy výroby a skladování - drobná a emeslná
plochy výroby a skladování výroba pr myslová
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VPO
VPS
VN
VVN

ve ejn prosp né opat ení
ve ejn prosp ná stavba
vysoké nap tí
velmi vysoké nap tí
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ZPF
ZÚR KK

zem lský p dní fond
Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

B.7.12.
S pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v p ípad
podle § 51 odst. 3 stavebního zákona
Situace popsána v § 51 odst. 3 stavebního zákona nenastala
návrh územního plánu.

postupu

po spole ném jednání nebylo nutné po ídit nový

B.7.13.
S pokyny k úprav návrhu územního plánu v p ípad postupu podle §
54 odst. 3 stavebního zákona
P i projednávání nedo lo k nesouhlasu zastupitelstva dle § 54 odst. 3 stavebního zákona.

B.7.14.
S rozhodnutím o po ízení územního plánu nebo jeho zm ny a o jejím
obsahu p ípad postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
Situace popsaná v § 55 odst. 3 stavebního zákona nenastala.

B.8. Vý et zále itostí nadmístního významu, které nejsou
eny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby
jejich vymezení
Územní plán Mnichov neobsahuje zále itosti nadmístního významu, které by nebyly eny v ZÚR KK.
Sídla v eném území nejsou z hlediska ir ích vztah nijak významná. Z hlediska struktury osídlení spadají
mezi obce trvalého významu s p irozenou spádovostí k m stu Mariánské Lázn .
Územní plán je koordinován s platnými i rozpracovanými územními plány sousedních obcí bezprost edn
navazujícími na ené území.
i návrhu byly respektovány vazby týkající se dopravy, technické infrastruktury nadmístního významu,
biocentra a biokoridory nadregionálního územního systému ekologické stability a ostatní limity vyu ití území
nadmístního významu. VPO U.513 RBK 1020
Mnichovské hadce Ka on Teplé je vymezen a up esn n
v souladu se ZÚR KK v platném zn ní.
Rovn dopravní
ení východní trasy komunikace II.t ídy - P elo ka silnice II/230 v prostoru obce Mnichov
(VPS D.49 je v souladu se ZÚR KK) v etn napojení Mnichova (úprava II/210) a v etn souvisejících k ovatek.
ení je koordinováno s platnými i rozpracovanými územními plány sousedních obcí bezprost edn
navazujícími na ené území.
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B.9. Zpráva o vyhodnocení vliv na udr itelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení v etn výsledk vyhodnocení
vliv na ivotní prost edí; stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5;
sd lení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledn no, s uvedením
záva ných d vod , pokud n které po adavky nebo podmínky zohledn ny
nebyly:
K zadání územního plánu Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství jako
dot ený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na ivotní prost edí a o zm
kterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na ivotní prost edí), ve zn ní pozd ích p edpis vydal
stanovisko zn. 3419/ZZ/05 ze dne 23. 9. 2005 s tím, e Územní plán obce Mnichov není nutné posoudit z hlediska
vliv na ivotní prost edí. Na základ vyhodnocení výsledk prvního ve ejného projednání uskute ného dne 13. 8.
2009 byl návrh Územního plánu Mnichov upraven. Jednalo se p edev ím o úpravu trasy pro p elo ku silnice II/230 v
prostoru obce Mnichov, která souvisí s ve ejn prosp nou stavbou obchvatu obce Mnichov elo ka silnice II/230 v
prostoru obce Mnichov (VPS D.49 v souladu se ZÚR KK) a napojení Mnichova (úprava II/210), v etn souvisejících
ovatek . , uvedenou v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK ). KÚKK vydal k této
zm
trasy samostatné stanovisko .j. 1566/ZZ/13 ze dne 10. 7. 2013 s tím, e p edlo ená aktualizovaná trasa
obchvatu obce je v souladu se ZÚR KK a vzhledem k tomu nestanovil KÚKK po adavek na vyhodnocení vliv
Územního plánu Mnichov na ivotní prost edí, ani po adavek na zpracování variantního ení.
Ve správním území obce Mnichov se nachází evropsky významná lokalita Natura 2000, která je respektována v tomto území se nevyskytují zastav ná území ani zastavitelné plochy. Jsou respektovány ve keré lesní plochy.
Územní plán umo uje zlep ení sou asného stavu území. Územní plán posiluje trvalý charakter bydlení, který
má stabilizující ú inek a s tím spojené roz ení pracovních p íle itostí v místních slu bách a malých provozovnách.
ení umo uje komplexní rozvoj obce. Územní plán respektuje dopravní systém a navrhuje jeho zlep ení. Územní
plán optimalizuje infrastrukturu. Územní plán naplnil po adavky na trvale udr itelný rozvoj území. Návrh je
en
s ohledem na vyvá enost vztahu podmínek pro p íznivé ivotní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudr nost
spole enství obyvatel území. Návrh vytvá í vhodné podmínky pro ivot obyvatel eného území.
íslu ný orgán neuplatnil po adavek na vyhodnocení vliv na ivotní prost edí.
Z t chto uvedených d vod nebyl pro územní plán zpracován posudek vlivu územního plánu na ivotní
prost edí (posudek SEA), posudek vlivu územního plánu na chrán ná území Natura 2000 a pta í oblasti.

B.9.1. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk
prost edí

navrhovaného

ení na

ivotní

B.9.1.1 Ochrana ovzdu í
V sou asné dob je naru ováno ovzdu í lokálními tepelnými zdroji na tuhá nekvalitní paliva a emisními
kodlivinami z dopravy. Ke zvý ení emisního zatí ení dochází p edev ím v zimním období. K inverzním situacím
vzhledem k náhorním polohám obcí nedochází.
Návrh územního plánu umo uje eliminaci zdroj zne
ní ovzdu í p echodem z tuhých paliv na u lechtilej í
zdroje (el.energie, zemní plyn apod.), u významn ích zdroj v kombinaci se za ízením na likvidaci plynných
kodlivin. Dále je vhodné zvý it ú innost spalovacího procesu v kotlích vým nou zastaralých kotl . Je vhodné
podporovat netradi ní zdroje spalování d evního odpadu, tepelná erpadla v kombinaci s el. energií.
Uva ovaná výstavba bude v souladu s po adavky na ochranu ovzdu í vedoucí k zabezpe ení jeho odpovídající
kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy sni ování emisí zne
ujících látek.
Emise
Nej ast ji se vyskytující emisní kodliviny SO2, tuhé látky v etn popílku, NOx , pop ípad CO. Uhlovodíky a
ostatní látky se ve v í mí e neuplat ují.
Rozhodující vliv na emisích kodlivin do ovzdu í má lokální vytáp ní. Krom stacionárních zdroj se na
zne
ování ovzdu í podílí mobilní zdroje. Doprava individuální a p edev ím nákladní emituje do atmosféry zejména
CO, uhlovodíky, NOx. Zejména na pr jezdných komunikacích p sobí p i sou asném dopravním zatí ení negativn .
i nep íznivých meteorologických podmínkách lze o ekávat vliv vzdálen ích zdroj zne
ní ovzdu í ze
Sokolovska.
83

84
·
·
·
·
·
·
·

Územní plán Mnichov
Opat ení na stran spot ebitele
Zajistit odstran ní nedostatk v oblasti tepelné ochrany vytáp ných budov.
Zajistit realizaci racionálních zm n v provozu budov.
Zaji ní d sledné regulace otopných systém v budovách.
Zaji ní d sledného m ení individuální spot eby tepla v bytech.
Sní ení distribu ních ztrát.
Zajistit racionální provoz systému P íprava teplé u itkové vody.
Zajistit reálná opat ení v místech kone né spot eby TUV.

Dal í opat ení na úseku ochrany ovzdu í
Dal í opat ení v oblasti zlep ení kvality ovzdu í jsou navrhovány optimálním
ením ploch s rozdílným
zp sobem vyu ití, návrhem dopravního ení a dal ími opat eními. Navrhuje se nap íklad:
· zalo it nové plochy zelen , udr ovat a obnovovat v echny kategorie zelen
· dislokovat výrobní a stavební provozy a výrobní slu by mimo obytná území
· omezit sekundární pra nosti a plynných emisí odklon ním hlavních silnic mimo sídla
· upravit venkovské komunikace za ú elem sní ení pra nosti
· druhové slo ení d evin v lesních i nelesních porostech provád t s ohledem na alergizující ú inky v zájmu
vytvo ení optimálního venkovského prost edí

B.9.1.2 Ochrana proti hluku a vibracím
Vzniká pouze z dopravního provozu. Nejintenzivn í je hluk ze silni ní dopravy na komunikaci II/230 p i
pr jezdu obcí Mnichov. Sídla Sítiny a Rájov le í na komunikacích III. t ídy a pr jezd jimi je minimální. V blízkosti
Rájova také prochází silnice II/230, ale sídlo je clon no terénní konfigurací a vzrostlou zelení.
Cílem územního plánu je vytvo it podmínky pro výsadbu zelen s funkcí ochranných clon u exponovaných
komunikací a pr myslových provoz , v etn budování ochranných val . Trvalé zdroje hluku odstínit pomocí
protihlukových zdí a technickým
ením objekt . Koncep
vycházet p edev ím z urbanistického
ení návrhem
optimálních tras odklonu exponovaných komunikací a funk ním zónováním zaji ujícím vhodné situování
potencionálních zdroj hluku.
Pro sní ení negativních vliv hluku na zdravotní stav obyvatel a náv vník se navrhuje:
· optimalizovat návrh ploch s rozdílným zp sobem vyu ití tak, aby nedocházelo k zat ování zejména obytných
zón
· dislokovat výrobní areály do samostatných funk ních zón, odd lit je od obytných lokalit a zajistit jejich optické
a hlukové odstín ní zelení
· odleh ovací trasy spojující tangenciáln území

B.9.1.3 Ochrana vod
ení ÚP uva uje s komplexním ist ním odpadních vod, návrhem kanaliza ní sít v
Povrchové vody
Kvalita povrchové vody v tocích není v

eném území.

eném území pravideln sledována.

Ochranná pásma
ené území se nachází v ochranné pásmu stupn II.B p írodních lé ivých zdroj láze ského místa Mariánské
Lázn . Na ást území zasahuje hranice ochranného pásma II. stupn p írodního lé ivého zdroje Sítiny, ochranné
pásmo II. stupn p írodního lé ivého zdroje Farská kyselka a ochrannéh pásmo I. stupn p írodního lé ivého zdroje
Prameny. V severním cípu se katastrálního území u Pramenského potoka dotýká ochranné pásmo I.stupn p írodních
lé ivých zdroj Nová Ves - Louka. Pro ka dý stupe jsou up esn ny zákazy inností a je stanoven re im ochrany.
Ve správním území obce Mnichov se nachází n kolik lokálních vodních zdroj s vlastním ochranným pásmem.
Chrán ná oblast p irozené akumulace vod
Zaji uje se ochrana v ir ím území v souvislosti s p írodními podmínkami a s d razem na prevenci p ed
ohro ením vodních zdroj . Jsou stanoveny omezení a zákazy n kterých inností.
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Navrhuje se:
vybudovat kanalizaci v sídlech a v echny nov navr ené objekty a lokality napojit na kanalizaci
dávky strojených hnojiv podle kultur a p dy stanovovat na optimum a vyu ívat formy a druhy bez negativních
dopad na kvalitu povrchových i podzemních vod
organická hnojiva pou ívat dle schválených hnojných plán , aplikovat je bez vniku nebezpe í zne
ní vod
u zem lských za ízení zajistit uskladn ní hnojiv, biocid , ropy, krmiv a odpad tak, aby nedo lo ke
kontaminaci vod (vhodná technologie uskladn ní, pot ebná kapacita)
toky zachovávat v p irozených
tích, v p ípad revitalizace dbát na zachování p íznivých pr tokových
pom , ekologicky vyvá eném inunda ním území a zaji ní funkce samo ist ní vody a estetiky prost edí
odvodn ní provád t a po posouzení hydrologických pom
s cílem zabrán ní sní ení hladiny podzemních
vod (ochrana p írodních lé ivých zdroj )
sledn dodr ovat zásady vyhlá ených ochranných pásem

B.9.1.4 Ochrana p írody
Prvkem ochrany p írodního prost edí je inventarizace, vyhlá ení, ochrana a o et ování významných
irozených lokalit.
Územní plán
í z hlediska ochrany p írody zachování stávajících významných ploch zelen . Navrhované
ení chrání významné krajinné prvky. ÚP po ítá s obnovou stromo adí, s ochranou doprovodné zelen vodote í a se
zvý ením podílu kvalitní zelen v sídlech i mimo zastav ná území.
V zájmu zachování výrazných krajiná ských hodnot, ekologické stability, ochrany vodohospodá ské stability,
zachování ivo ných a rostlinných spole enstev, proti vliv m postupující exploatace krajiny územní plán
optimalizuje ve kerou antropogenní innost.

B.9.1.4.1 Stávající stav
Chrán ná krajinná oblast Slavkovský les
V zájmu zachování výrazných krajiná ských hodnot, ekologické stability, ochrany infiltra ního a jímacího
území p írodních lé ivých zdroj , ochrany vodohospodá ské stability, zachování ivo ných a rostlinných
spole enstev, proti vliv m postupující exploatace krajiny byla v roce 1974 z ízena Chrán ná krajinná oblast
Slavkovský les o rozloze 640 km2. Správa CHKO, sídlící v Mariánských Lázních na spravovaném území, do n ho
spadá celé ené území, zasahuje do vyvíjení lidské innosti tak, aby p irozené prost edí bylo touto inností dot eno
minimáln , nezbytnou antropogenní innost optimalizuje.
Oborový dokument CHKO Slavkovský les, zpracovaný v roce 1984 rozd lil území chrán né oblasti na zóny,
odstup ované podle krajiná ské a ekologické hodnoty. Byly vymezeny 4 stupn :
I.zóna - území nejvy ích p írodních, krajiná ských a ekologických kvalit. Zahrnuje vyhlá ená chrán ná území
nutné pro ochranu t chto CHÚ, koridory spojující CHÚ, plochy s výraznými p irozenými ekosystémy, infiltra ní
území p írodních lé ivých zdroj a vodních zdroj .
II.zóna - území s kvalitním prost edím, asto navazující na p edchozí zónu a podobných hodnot, av ak
neza azená do systému CHÚ. Jsou zde vyrovnané pom ry mezi p írodními prvky a antropogenními initeli se
zvý enou estetickou a ekologickou hodnotou. A na výjimky jsou tato území s ídkou hustotou osídlení. Oproti
metodice jsou do této kategorie zahrnuty láze ské lesy a vnit ní láze ské území. Za azení je opodstatn né z d vodu
vysoké estetické hodnoty, ochrany p írodních lé ivých zdroj a zd razn ní bioklimatických a geopsychických funkcí
lesních a parkových porost láze ského místa.
III.zóna - b ná krajina, bez ru iv ích element , ekologicky vyvá ená, prosta v ích st edisek osídlení,
zem lská p da vyu ívaná extenzivn na malých plochách, lesní porosty vytvá ejí vyvá ené ekosystémy, nachází se
zde ada chrán ných p írodních prvk i kulturních památek.
IV.zóna - území s poru enou ekologickou stabilitou, men í estetickou úrovní, plochy devastované, dot ené
bou nerostných surovin. Jedná se o plochy obytného území s projevy hospodá ské innosti, území intenzivn
zem lsky obhospoda ovaná, opakovan odvodn né plochy, s absencí krajiná sky pozitivních prvk .
Památný strom - V
§
§
§
§
§

eném území se nachází památný strom - Rájovský javor.

írodní rezervace - Do eného území zasahují tyto p írodní rezervace a jejich ochranná pásma:
PR Prameni Teplé - tato lokalita zasahuje ené území v ji ní ásti v k.ú. Rájov
PR Planý Vrch
PR Vl ek
PR Mok ady pod Vl kem - tato lokalita je s eným územím ve styku se západní hranicí k.ú. Mnichov
Ochranné pásmo p írodní rezervace Údolí Teplé - zasahuje
ené území na severovýchod , v údolí
Pramenského potoka.
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Národní p írodní rezervace a jejich ochranná pásma
Na severu do eného území zasahuje ochranné pásmo národní p írodní rezervace Pluh v bor.
NATURA 2000
V eném území byly vyhlá eny evropsky významné lokality:

Rau enba ská lada. Území je mezinárodn velice významné, jedná se sou ást nejv ího hadcového území v
R s dob e zachovalými komplexy reliktních bor a pestrou skalní vegetací, na které je vázána celá ada chrán ných
rostlinných druh , které rostou pouze na n kolika lokalitách ve Slavkovském lese.
Prameny Teplé a Teplá s p ítoky a Otro ínský potok - Jedná se o zachovalý vodní tok s bohatou rybí
obsádkou a dal ími druhy ivo ich vázanými na málo naru ené podhorské vodní toky

B.9.1.4.2 Návrh
Chrán ná krajinná oblast Slavkovský les
P i správním a rozhodovacím ízení v rámci Chrán né krajinné oblasti Slavkovský les zohled ovat zájmy
ochrany p írody, navrhované Správou CHKO Slavkovský les a rozpracované tak, aby:
· v I. zón nedo lo k naru ení p irozených p írodních spole enstev. Hospodá skou innost omezit na nezbytn
nutné zásahy obnovy lesa a ji existujících za ízení (silni ní sí a sí cest, za ízení nau ných stezek)
· ve II. zón z staly optimáln vyvá ené p írodní pom ry s antropogenní inností. Zem lskou výrobu
provozovat extenzivním zp sobem, s preferencí pastevního vyu ití pozemk , neprovád t meliora ní opat ení
- zejména odvodn ní. V lesním hospoda ení dbát na zachování rozlohy a kvality lesních porost , t bu d evní
hmoty provád t maloplo .
· ve III. zón udr et zem lsky a ekologicky optimální stav krajiny. Obhospoda ovat hony optimálních
velikostí (v závislosti na p írodních podmínkách), vytvo it kvalitní agrobiocenozy p edev ím trvalých a
do asných travních porost s p evahou pastevních areál , zachovat p irozené prvky (remízky, meze,
doprovodná zele vodních tok atd.) tak, aby se zvý ila diversita krajiny. Krom st edních sídel s trvalou
obytnou funkcí rozvíjet sídla s rekrea ním charakterem, dal í innost ekologicky optimalizovat.
· ve IV. zón se zlep ila kvalita prost edí. V zem lsky obhospoda ovaných oblastech u init biologická a
agrotechnická opat ení ke zmírn ní negativního vlivu zem lské výroby na krajinu, v obytných lokalitách
postupn odstra ovat zdroje zne
ní ovzdu í a hluku, zvy ovat estetiku prost edí výsadbou nové a údr bou
stávající zelen
·

Ostatní chrán ná území
ve vyhlá ených chrán ných územích se nezam it na konzervaci nyn ího stavu, ale provád t zásah,
zlep ující re im CHÚ (odstran ní ne ádoucího náletu, vodohosp. úprava atd.) v zájmu zachování rostlinného
i ivo ného genofondu
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B.10. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa

ení na

Vyhodnocení záboru zem lského p dního fondu (ZPF) je p ílohou návrhu územního plánu obce Mnichov na
základ zákona o ochran ZPF . 334/1992 a jeho úplného zn ní ve vyhlá ce . 231/1999 a podle vyhlá ky M P .
13/1994 a zákona o lesích - . 289/1995 .
V eném území s celkovou vým rou 2783 ha jsou 3 katastrální území s následující vým rou Mnichov u
Mariánských Lázní 984 ha, Rájov u Mariánských Lázní 931 ha a Sítiny 868 ha. Zem lská p da z toho celkem 1375
ha. Za celou dobu projednání nebyly zji ny skute nosti, které by vedly ke zm
hranice zastav ného území. Fináln
budou aktualizovány ke dni vydání územního plánu.

B.10.1.

Bonitace zem. p dy a stupe p ednosti v ochran

Zem lská p da navrhovaná k záboru je hodnocena na základ bonitovaných p dn ekologických jednotek BPEJ p i rovnocennosti v ech hodnocených slo ek prost edí (klima, pedologie, uhel terénu, hydrologické pom ry a
fyzikáln chemické vlastnosti p d).
íklad kódu BPEJ 8.34.21 (kde ozna uje 8 - klimatický region, 34 - hlavní p dní jednotku, 2 - sklonitost a
expozice ke sv tovým stranám a 1 - skeletovitost a hloubku p dy).
Kódy BPEJ a t ídy ochrany dot ené zem lské p dy v eném území:
BPEJ
ída ochrany
BPEJ
ída ochrany
83401
I.
85001
III.
83404
II.
85011
IV.
83421
I.
85014
V.
83424
III.
86901
V.
83431
II.

B.10.1.1Klimatický region
Zájmové území je za len no do klimatického regionu:
§ MCH (mírn chladný, vlhký) s kódem region 8
V tomto klimatickém regionu je suma teplot nad 10°C 2000 - 2200, pr
rná ro ní teplota 5-6°C, pr
ro ní úhrn srá ek 700 - 800 mm, pravd podobnost suchých vegeta ních období 0 - 5 a vláhová jistota > 10.

rný

B.10.1.2Hlavní p dní jednotky
Charakteristika dot ené zem. p dy z hlediska p dních typ , druh p d a stupn hydromorfismu, ú elov
seskupených do hlavních p dních jednotek (HPJ), je uvedena v následující textové tabulce.
HPJ CHARAKTERISTIKA
34 hn dé p dy kyselé, hn dé p dy podzolovité a jejich slab oglejené formy v mírn chladné oblasti, v inou na
ulách a rulách a na r zných jiných horninách; v inou lehké, slab a st edn
rkovité, s p íznivými
vláhovými pom ry
50 hn dé p dy oglejené a oglejené p dy na r zných horninách (hlavn na ulách, rulách) s výjimkou b idlic,
lupk , sioltovc a usazenin karpatského fly e; zpravidla st edn t ké, slab a st edn
rkovité a
kamenité, do asn zamok ené
69 glejové p dy zra elin lé a ra elini tní (hydrogleje); st edn t ké, výrazn zamok ené, i po odvodn ní vhodné
pouze pro louky

B.10.1.3Sklonitost a expozice ke sv tovým stranám
0

1
2
3

Charakteristika dot ené zem. p dy z hlediska sklonitosti a expozice ke sv tovým stranám je v tabulce:
CHARAKTERISTIKA
sklonitost 0 - 1° úplná rovina
sklonitost 1 - 3° rovina
expozice rovina 0 - 1° v esm rná
sklonitost 3 - 7° mírný svah
expozice rovina 0 - 1° v esm rná
sklonitost 3 7° mírný svah
expozice jih (JZ - JV)
sklonitost 3 7° mírný svah
expozice sever (SZ - SV)
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B.10.1.4Skeletovitost a hloubka p dy
Charakteristika dot ené zem. p dy z hlediska skeletovitosti (podíl obsahu rku a kamene v ornici k obsahu
rku a kamene v spodin do 60 cm) a hloubky p dy je uvedena v následující tabulce:

1

4

CHARAKTERISTIKA
p da bezskeletová s celkovým obsahem skeletu do 10%
slab skeletová s celkovým obsahem skeletu do 25%
hloubka p dy 30-60 cm p da st edn hluboká a hluboká
p da st edn skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 50%
hloubka p dy 30-60 cm p da st edn hluboká a hluboká

B.10.2.

Návrh na zábor ZPF

Celkový rozsah zem lské a lesní p dy podle navr ených lokalit dot ených záborem, je uveden v tabulce .1
Zábor p dy v eném území. V tabulce .1 jsou uvedena katastrální ísla v ech pozemk p íslu né lokality (celé nebo
jen ástí), navr ené vyu ití ploch s rozdílným zp sobem vyu ití, BPEJ a t ída ochrany atd..
Zábor v
eném území dle metodiky MMR s úpravou pro dopravní koridor je následující :
Celkem 36,31 ha z toho:
24,98 ha zem. p dy
11,33 ha ostat. Ploch
Zábor v grafické dokumentaci je zobrazen v etn ochranných pásem a trasování a opravná polo ka v lokalit
31, kde dojde po realizaci VPS W-D.8
elo ka silnice II/230 v prostoru obce Mnichov (VPS D.49 v souladu se
ZÚR KK) a napojení Mnichova (úprava II/210), v etn souvisejících k ovatek bude uplatn na v maximálním
rozsahu, který je dolo en následujícím výpo tem dle metodiky MMR:
Výpo et záboru koridoru komunikace:
Délka osy:
1822 m
Délka osy v I. t íd ochrany:
855 m
Délka osy ve II. t íd ochrany:
564 m
Délka osy ve III. t íd ochrany:
375 m
Délka osy v V. t íd ochrany:
28 m
edpokládaná ka komunikace:
9,5 m
edpokládaná pr
rná ka v etn zá ez , násyp a p íkop :
15 m
Zábor v I. t íd ochrany:
855 x 15 = 1,28 ha
Zábor ve II. t íd ochrany:
564 x 15 = 0,85 ha
Zábor ve III. t íd ochrany:
375 x 15 = 0,56 ha
Zábor v V. t íd ochrany:
28 x 15 = 0,04 ha
Celkový zábor pro koridor:
d x = 1 822 x 15 = 2,73 ha
Celková úspora ploch v lokalit 31, která vznikne odpo tem dle metodiky MMR je 7 ha z toho 5,74 ha ploch
ZPF. Pro lokalitu 31 jsou v následujících tabulkách uvád ny grafické zábory z nich m e být uplatn no
maximáln 2,73 ha dle metodiky MMR v závorkách.
Celkem zábor v grafice

(43,31) ha z toho:
(30,72) ha zem. p dy
(12,59) ha ostat. Ploch
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ída ochrany
I.
II.
III.
V
celkem

Lokalita 31
Osa komunikace (m)
855
564
375
25
1822

(ha) p i

i 15 m
Kultura
1,28
OR
0,85
OR
0,56
TTP
0,04
OR
2,73

Z vymezené plochy pro koridor ploch dopravy specifické lokalita 31 v etn ochranných pásem a trasování bude pro
stavbu dle metodiky MMR vyu ito ze ZPF 2,73 ha.

ehled o navrhovaném záboru ZPF v jednotlivých kat. územích:
kat. území
dot ená
vým ra ZPF (ha)
orná p da
Mnichov u Mariánských Lázní
17,63 (23,37)
12,91 (17,02)
Sítiny
4,64
2,65
Rájov u Mariánských Lázní
2,71
0,74
celkem
24,98 (30,72)
16,30 (20,41)
%
100,0
65,22

z toho
trvalý travní porost
3,36 (4,99)
1,23
1,59
6,18 (7,81)
24,72

zahrady
1,36
0,76
0,38
2,50
10,06

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

Kultura zem

lské p dy

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

Vým ra Z toho t ída ochrany . podle BPEJ
(ha)
k záboru
celkem
I.
II.
III.
IV.
V.
(ha)
16,30
6,18
0
2,50

5,37
1,08
0
1,27

7,8
0,30
0
0,67

3,06
3,34
0
0,26

0,28
0
0,08

0,07
1,18
0
0,22

24,98

7,72

8,77

6,66

0,36

1,47
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Bilance p edpokládaného záboru p dy ZPF pro realizaci urbanistického
Lokalita
íslo

Plochy s rozdílným
zp sobem vyu ití

2

plochy technické
infrastruktury
plochy bydlení vesnického

3

4

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

BPEJ/
ída
ochrany

Územní plán Mnichov
ení podle jednotlivých lokalit
Vým ra
zem.
dy
podle
BPEJ

0,30
2,50

0,03

0,22

0,25

orná

83424/III.

0,25

0,03

1,98
0,12

2,01
0,12

TTP
zahr.

83424/III.
83424/III.

2,01
0,12

Nezem.
da
(ha)

Katastrální
území

0,30

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní

0,12

0,97

0,97

0,16

0,16

0,04

0,04

7

plochy výroby drobné a
emeslné
plochy dopravní
infrastruktury
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy bydlení vesnického

0,32

0,32

8

plochy bydlení vesnického

0,29

9

plochy dopravní
infrastruktury
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy dopravní
infrastruktury
plochy smí ené obytné
vesnického typu

0,04

0,04

0,02

0,02

14

plochy bydlení vesnického

0,14

15

plochy bydlení vesnického

0,17

0,17

0,17

TTP

83421/I.

0,17

16

plochy ob anského
vybavení komer ní
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy smí ené obytné
vesnického typu

0,22

0,02

0,02

zahr.

83424/III.

0,02

0,04

0,04

0,04

zahr.

83424/III.

0,04

plochy smí ené obytné
vesnického typu

5
6

10
11
12
13

0,29

18
19

20

21
22
23

24

plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy ob anského
vybavení komer ní
plochy smí ené obytné
vesnického typu

plochy bydlení vesnického

orná

83424/III.

0,06

0,23

TTP

83424/III.

0,23
sou ást
vod. ÚP

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní

sou ást
vod. ÚP

0,09

Mnichov u
Mar. Lázní

sou ást
vod. ÚP

0,30

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní

sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP

0,07

Mnichov u
Mar. Lázní

sou ást
vod. ÚP

1,15

1,15

orná

83421/I.

1,15

0,04

0,26

0,19

0,19

orná

83421/I.

0,19

0,07

0,95

0,68

0,68

orná

83421/I.

0,68

0,27

zahr.

83421/I.

0,27
0,14

0,03

0,01

0,01

orná

83404/II.

0,01

0,58

0,58

0,58

orná

83404/II.

0,57

0,29

0,13

0,13

orná

83401/I.
83404/II.

0,01
0,05

0,07

0,07

TTP

83401/I.
83401/I.

0,08
0,07

0,32

0,02

0,02

zahr.

83424/III.

0,02

0,41

0,41

0,41

TTP

83421/I.

0,41

1,59

orná

83421/I.

0,79

0,10
0,13

zahr.
zahr.

83404/II.
83404/II.
83421/I.

0,80
0,10
0,13

1,69

0,20

1,59

0,10
0,13

sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní

1,19

0,27

17

0,06

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní

Poznámka

0,20

0,02

sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
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Lokalita
íslo

Plochy s rozdílným
zp sobem vyu ití

25

plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy bydlení vesnického

26

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

plochy dopravní
infrastruktury

Vým ra
zem.
dy
podle
BPEJ

0,04
1,57

0,42

Poznámka

0,04

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní

sou ást
vod. ÚP

orná

83401/I.

0,10

0,67

0,28

0,14
0,66
0,28

TTP
zahr.
orná

83401/I.
83401/I.
83404/II.

0,14
0,66
0,09

0,09

0,01

0,05

TTP

0,19
0,01
0,04
0,23

29

plochy dopravní
infrastruktury

0,34

0,34

0,34

orná

30

plochy smí ené obytné
vesnického typu

1,98

1,98

1,98

orná

83421/I.
83404/II.

0,11
1,59

83421/I.

0,39

31

plochy dopravní
infrastruktury specifické
(dle metodiky MMR)
plochy dopravní
infrastruktury specifické

31

Katastrální
území

0,10

83401/I.
83404/II.
83401/I.
83404/II.

0,04

Nezem.
da
(ha)

0,10
0,14
0,66

27

BPEJ/
ída
ochrany

3,29

2,73

2,73

(10,29)

(7,01)

(7,01)

orná

(1,46)

(1,46)

TTP

Mnichov u
Mar. Lázní

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní

2,73

0,56

83401/I.

(2,18)

(1,82)

83404/II.
83421/I.
85001/III.
85001/III.
85011/IV.

(2,26)
(1,84)
(0,73)
(1,45)
(0,01)

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní

dle
metodiky
MMR
na ásti
meliorace

Mnichov u
Mar. Lázní

na ásti
meliorace

32

plochy výroby pr myslové

2,36

2,36

2,36

orná

83404/II.

0,43

33

0,06

0,06

0,06

TTP

85001/III.
83421/I.

1,93
0,06

34
35

plochy technické
infrastruktury
plochy bydlení vesnického
plochy bydlení vesnického

0,14
0,25

0,14
0,25

0,14
0,25

orná
TTP

83404/II.
85001/III.

0,14
0,25

Mnichov u
Mar. Lázní
Sítiny
Sítiny

36

plochy bydlení vesnického

0,14

0,14

0,14

orná

83404/II.

0,14

Sítiny

37

plochy bydlení vesnického

0,28

38

plochy bydlení vesnického

0,13

0,13

0,13

zahr.

83404/II.

0,13

Sítiny

39

plochy bydlení vesnického

0,22

0,22

0,22

zahr.

86901/V.

0,22

Sítiny

40

plochy bydlení vesnického

0,17

0,17

0,17

orná

83404/II.

0,17

Sítiny

41

0,16

0,03

0,03

zahr.

83404/II.

0,03

0,13

Sítiny

42

plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy bydlení vesnického

0,04

0,03

0,03

zahr.

83404/II.

0,03

0,01

Sítiny

43
44
45
46
47

plochy bydlení vesnického
plochy bydlení vesnického
plochy bydlení vesnického
plochy bydlení vesnického
plochy bydlení vesnického

0,10
0,03
1,67
0,12
0,41

0,08
0,03

0,08
0,03
1,67
0,10

zahr.
zahr.
orná
zahr.

83404/II.
83404/II.
83404/II.
83404/II.

0,08
0,03
1,67
0,10

0,02

0,02
0,41

Sítiny
Sítiny
Sítiny
Sítiny
Sítiny

48

plochy dopravní

0,08

0,08

Sítiny

0,28

1,67
0,10

Sítiny

sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP

sou ást
vod. ÚP
sou ást
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infrastruktury
plochy bydlení vesnického

0,85

0,08

0,28

0,36

TTP

86901/V.

0,36

0,08

0,08

TTP

85001/III.

0,03

86901/V.

0,05

0,49

Sítiny

50

plochy technické
infrastruktury

0,08

51

plochy dopravní
infrastruktury
plochy dopravní
infrastruktury
plochy dopravní
infrastruktury
plochy dopravní
infrastruktury
plochy bydlení vesnického

0,01

0,01

Sítiny

0,01

0,01

Sítiny

0,01

0,01

Sítiny

0,02

0,02

Sítiny
Sítiny

plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy technické
infrastruktury
plochy dopravní
infrastruktury

0,22

52
53
54
55
56
57
58
59

60

0,23

0,37

73

74
75

83404/II.

0,22

0,15

Sítiny

0,31

0,31

orná

83431/II.

0,28

Sítiny

0,09

0,09

orná

86901/V.
83431/II.

0,03
0,09

1,22

72

TTP

0,40

plochy bydlení vesnického

71

0,22

1,24

0,43

0,43

0,43

TTP

85001/III.

0,43

0,27

0,14

0,14

TTP

85001/III.

0,14

0,13
0,04

0,07

0,07

TTP

85011/IV.

0,07

0,12

0,12

zahr.

85001/III.
85011/IV.

0,05
0,07

sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP

Sítiny

Sítiny

64

70

0,03

0,25

0,04

69

0,07
0,13
0,22

86901/V.

plochy bydlení vesnického

68

83404/II.
83404/II.
83404/II.

TTP

63

67

TTP
zahr.
orná

0,25

62

66

0,22

0,07
0,13
0,22

0,25

1,24

65

0,22

Sítiny

0,25

plochy výroby drobné a
emeslné
plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy bydlení vesnického

61

0,07
0,13

vod. ÚP
sou ást
vod. ÚP

1,03

plochy technické
infrastruktury
plochy technické
infrastruktury
plochy bydlení vesnického

0,17

0,17

0,17

orná

83401/I.

0,17

0,07

0,07

0,07

orná

83404/II.

0,07

0,32

0,32

plochy dopravní
infrastruktury
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy dopravní
infrastruktury
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní

0,05

0,05

0,03

0,03

plochy ob anského
vybavení sportu
plochy vodní a
vodohospodá ské-vodote ,
vodní plocha, mok ina
plochy technické
infrastruktury
plochy dopravní

0,71

0,71

0,16

0,16

0,22

0,22

0,04

0,04

0,07

0,03

0,03

TTP

85011/IV.

0,03

0,04

0,03

0,01

0,01

TTP

85011/IV.

0,01

0,02

sou ást
vod. ÚP

Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní

Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
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83

infrastruktury
plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy dopravní
infrastruktury
plochy smí ené obytné
vesnického typu
plochy bydlení vesnického

84

plochy bydlení vesnického

76
77
78
79
80
81
82

0,27

0,27

0,38

0,31

0,31

TTP

85014/V.

0,31

0,07

0,10

0,02

0,02

zahr.

83421/I.

0,02

0,08

0,01

0,01

0,01

0,01

0,08

0,01

0,01

zahr.

83421/I.

0,01

0,07

0,08

0,07

0,07

zahr.

83421/I.

0,07

0,01

0,12

0,12

0,12

zahr.

83421/I.

0,12

0,53

0,32

0,32

orná

83404/II.

0,23

83421/I.

0,09

0,04
0,10

zahr.
TTP

83404/II.
83421/I.

0,04
0,10

0,09

Rájov u Mar.
Lázní

0,08

0,08

orná

83421/I.

0,08

0,17

Rájov u Mar.
Lázní

0,10

0,10

0,10
0,10

TTP
TTP

83421/I.
85001/III.

0,10
0,10

0,10

0,10

0,10

TTP

85001/III.

0,10

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Rájov u Mar.
Lázní

85

plochy bydlení vesnického

0,19

86

plochy bydlení vesnického

0,35

87

plochy vodní a
vodohospodá ské-vodote ,
vodní plocha, mok ina
plochy vodní a
vodohospodá ské-vodote ,
vodní plocha, mok ina
plochy dopravní
infrastruktury
plochy ve ejných
prostranství zelen sídelní
plochy vodní a
vodohospodá ské-vodote ,
vodní plocha, mok ina
plochy dopravní
infrastruktury

0,04
0,10

0,10

88

89
90
91

92

0,06

0,06

0,06

orná

83424/III.

0,06

0,03

0,03

0,03

orná

83424/III.

0,03

0,08

0,21

0,21

orná

83401/I.

0,04

0,17

0,17

0,17

TTP

83404/II.
86901/V.

0,17
0,17

0,04

0,04

0,04

TTP

86901/V.

0,04
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plochy dopravní
infrastruktury
plochy dopravní
infrastruktury
plochy bydlení vesnického

0,12

0,04

0,08

0,12

TTP

85001/III.

0,12
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plochy bydlení vesnického

0,31

0,27

0,27

TTP

85001/III.

0,10

0,02

Zahr.

85011/IV.
85001/III.
85011/IV.

0,17
0,01
0,01

94

0,02
97
98
99

plochy smí ené obytné
0,06
vesnického typu
plochy ve ejných
0,17
prostranství zelen sídelní
plochy dopravní
0,09
infrastruktury
Celkem
(43,31) (6,38) (24,34) (30,72)

Celkem po vymezení
koridoru podle metodiky MMR

36,31

Mnichov u
Mar. Lázní

0,08

0,21

93

0,17

Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u Mar.
Lázní

6,38

18,60

24,98

Mnichov u
Mar. Lázní

0,02

0,06

Mnichov u
Mar. Lázní
Mnichov u
Mar. Lázní
Rájov u Mar.
Lázní
Rájov u ML

0,17

Rájov u Mar.
Lázní
Sítiny

0,09

Sítiny

(30,72)

(12,59)

24,98

11,33
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B.10.3.

Funk ní vyu ití záborových ploch ZPF

ehled navrhovaného záboru p dy ze ZPF podle ploch s rozdílným zp sobem vyu ití:
Vým ra
Z toho vým ra
Z toho t ída ochrany . podle BPEJ
navrhov.
navrhov.
(ha)
Plochy s rozdílným zp sobem vyu ití
záboru celkem
záboru ze ZPF
I.
II.
III.
IV.
V.
(ha)
celkem (ha)
plochy bydlení vesnického
13,40
8,89
1,69 2,96 3,34 0,32 0,58
plochy smí ené obytné vesnického typu

9,15

7,87

3,53

plochy ob anského vybavení komer ní

0,63

0,43

0,41

plochy dopravní infrastruktury

2,56

1,78

0,58

0,87

0,06

plochy dopravní infrastruktury
specifické
plochy technické infrastruktury

3,29

2,73

1,28

0,85

0,56

0,04

1,15

0,63

0,23

0,07

0,03

0,30

plochy vodní a vodohospodá ské
vodote , vodní plocha, mok ina
plochy ob anského vybavení sportu

0,44

0,20

0,71

0

plochy výroby a skladování - drobná a
emeslná
plochy výroby a skladování - výroba
pr myslová
plochy ve ejných prostranství zelen
sídelní
celkem

2,21

0

2,36

2,36

0,43

1,93

0,41

0,09

0,01

0,07

0,01

36,31

24,98

8,77

6,66

0,36

B.10.4.

3,58

0,45

0,31

0,02
0,03

0,24

0,20

7,72

1,47

Zábor lesních pozemk

Návrhem územního plánu nejsou dot eny lesní pozemky.

B.10.5.

Meliorované plochy

Podle mapových podklad Zem lské vodohospodá ské správy jsou v eném území rozsáhlá území
odvodn na systematickou trubní drená í. Rozsah odvodn ných ploch je vyzna en v grafické ásti - Výkres
edpokládaných zábor p dního fondu. V p ípad zásahu do odvodn ní bude provedena rekonstrukce drená e.

B.10.6.

Areály a objekty staveb zem

lské prvovýroby

V eném území jsou v sou asné dob 3 zem lské areály, v ka dém sídle jeden. Budovy jsou v sou asné
dob vyu ívány jen áste . Areály jsou v sou asnosti vyu ívány pro ivo nou výrobu a sklady.
· na severozápadním okraji sídla Mnichov za kostelem je zem lský areál (chov hov zího dobytka).
· v obci Rájov je ve východní ásti areál zem lské výroby. ást objekt je vyu ívána jako sklady.
· v obci Sítiny se nachází zem lský areál p i vjezdu do obce, dnes z ásti nevyu ívaný.
Pro stávající zem lské areály bylo navr eno roz ení vyu ití nové plochy pro výrobu a skladování
specifické, funkce umo uje jak stávající funkci zem lství, tak nové hlavn výrobní funkce, z d vodu mo nosti
postupné p em ny areál .
Nová za ízení ivo né výroby nejsou navr ena.

B.10.7.

Ekologická stabilita krajiny

Navrhovaný zábor zem
stabilitu území.

lského p dního fondu respektuje ÚSES a nenaru uje svým rozsahem ekologickou
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B.10.8.

Variantní

ení

Územní plán byl zpracován pouze v jedné variant z d vodu p ehlednosti
sídel. Prov ení mo ných alternativ bylo posuzováno ve stupni koncept.

B.10.9.

eného území a nevelkému rozsahu

Stanovené dobývací prostory

Dle zachovaných historických záznam se na
eném území t ilo st íbro, cín a hadec (serpentin). V oblasti
kolem Farské kyselky na katastru Rájova se povrchov t ila ra elina.
Dle podklad je v eném území evidováno výhradní lo isko stavebního kamene B3 019500 Mnichov u Mar.
Lázní Sítiny .
Poddolovaná území se nachází: v lokalit . 5250 Mnichov u Mariánských Lázní 1, kde byly do 19. stol. t eny
rudy, .5251 Mnichov u Mariánských Lázní 2, kde byly po r. 1945 t eny nerudy a .323 v lokalit Sítiny a 349
Mnichov, kde byly t eny rudy. Tyto plochy se nacházejí severozápadn mezi Mnichovem a Sítinami v lokalit
V boru.
V eném území se nenachází stanovený dobývací prostor ani chrán né lo iskové území.

B.10.10.

Hranice zastav ných a katastrálních území

Ve grafické ásti - Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu jsou vyzna eny hranice zastav ných území
stanovených ke dni 26.6.2007 a hranice katastrálních území.

B.10.11.

sledky a zd vodn ní navrhovaného

ení

Zásady respektování zem lského p dního fondu byly respektovány hlavn návrhem vyu ití pozemk v
zastav ném území obce a také návrhem mimo ZPF na ostatních plochách. Z d vod kontinuity p i projednání
jednotlivých stup územního plánu nebyla m na metodika zobrazení zábor jejich vy íslení v tabulkách. Byly tak
zachovány i údaje o záborech v sídlech a na ostatních plochách. Sou asn jsou podrobn ji specifikovány zábory dle
BPEJ, které by dle sou asného metodického pokynu byly slou eny podle lokalit.
Zastavitelné plochy vycházející z vymezeného koridoru pro plochy dopravy specifické, které nebudou sou ástí
realizované trasy p elo ky silnice, budou po realizaci p elo ky p evedeny v územním plánu op t do ploch ur ených
pro zem lské vyu ití.
V návrhu územního plánu obce Mnichov byl kladen d raz na vyu ití pozemk v bezprost ední návaznosti na
sou asn zastav né území obce. Pozemky v okolí sídel v p ímé návaznosti na sou asn zastav né území jsou p evá
za azeny do t ídy ochrany I., II. a III.. Z tohoto d vodu je i ást návrhových ploch nutno
it v t chto t ídách
ochrany.
Do I. t ídy ochrany zem lské p dy jsou za azeny bonitn nejcenn í p dy v jednotlivých klimatických
regionech, p evá
v plochách rovinných, nebo jen mírn sklonitých, které je mo no odejmout ze zem lského
dního fondu pouze výjime , a to p evá
na zám ry související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn
pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. t ídy ochrany zem lské p dy jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických region nadpr
rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran zem lského p dního fondu jde o
dy vysoce chrán né, jen podmíne
odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín
zastavitelné.
Do III. t ídy ochrany zem lské p dy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech s
pr
rnou produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je mo no územním plánováním vyu ít pro event.
výstavbu.
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.
Do V. t ídy ochrany zem lské p dy jsou zahrnuty zbývající bonitované jednotky (BPEJ), které p edstavují
zejména p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn p d m lkých, velmi sva itých, hydromorfních, rkovitých
kamenitých a erozn nejvíce ohro ených. V inou jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U
chto p d lze p edpokládat efektivn í nezem lské vyu ití. Jde v inou o p dy s ni ím stupn m ochrany s
výjimkou vymezených ochranných pásem a chrán ných území a dal ích zájm ochrany ivotního prost edí.
V sídle Mnichov je navr en nejv í rozvoj v eném území. Pozemky v sídle nále í p evá
do I., II. a III.
ídy ochrany. Nutný rozvoj sídla není z tohoto d vodu mo no it na vhodn ích t ídách ochrany. Je zde navr en
také nejv í zábor ploch v I.t íd ochrany. Jedná se o pozemky navr ené pro obchvat silnice II/230 VPS W-D.8
elo ka silnice II/230 v prostoru obce Mnichov (VPS D.49 v souladu se ZÚR KK) a napojení Mnichova (úprava
II/210), v etn souvisejících k ovatek . Tato investice povinn p enesená a upravená dle místních podmínek podle
dokumentace ZUR KK je nutnou podmínkou pro vy ení negativních dopad pr jezdu sídlem. Ve ejn prosp ná
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stavba je uvedena v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen ZÚR KK ). KÚKK vydal k této zm
trasy samostatné stanovisko .j. 1566/ZZ/13 ze dne 10. 7. 2013 s tím, e p edlo ená aktualizovaná trasa obchvatu obce
je v souladu se ZÚR KK. V pr hu projednání byly zva ovány 4 varianty vedení komunikace a s ohledem na zábor
ZFP a vlastnické pom ry je projednána varianta nejvíce p iklon ná k obci a nejmén d lící zbývající ucelené
zem lské pozemky. Výpo et záboru pro realizovanou komunikaci byl upraven dle metodického doporu ení odboru
územního plánování MMR.
Pro návrh ploch pro bydlení a ploch smí ených obytných vesnického typu byly p ednostn vyu ity plochy
za azené do II. a III.t ídy ochrany a z d vodu ucelenosti navr ených ploch také ást ploch v I.t íd ochrany. V západní
ásti obce na pozemcích ve III.t íd ochrany je mo ný pouze áste ný rozvoj z d vodu blízkosti zem lského areálu.
Z velké ásti byly v sídle také navr eny plochy pro zábor v sou asn zastav ném území obce.
V sídle Sítiny je pro nové plochy p ednostn vyu ito sou asn zastav né území obce. Mimo sou asn zastav né
území je vyu ito pouze minimum ploch p evá
v severovýchodní ásti sídla z d vodu vhodného umíst ní
v návaznosti na stávající komunikace (oboustranné zastav ní podél komunikací) a in enýrské sít .
V sídle Rájov je pro nové plochy p ednostn vyu ito sou asn zastav né území obce a p evá
také ostatních
ploch. Dále jsou vyu ity zbytkové pozemky p ímo navazující na sou asn zastav ní území mezi obchvatem a sídlem.
Pro návrh nových ploch jsou p ednostn vyu ity pozemky v p ímé návaznosti na stávající komunikace a in enýrské
sít .
Navrhované zábory jsou z d vodu zaji ní rozvoje sídel nezbytné, návrhem územního plánu je nutné zajistit
dostatek ploch jak pro bydlení, tak pro dal í funkce (výroby, rekreace a smí ená území), které zajistí dosa ení
prosperity sídel a jejich harmonický rozvoj. Posílení trvalého charakteru bydlení a s tím spojené roz ení pracovních
íle itostí v místních slu bách a malých provozovnách zajistí stabilizaci sídel.
i realizaci jednotlivých urbanistických zám
územního plánu se musí postupovat tak, aby ze zem lského
dního fondu byly odnímány postupn jen nejnutn í plochy zem lské p dy.
V navr ených lokalitách výstavby nebude její realizací naru ena p ístupnost okolních pozemk a jejich
organizací uspo ádání.
Provád nými zásahy v krajin budou v co nejmen í mí e naru ovány hydrologické a odtokové pom ry
dot ených i okolních pozemk .
V p ípad realizace záboru ZPF v dosahu tok je nutné projednat investi ní zám r s jeho p íslu ným správcem.
Na základ rozboru konceptu Územního plánu obce Mnichov a posouzení jeho koncepce funk ního
ení je
mo né konstatovat, e rozsah záboru zem lského je p ijatelný a jsou respektovány zásady ochrany zem lského
dního fondu.
Souhlas se záborem pro územní plán nenahrazuje souhlas p i odnímání p dy ze zem lského p dního fondu.
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ZÁBOR P DY V

íslo
lokality
2

funk ní
vyu ití
TI

ENÉM ÚZEMÍ

katastrální
území
Mnichov

orná p da
parc. .

tab. .1/1

Územní plán Mnichov

m2

trvelý travní porost
zast./
nezast

BPEJ/ t ída
ochr.

parc. .

m2

zem.
da

zahrady
BPEJ/ t ída
zast./ nezast
ochr.

parc. .

m2

zast./
nezast

BPEJ/ t ída
ochr.

celkem

ostatní plochy
parc. .
celá 572

vodní plochy pozemky PUPFL

m2
parc. .
2985,00

m2

parc. .

m2

0,00
3

BV

Mnichov

ást 119
celá
147/1

309,00

A

83424/III.

celá 108

4268,00

947,00

N

83424/III.

celá 112

5311,00

ást 175

1224,00

N

83424/III.

celá
147/2
ást 176
ást 177/2
celá
308/2
ást 335/1

N
N=5017,4
A=293,6

83424/III.

141,00

83424/III.

celá 106/2

968,00

celá 106/5

129,00

N

83424/III.

161,80
3080,70

N
N

83424/III.
83424/III.

2057,00

N

83424/III.

4152,40

N

83424/III.

1255,20

N

83424/III.

23787,10
4

VD

Mnichov

5

DI

Mnichov

ást 59/2
ást 608/1
ást 608/2

97,60
4931,80
4694,40

ást 59/2
ást 64/2
ást 608/1
ást 608/2

322,20
405,10
599,20
290,10

9723,80

0,00
PZ

Mnichov

7

BV

Mnichov

1616,60
ást 608/1
ást 608/2

341,30
34,10

ást 99/1

3168,00

p vodní ÚP

0,00

375,40
p vodní ÚP

0,00
8

BV

Mnichov

9

DI

Mnichov

celá
138/1

630,00

A

83424/III.

celá
137/1

2277,00

A

3168,00

83424/III.

p vodní ÚP
2907,00

2907,00
ást 67/1
ást 67/5

109,40
314,80

p vodní ÚP

0,00
10

PZ

424,20
ást
1761/1

Mnichov

169,30

0,00
11

SV

Mnichov

ást 822/1

1049,70

N

83421/I.

ást 822/2
ást 858/1
ást 858/2

1367,40
4411,20
4737,60

N
N
N

83421/I.
83421/I.
83421/I.

169,30
ást
1761/2

385,10

ást 608/3
ást 823

2,00
690,60

11565,90
12

DI

Mnichov

ást 822/1
ást 858/1
ást 858/2

91,30
837,50
975,00

N
N
N

83421/I.
83421/I.
83421/I.

13

SV

Mnichov

ást 858/1
ást 858/2

2561,30
4287,40

N
N

83421/I.
83421/I.

14

BV

Mnichov

11951,00

1903,80
celá 52
celá 56

1401,00
1257,00

A
A

2596,40

83421/I.
83421/I.
9506,70

9506,70
celá 46/3

1387,00

p vodní ÚP

0,00
15

BV

Mnichov

16

OK

Mnichov

celá
904/5

1683,00

A

1387,00

83421/I.
1683,00
celá 80/4

187,00

A

83424/III.

1683,00
ást 67/1

2015,90

p vodní ÚP

187,00
tab.1/1 celkem

23428,40

24011,90

celkem

25025,10

0,00

6

poznámky

2985,00
celá 106/1

1021,00

ást 174

zábor

4100,20

51540,50

2202,90
24180,9
0

0,00

0,00

75721,40
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ZÁBOR P DY V

íslo
lokality
17

funk ní

ENÉM ÚZEMÍ
katastráln
í

vyu ití
území
PZ
Mnichov

tab. .1/2

orná p da
parc. .

m2

trvelý travní porost
zast./
nezast BPEJ/ t ída ochr.

parc. .

m2

zahrady
zast./
nezast

BPEJ/ t ída ochr.

parc. .
ást 82/1

m2
397,50

zem. p da
zast./
nezast BPEJ/ t ída ochr.
A
83424/III.

celkem

ostatní plochy
parc. .

m2

vodní plochy

pozemky PUPFL

parc. .

parc. .

m2

m2

PZ

Mnichov

ást 1413/1

46,90

N

83404/II.

SV

Mnichov

ást 1413/1
ást 1413/4
ást 1413/5

1988,50
3647,80
119,10

N
N
N

83404/II.
83404/II.
83401/I.

20

SV

Mnichov

ást 1413/4
ást 1413/5

503,00
766,30

N
N

83404/II.
83401/I.

ást 1815/2

216,30

p vodní ÚP

21

SV

Mnichov

22

OK

Mnichov

263,20

5755,40
ást 1408

746,90

A

83401/I.

5755,40
celá 1406/2
ást 1815/2

514,00
411,40

p vodní ÚP

2016,20
ást 82/1

168,50

A

83424/III.

2941,60
ást 83/1
1083,10
ást 1719/1 1987,20

p vodní ÚP

168,50
celá 904/3 2491,00
celá 904/7 810,00
celá 904/6 774,00

A
A
A

3238,80

83421/I.
83421/I.
83421/I.

p vodní ÚP

4075,00
23

SV

Mnichov

ást 933

7359,10

N

ást 975/1

1815,00

N

ást 975/2
ást 1000

2,80
6697,60

N
N

83404/II.=367,4
83421/I.=6991,7
83404/II.=889
83421/I.=926
83404/II.
83404/II.

celá 1003/3 1038,00

A

83404/II.

A
A

83421/I.
83421/I.

4075,00

16912,50
celá 23/2
celá 23/3

146,00
1156,00

16912,50

24

BV

Mnichov

25

PZ

Mnichov

ást 23/1
celá 172

628,40
64,00

ást 42

357,20

26

BV

Mnichov

ást 1246/3

992,10

N

83401/I.

ást 13/1

1410,70

A

83401/I.

27

DI

Mnichov

ást 1246/3

865,90

N

83401/I.

ást 13/1

120,30

83401/I.

ást 10/1

457,20

ást 1246/4

839,00

N

83401/I.

ást 1248

107,60

A
N=26
A=81,6

83401/I.

ást 1246/2

382,50

ást 1246/5

116,20

N

83401/I.

ást 1408

210,70

83401/I.=114,4
83404/II.=96,3

ást 1246/6

10,30

ást 1413/1
ást 1413/4
ást 1413/5

141,80
758,90
80,40

N
N
N

83404/II.
83404/II.
83401/I.

ást 1409

63,10

p vodní ÚP

1302,00

1994,40
p vodní ÚP

0,00
celá 13/2
celá 15
celá 17/1
celá 18
celá 1894

1124,00
1551,00
1452,00
353,00
2137,00

A
A
A
A
A

83401/I.
83401/I.
83401/I.
83401/I.
83401/I.

357,20
celá 3
1701,00
celá 4/1
486,00
celá 5
141,00
ást 10/1 2432,70
ást 10/2
819,10
celá 10/11
86,00
celá 10/12 102,00
ást 1246/2 44,50
ást 1246/6 44,70
celá 1732
200,00
ást 1733
294,00
ást 1735
323,60

9019,80

tab.1/2 celkem

26740,40

6671,20

A

celkem
397,50

46,90
19

poznámky

p vodní ÚP
397,50

18

zábor

9523,00

3240,80
42934,60

15694,40

12849,30

0,00

0,00

4153,90
55783,90
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íslo

funk ní

lokality vyu ití
29

30

31

DI

SV

DX

Územní plán Mnichov
ENÉM ÚZEMÍ
katastráln
í

tab. .1/3

orná p da

trvelý travní porost

území

parc. .

m2

zast./
nezas
t

Mnichov

ást 933

1515,10

N

ást 975/1
ást 975/2
ást 1000

345,00
1,20
1574,80

N
N
N

Mnichov

Mnichov

ást 933

8111,80

N

ást 975/1
ást 975/2
ást 1000

2028,00
7,00
9697,60

N
N
N

BPEJ/ t ída ochr.
83404/II.=435,3
83421/I.=1079,8
83404/II.
83404/II.
83404/II.

parc. .

m2

zahrady
zast./
nezast

BPEJ/ t ída
ochr.

parc. .

zem. p da

m2

zast./
nezas
t

BPEJ/ t ída
ochr.

celkem

ostatní plochy

parc. .

m2

vodní plochy pozemky PUPFL
parc.
.

m2

parc. .

m2

VP

Mnichov

33

TI

Mnichov

34

BV

Sítiny

3436,10

19844,40

19844,40

51,40

N

83421/I.

ást 986/8

115,00

N

85001/III.

ást 608/1

1150,00

ást 605/5

14284,80

N

ást 880

5,30

N

85011/IV.

ást 608/2

2302,10

ást 906/1

7789,50

N

ást 980

952,00

N

85001/III.

ást 608/3

3671,30

ást 906/3

8755,70

N

ást 884/11 2605,90

N

85001/III.

ást 608/4

216,80

ást 1006/2
ást 1006/3

5,10
314,60

N
N

ást 884/10 4892,40
ást 986/2 2740,50

N
N

85001/III.
85001/III.

ást 608/6
ást 608/7

919,00
714,00

ást 1008/1

3983,40

N

ást 1006/1 2891,20

N

85001/III.

ást 608/8

3930,00

ást 1008/2
celá 1008/3
celá 1008/4
ást 1017/1
ást 1058

6212,30
236,00
571,00
5,80
1047,70

N
N
N
N
N

ást 986/7
ást 986/6

N
N

85001/III.
85001/III.

ást 608/11 3580,00
ást 608/13 1700,00
ást 1775
37,20
ást 1770/1 25,70

ást 1205

19380,80

N

ást 1236/1

7526,60

N

83421/I.
83421/I.=2211,3
85001/III.=5578,2
83421/I.=1888,7
83404/II.=6867,5
85001/III.
85001/III.
83401/I.=2600,1
85001/III.=1383,3
83401/I.
83401/I.
83401/I.
83401/I.
83401/I.
83401/I.=3642,9
83404/II.=15737,
9
83401/I.

35

BV

Sítiny

36

BV

Sítiny

37
38

BV
BV

116,50
212,00

N

83404/II.

ást
meliorace

ást 1006/3 19292,80

N

85001/III.
ást 1403/2

1433,00

N

632,40

1351,00

A

N

23547,30

23547,30

632,40

632,40

1433,00

1433,00

83421/I.

83404/II.
celá 1224/1 2011,00
celá 1224/2 535,00

celá 105/1

A
A

85001/III.
85001/III.

p vodní ÚP
2546,00

2546,00

1351,00

1351,00

83404/II.

p vodní ÚP
celá 4/4

Sítiny

BV

Sítiny

40

BV

Sítiny

102941,60
ást
meliorace

Sítiny

39

tab.1/3 celkem

4254,50

celá 136/4

celá 101/2 1251,00
celá 11/1 1013,00
celá 11/2 1226,00
celá 99

1652,00
121428,50

A

celkem

3436,10

ást 605/4

ást 906/2

poznámky

83404/II.=4245,3
83421/I.=3866,5
83404/II.
83404/II.
83404/II.

84695,50
32

zábor

A
A
A

2798,00

p vodní ÚP

0,00

2798,00

1251,00

1251,00

83404/II.

p vodní ÚP

86901/V.
86901/V.

p vodní ÚP
2239,00

2239,00

1652,00
142627,70

1652,00
163671,80

83404/II.

p vodní ÚP
17709,20

3490,00

21044,10

0,00

0,00
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ZÁBOR P DY V

íslo

ENÉM ÚZEMÍ

funk n
í
katastrální

lokality vyu ití
území
41
SV
Sítiny

tab. .1/4

orná p da
parc. .

m2

trvelý travní porost
zast./
nezast BPEJ/ t ída ochr.

parc. .

m2

zem.
da

zahrady
zast./
nezast

BPEJ/ t ída
ochr.

parc. .
celá 97/1

m2
342,00

zast./
nezast
A

BPEJ/ t ída
ochr.
83404/II.

celkem

ostatní plochy
parc. .
celá 1474

m2
1291,00

vodní plochy

pozemky PUPFL

parc. .

parc. .

m2

m2

BV

Sítiny

celá 96/1

306,00

A

83404/II.

BV

Sítiny

celá 91
celá 93

349,00
432,00

A
A

83404/II.
83404/II.

44

BV

Sítiny

celá 87

326,00

A

83404/II.

45

BV

Sítiny

46

BV

Sítiny

47

BV

Sítiny

ást 204/1
ást 204/3
ást 204/4
ást 204/5

5246,70
3812,10
2231,40
5361,30

N
N
N
N

celá 1475

126,00

p vodní ÚP
432,00

celá 1477
celá 1478

109,00
108,00

781,00

998,00

326,00

326,00

83404/II.
83404/II.
83404/II.
83404/II.
16651,50
celá 83
celá 84

456,00
575,00

A
A

83404/II.
83404/II.

16651,50
celá 1483

155,00

1031,00

1186,00
ást 1473/1 4061,00

p vodní ÚP

0,00
48

DI

Sítiny

4061,00
ást 1473/1

812,60

p vodní ÚP

0,00
49

BV

Sítiny

ást 29
1084,20
celá 37/1 672,00
ást 1196/1 1852,30

N
A
N

86901/V.
86901/V.
86901/V.

N

85001/III.=340,
7 86901/V.=451

812,60
ást 1473/1 4928,70

p vodní ÚP

3608,50
50

TI

Sítiny

51

DI

Sítiny

ást 20/3

791,70

8537,20

791,70

791,70
ást 1473/1

44,50

p vodní ÚP

0,00
52

DI

Sítiny

44,50
ást 1473/1

76,90

p vodní ÚP

0,00
53

DI

Sítiny

76,90
ást 1473/1

109,20

p vodní ÚP

0,00
54

DI

Sítiny

109,20
ást 1473/1

205,00

p vodní ÚP

0,00
55

BV

Sítiny

56

SV

Sítiny

57

SV

Sítiny

celá 80

705,00

A

83404/II.

celá 77
celá 81/1
celá 82

594,00
471,00
252,00

A
A
A

83404/II.
83404/II.
83404/II.

205,00
celá 1485
celá 1486

126,00
144,00

2022,00
ást 204/2
ást 204/3

1959,30
286,20

N
N

2292,00

83404/II.
83404/II.
2245,50

58

59

TI

DI

celá 73

Sítiny

2206,00

ást 690/7 2462,10

Sítiny

ást 796

3102,20

N

Rájov

ást 531/1

944,30

N

A
N

83404/II.

2245,50
celá 70

1460,00

p vodní ÚP

2206,00

3666,00

2462,10

2462,10

86901/V.

83431/II.=2792,
5
86901/V.=309,7
83431/II.
4046,50

60

VD

tab.1/4 celkem

celkem
1633,00

306,00
43

Rájov

4046,50
celá 351/2
celá 351/4
celá 351/5

22943,50

poznámky

p vodní ÚP

342,00
42

zábor

9773,30

4103,00

0,00
36819,80

8538,00
2752,00
1138,00
26184,90

0,00

0,00

12428,00
63004,70

100
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ZÁBOR P DY V

íslo

funk ní

ENÉM ÚZEMÍ
katastráln
í

lokality vyu ití
území
61
SV
Rájov

tab. .1/5

orná p da

parc. .

m2

trvelý travní porost
zast./
nezast BPEJ/ t ída ochr.

parc. .
m2
celá 431 2113,00
celá 432/1 1552,00
celá 432/3 669,00

zahrady
zast./
nezast
A
A
A

BPEJ/ t ída ochr.
85001/III.
85001/III.
85001/III.

A

85001/III.

parc. .

zem. p da

m2

zast./
nezas
t
BPEJ/ t ída ochr.

celkem

ostatní plochy

parc. .

m2

vodní plochy

pozemky PUPFL

parc. .

parc. .

m2

m2

4334,00
62

BV

Rájov

63

BV

Rájov

celá 56/3

1416,00

2681,10
ást 67/1

Rájov

ást 11/1

65

TI

Rájov

ást 915/4

1659,50

N

83401/I.

66

TI

Rájov

ást 915/4

750,00

N

83404/II.

67

BV

Rájov

68

DI

Rájov

69

PZ

Rájov

705,70

A

85011/IV.

353,00

celá 1340

573,00

A

celá 1341
celá 1345/1

173,00
480,00

A
A

85001/III.=67
85011/IV.=506
85011/IV.
85001/III.

353,00
celá 4

3780,00

ást 8/1
1170,90
celá 8/16
741,00
celá 126
72,00
ást 770/2 658,90
ást 770/8 1026,40
ást 1329/1 1384,40
ást 1347/1 520,30
celá 1348
880,00
1931,70

12165,60

1659,50

1659,50

750,00

750,00
ást 21/3
53,20
ást 26/1 2127,40
ást 770/14 97,70
ást 915/2 675,60
ást 1252/1 149,30
ást 1252/2 154,80

0,00

3258,00
ást 21/3
ást 26/1
ást 770/14
ást 1252/1

205,40
113,50
47,20
92,30

ást 21/3
ást 770/14

217,70
32,10

0,00

458,40

0,00
70

DI

tab.1/5 celkem

celkem

4334,00

0,00
BV

poznámky

ást 1329/1 1265,10
1416,00

64

zábor

Rájov

ást 11/1

2409,50

316,80

6772,50

A

85011/IV.

249,80
ást 1329/1
ást 770/8

1226,00

316,80
10408,00

388,20
35,20
16241,60

0,00

0,00

740,20
26649,60

101
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ZÁBOR P DY V

íslo

ENÉM ÚZEMÍ

funk n katastráln
í
í

lokality vyu ití
území
71
PZ
Rájov

tab. .1/6

orná p da

parc. .

m2

trvelý travní porost
zast./
nezast BPEJ/ t ída ochr.

parc. .
ást 11/1

m2
99,10

zahrady
zast./
nezast
A

BPEJ/ t ída ochr.
85011/IV.

parc. .

zem. p da

m2

zast./
nezas
t
BPEJ/ t ída ochr.

celkem

ostatní plochy

parc. .
ást 770/14
ást 1329/1

m2
39,80
199,20

ást 240/2

7111,50

vodní plochy

pozemky PUPFL

parc. .

parc. .

m2

m2

99,10
72

OS

Rájov

voda

Rájov

TI

Rájov

75

DI

Rájov

ást 240/2

1644,20

ást 240/2

2196,50

ást 80/1
ást 240/2
ást 1328/8

207,70
86,30
105,00

1644,20

0,00

2196,50

0,00
76

SV

Rájov

399,00
ást 80/1
celá 80/6

2152,30
546,00

0,00
77

SV

Rájov

78

SV

Rájov

celá 85/4 1266,00
celá 85/5 901,00
celá 85/6 810,00
celá 85/7 100,00

A
A
A
A

85014/V.
85014/V.
85014/V.
85014/V.

2698,30
celá 1327

746,00

ást 39/1

807,70

3077,00
ást 41/3

191,90

A

83421/I.

3823,00

191,90
79

PZ

Rájov

999,60
ást 46

48,60

ást 46

104,60

ást 39/1
ást 46

101,00
676,00

celá 39

129,00

0,00
80

PZ

Rájov

81

DI

Rájov

ást 41/3

22,10

A

83421/I.

82

SV

Rájov

celá 37/3

686,00

A

83421/I.

83

BV

Rájov

celá 25/1

1140,00

A

83421/I.

84

BV

Rájov

celá 31

414,00

A

83404/II.

48,60

0,00

104,60

22,10

799,10

686,00

815,00

1140,00
celá 35/3

1243,00

A

celá 35/4

1500,00

A

celá
1245/1

447,00

A

83404/II.
83404/II.=614
83421/I.=886
83404/II.

1140,00
celá 32

180,00

celá 33/1

1485,00

celá
1245/4

51,00

celá 42/1

919,00

3604,00
85

BV

Rájov

celá 43/1 1000,00

A

83421/I.

5320,00

1000,00
86

BV

Rájov

ást 911/1

840,20

N

83421/I.

celá 45/3

994,00

A

83421/I.

1919,00
ást 911/2
celá 911/3

385,10
1300,00

1834,20
tab.1/6 celkem

4030,20

5170,10

2454,00

11654,30

celkem

7111,50

0,00
74

poznámky

338,10

0,00
73

zábor

3519,30
21221,5
0

0,00

0,00

32875,80
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ZÁBOR P DY V

ENÉM ÚZEMÍ

funk ní katastrální

íslo

lokality vyu ití
území
87
voda Mnichov
88

voda

tab. .1/7

orná p da

parc. .

m2

trvelý travní porost
zast./
nezast

BPEJ/ t ída
ochr.

parc. .
ást 980

Mnichov

ást 884/1

89

DI

Mnichov

ást 119

619,50

A

83424/III.

90

PZ

Mnichov

ást 119

320,60

A

83424/III.

91

voda

m2
1035,00
1035,00

zahrady
zast./
nezast
N
N

BPEJ/ t ída
ochr.
85001/III.

parc. .

zem. p da

m2

zast./
nezas
t

BPEJ/ t ída
ochr.

celkem

ostatní plochy

parc. .

m2

vodní plochy pozemky PUPFL
parc.
.

m2

parc. .

m2

ást meliorace
1035,00

1035,00

1035,00

619,50

619,50

85001/III.

ást meliorace

320,60

DI

Mnichov

93

DI

Mnichov

ást 1168/1 1653,20

N

86901/V.

94

DI

Mnichov

ást 1139
ást 1163/1

N
N

86901/V.
86901/V.

BV

96

BV

N

Rájov

celá 447/12
celá 445/2

Rájov

766,70

0,00

766,70

2061,00

2061,00

1653,20

1653,20

364,10

364,10

1221,00

1221,00

83401/I.=413
83404/II.=1648

92

95

320,60
ást 240/2

2061,00

poznámky

celkem

1035,00

Rájov
celá 1793

zábor

191,10
173,00
778,00
443,00

N
A

celá 433/2

2593,00

A

celá 433/3

126,00

A

85001/III.
85001/III.
85001/III.=1004
celá 436/2
85011/IV.=1589
85001/III.=22
85011/IV.=126

159,00

N

85001/III.=89
85011/IV.=70

st.7/2

223,00

2878,00

3101,00

97

SV

Rájov

celá 1328/13

604,00

98

PZ

Sítiny

celá 349/4

1727,00

99

DI

Sítiny

celá 1556

906,90

604,00
1727,00
906,90
tab.1/7
celkem

3001,10

Katastrální území Mnichov u Mariánských Lázní celkem:
170162,40
Katastrální území Sítiny celkem:
26435,20
Katastrální území Rájov u Mariánských Lázní celkem:
7384,00
ené území celkem:
203981,60

8027,30

159,00

11187,40

4227,60

0,00

0,00

15415,00

49933,60

13623,20

233719,20

55276,30

0,00

0,00

288995,50

12319,30

7593,00

46347,50

19188,80

0,00

0,00

62902,40

15882,60

3839,00

27105,60

51484,80

0,00

0,00

73664,40

78135,50

25055,20

125949,90

0,00

0,00

307172,30

Vysv tlivky:
zast. / nezast.:
N
A
Mnichov
Rájov
P vodní ÚP

433122,20

zastav né územní / nezastav né území
ne (není v zastav ném území)
ano (je v zastav ném území)
Mnichov u Mariánských Lázní
Rájov u Mariánských Lázní
je sou ástí p vodní územn plánovací dokumentac
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B.11. Rozhodnutí o námitkách uplatn ných v ízení o návrhu územního
plánu a jejich od vodn ní:
Paní Jitka Marková, Podhorská 682/9, 353 01 Mariánské Lázn
Obsah námitky ve zkráceném zn ní:
Ve své námitce se paní Marková ptá, pro jsou její pozemky parc. .433/2, 433/3, 436/2 a st.p. . 7/2, k.ú. Rájov
u Mariánských Lázní, obec Mnichov, za azeny do ploch drobné a emeslné výroby (VD) a ádá, aby byly za azeny
do ploch bydlení vesnického (BV), proto e si chce na st.p. . 7/2 postavit vesnické bydlení.
Námitka podána 12.8.2009. Podání námitky bylo podepsáno, údaje z katastru nemovitostí, dokládající vlastnické
právo k uvedeným parcelám, ov il po izovatel v m stském informa ním systému ú adu.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje v po adovaném rozsahu, pozemky parc. . 433/2, 433/3, 436/2 a st.p. . 7/2, k.ú. Rájov
u Mariánských Lázní budou za azeny do ploch bydlení vesnického (BV).
Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
edm tné pozemky jsou v návrhu ÚP Mnichov zahrnuty do Ploch smí ených obytných vesnického typu (SV),
nikoliv do Ploch drobné a emeslné výroby (VD), jak je v námitce myln uvedeno.
- Po adavek není v rozporu s p vodní navr enou urbanistickou koncepcí ÚP.
- Lokalita se nachází v rámci zastav ného území, akceptováním po adavku nedojde k nár stu zastavitelných
ploch.
- Svojí západní hranicí p edm tné pozemky navazují na stávající (stabilizované) Plochy bydlení vesnického
(BV). Hlavní vyu ití ploch BV a SV je ur eno pro bydlení a ob plochy s rozdílným zp sobem vyu ití (dále
jen funk ní plochy ) v i sob tedy nemohou p sobit ru iv .
- Zbývající plocha (SV) Plochy smí ené obytné vesnického typu, spolu s ostatními navr enými plochami (SV)
stávají i nadále v území eném ÚP zastoupeny v dostate né mí e.
- Z hlediska dopadu v oblasti ochrany ZPF se po adavek neprojeví celkovým nár stem a nemá vliv na
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na ZPF a PUPFL.
- echny DO, které byly po ádány o uplatn ní stanoviska k námitce, po adavek paní Jitky Markové
akceptovaly.
Ing. Milo Václavík, Popovice 3, 353 01 Mariánské Lázn
Obsah námitky ve zkráceném zn ní:
Ing. Václavík v námitce po aduje, aby byla pro obchvat obce Mnichov vyu ita jiná trasa a to z d vodu zachování
jeho stávající ekologické farmy na pozemcích p. . 605/1, 880, 906/1, 980, 1770/1 a 1775 v k.ú. Mnichov
u Mariánských Lázní, obec Mnichov. Nesouhlasí s vedením trasy obchvatu p es jeho pozemky, je tvo í sou ást
ucelené ekologické farmy, která je zdrojem ob ivy pro jeho rodinu. Navr ená trasa obchvatu Mnichova by sní ila
vým ru ploch jeho farmy a nevhodn pozemky rozd lila a znemo nila by p ístup chovaných zví at na pozemky
odd lené bariérou obchvatem. Dále by pozemky sousedící s takto frekventovanou komunikací byly zamo eny
exhalacemi a tím vylou eny z certifikace ekologické farmy, co by znamenalo dal í úbytek pastevních ploch a tím i
výrazný zásah do ekonomiky celé farmy. Vlastník pozemk navrhuje zvá ení varianty p iblí ení p elo ky - obchvatu
- blí e ke stávajícímu zastav nému území a ke stá írn minerálních vod tak, aby nedo lo k dot ení pozemk v jeho
vlastnictví v bec, nebo jen v minimální vým e tak, aby výsledkem nebylo odd lení ástí pozemk jen obtí
vyu itelných pro zem lství. Tato jiná trasa by m la také minimalizovat nároky na vyn tí ze ZPF a dopady na
zem lské hospoda ení a podnikatelské zám ry vlastníka dot ených pozemk .
Námitka podána 10.8.2009. Podání námitky bylo podepsáno, údaje z katastru nemovitostí, dokládající vlastnické
právo k uvedeným parcelám, ov il po izovatel v m stském informa ním systému ú adu.
Rozhodnutí o námitce:
Námitce se vyhovuje v po adovaném rozsahu. V návrhu ÚP Mnichov byla trasa p elo ky silnice II/230 v prostoru
obce Mnichov upravena podle projednané varianty z dubna 2013.
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Od vodn ní rozhodnutí o námitce:
Po izovatel vycházel ze stanovisek dot ených orgán a Krajského ú adu Karlovarského kraje, odboru regionálního
rozvoje jako nad ízeného orgánu ÚP, uplatn ných b hem ve ejného projednání k návrhu ÚP Mnichov a stanovisek
uplatn ných k námitkám a p ipomínkám podaným v jeho rámci. Podle po adavku dot eného orgánu ochrany ZPF a
zárove po adavku vlastníka navrhl projektant v roce 2011 trasu obchvatu sídla Mnichov, která jim vyhovovala a
ostatní dot ené orgány a nad ízený orgán ÚP ji akceptovaly. Vzhledem k tomu, e s tímto novým návrhem trasy
obchvatu nesouhlasili vlastníci pozemk , které by jím byly dot eny, navrhl projektant v dubnu 2013 trasu, která je
výsledkem hledání kompromisu mezi v emi uvedenými po adavky. Nová trasa kopíruje za átek té p vodní z návrhu
ÚP z prosince 2008, ve st ední ásti se v ak p ibli uje ke stávající budov stá írny a dále vede sm rem
na severovýchod kolem ji ního okraje zastavitelné plochy . IV. Severní ást obchvatu se op t shoduje s trasou
z návrhu ÚP z prosince 2008. Probíhá tak v podstatn men í mí e po zem lské p
nejvy í t ídy ochrany TO I,
ne tomu bylo u p vodní trasy z návrhu ÚP Mnichov (úprava p ed ízením o územním plánu z 12.12.2008). Rovn
rozloha zbytkových a h e obhospoda ovatelných pozemk je novým
ením trasy zmen ena. Tento nejnov í
návrh upravené trasy p elo ky silnice II/230 prostoru obce Mnichov (z dubna 2013) byl zaslán dot eným orgán m a
nad ízenému správnímu orgánu - odboru regionálního rozvoje Krajského ú adu Karlovarského kraje k posouzení
souladu se ZÚR KK. Dot ený orgán ochrany ZPF nevydal stanovisko, proto e nebylo dopln no Vyhodnocení
edpokládaných d sledk navrhovaného ení na ZPF - pro návrh trasy obchvatu. Odbor silni ního hospodá ství
Krajského ú adu Karlovarského kraje uvedl ve stanovisku souhlas za p edpokladu, e ve sm ru od Be ova nad
Teplou bude do územního plánu zahrnut pro tuto stavbu koridor umo ující pozvolný odklon do nové trasy obchvatu
sm rovým obloukem normového polom ru (obdobn jako ve sm ru od M. Lázní). Projektant obdr el od po izovatele
pokyny, podle kterých návrh ÚP Mnichov doplnil a upravil podle po adavk t chto DO. V echna stanoviska
ostatních dot ených orgán , byla souhlasná. Z vý e uvedených d vod bylo námitce vyhov no.

B.12.

Vyhodnocení p ipomínek

V pr
hu po izování ÚP Mnichov byly uplatn ny tyto p ipomínky:
ipomínka sousední obce k návrhu ÚP Mnichov podaná v rámci spole ného jednání o návrhu:
sto Teplá
- rada m sta Teplá (usnesení .3/13/2008) uplat uje p ipomínku z hlediska vyu ití navazujícího území a to
napojení na navr ené polní cesty (historické), které jsou v zadání návrhu ÚP Teplá
Vyhodnocení p ipomínky:
Dne 11.9.2008 bylo se starostou obce Mnichov dohodnuto, e p ipomínce m sta Teplá bude vyhov no a
v katastrálním území Rájov u Mariánských Lázní se bude projektant dr et schválených pozemkových úprav v tomto
katastrálním území a tím bude návaznost cest ze správního území m sta Teplé zaji na. V k.ú. Mnichov u
Mariánských Lázní zajistí projektant návaznost cest tím, e zapracuje návrh ú elové komunikace na parcele .1793,
dále propojení mezi hranicí obce a stávající ú elovou komunikací na p.p. .1788, p em tak zárove zajistí napojení
na cestu v k.ú. íhaná u Poutnova a zárove tak vznikne propojení Popovic, projektant navrhne propojení p.p. .
1787 sm rem na východ na p.p. 139/3 k.ú. Popovice u Poutnova
ipomínka byla akceptována - dokumentace byla dle vyhodnocení p ipomínky upravena.
ipomínky podané v ízení o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Mnichov:
Ing. Petr ezník, Palackého 340/47, Mariánské Lázn
ipomínka ve zkráceném zn ní:
Ing. P. ezník po aduje za azení pozemk p. . 447/11 a 447/12 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní, obec Mnichov,
do zastavitelných ploch bydlení vesnického (BV) nebo ploch smí ených obytných vesnického typu (SV).
Vyhodnocení p ipomínky:
Po izovatel v ádosti o stanovisko DO k této p ipomínce doporu oval po adavku vyhov t a p edm tné pozemky
za adit do zastavitelných ploch jako Plochy bydlení vesnického (BV) a to v etn pozemku p. . 445/2 v k.ú. Rájov u
Mariánských Lázní, obec Mnichov, který se nachází mezi vý e uvedenými pozemky.
Krajský ú ad Karlovarského kraje, odbor ivotního prost edí a zem lství
Stanovisko ve zkráceném zn ní:
Orgán ochrany zem lského p dního fondu souhlasí pouze se za azením p.p. . 447/12 a 445/2 k.ú. Rájov u
Mariánských Lázní do ploch bydlení, a to za podmínky, e bude dopln no od vodn ní v návrhu ÚP Mnichov, ásti
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného
ení na ZPF a PUPFL o tuto plochu. Se za azením
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p.p. . 447/11 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní do plochy bydlení nesouhlasí, jeliko dle zásad ochrany ZPF je
nutno vyu ít p ednostn plochy v zastav ném území.
Ostatní dot ené orgány po adavek Ing. Petra ezníka akceptovaly.
Na základ vý e uvedeného stanoviska dot eného orgánu na úseku ochrany zem lského p dního fondu, bude
po adavku vyhov no pouze áste
a do zastavitelných ploch bydlení vesnického (BV) budou za azeny jen
pozemky p. . 447/12 a 445/2 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní. Po adavku na za azení pozemku p. . 447/11v k.ú.
Rájov u Mariánských Lázní do plochy bydlení nebude vyhov no.
ipomínka bude akceptována jen áste , do ploch bydlení vesnického (BV) bude za azen pouze
pozemek p. . 447/12 k.ú. Rájov u Mariánských Lázní a po izovatelem doporu ený pozemek 445/2 k.ú. Rájov u
Mariánských Lázní.
Od vodn ní:
- Pozemek p. . 447/12 k.ú. Rájov u Mariánských Lázní navazuje na zastav né území obce a to na stávající
(stabilizovanou) plochu (BV)
Plocha bydlení vesnického a je beztak omezen plochou dopravní
infrastruktury. Pozemek parc. . 445/2 se nachází v zastav ném území a je také omezen plochou dopravní
infrastruktury. Do ploch (BV) budou tyto pozemky zahrnuty z d vodu logického zapojení do urbanistické
koncepce území a zamezení vzniku zbytkových ploch ZPF v území. Bude tak vytvo ena ucelená zastavitelná
plocha BV.
Tyto úpravy nenaru í navr enou urbanistickou koncepci sídla.
Z hlediska dopadu v oblasti ochrany ZPF se po adavek projeví pouze mírným nár stem celkového záboru
ZPF ve Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na ZPF a PUPFL, nov navrhovaná zastavitelná plocha se
ak nenachází na zem lské p
nejvy ích t íd ochrany dle vyhlá ky .48/2011 Sb., o stanovení t íd
ochrany.
Obec Mnichov
ipomínka ve zkráceném zn ní:
Obec jako vlastník pozemku po aduje zm nu pozemku p. . 904/5 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní, obec
Mnichov, z ploch ob anské vybavenosti komer ní (OK) na plochu bydlení vesnického (BV) nebo plochu smí enou
obytnou vesnického typu (SV).
Vyhodnocení p ipomínky:
echny dot ené orgány po adavek akceptovaly. Po izovatel v ádosti o stanovisko DO k této p ipomínce
doporu oval po adavku vyhov t a p edm tný pozemek za adit do Ploch bydlení vesnického (BV). Své doporu ení
od vodnil takto:
Po adavek není v rozporu s p vodní navr enou urbanistickou koncepcí ÚP.
Pozemek se nachází v lokalit , která je sou ástí stávajícího urbanizovaného území, jedná se o stabilizované
plochy v rámci zastav ného území, akceptováním po adavku nedojde k nár stu zastavitelných ploch.
Svojí západní hranicí p edm tný pozemek p ímo navazuje na stávající (stabilizované) Plochy bydlení
vesnického (BV).
Plochy bydlení vesnického (BV) a Plochy ob anské vybavenosti komer ní (OK) se v sousedském kontaktu
svým zp sobem vyu ití navzájem nevylu ují ani na sebe navzájem nep sobí negativn .
Zbývající plocha pro ob anskou vybavenost komer ní je dostate ná.
Z hlediska dopadu v oblasti ochrany ZPF se po adavek neprojeví celkovým nár stem a nemá vliv na
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na ZPF a PUPFL. Oproti stávající dokumentaci by vyhodnocení
stalo prakticky beze zm n, byla by provedena pouze drobná oprava v údajích a názvech funk ních ploch.
ipomínka bude akceptována a p edm tný pozemek p. . 904/5 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní bude
za azen do ploch bydlení vesnického (BV).
Obec Mnichov
ipomínka ve zkráceném zn ní:
Obec po aduje zm nu ásti pozemku p. . 1328/1 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní, obec Mnichov, (dnes je tato
ást u odd lena jako p.p. . 1328/13) z ploch ve ejných prostranství zelen sídelní (PZ) na plochy smí ené obytné
vesnického typu (SV).
Vyhodnocení p ipomínky:
echny dot ené orgány po adavek akceptovaly. Po izovatel v ádosti o stanovisko DO k této p ipomínce doporu il
po adavku vyhov t a p edm tný pozemek za adit do Ploch smí ených obytných vesnického typu (SV) a doporu ení
od vodnil takto:
- Po adavek není v rozporu s p vodní navr enou urbanistickou koncepcí ÚP.
- Pozemek se nachází v lokalit , která je sou ástí stávajícího urbanizovaného území, jedná se o stabilizované
plochy v rámci zastav ného území, akceptováním po adavku nedojde k nár stu zastavitelných ploch.
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Op t se jedná o drobnou úpravu zp sobu vyu ití dvou sousedních funk ních ploch, kdy p edm tný pozemek
jihozápadní hranicí p ímo navazuje na stávající (stabilizovanou) Plochu smí enou obytnou vesnického typu
(SV).
- I p i akceptování po adavku zbývá v Rájov Ploch ve ejných prostranství zelen sídelní (PZ) stále je
zna né mno ství.
- Z hlediska dopadu v oblasti ochrany ZPF se po adavek ve Vyhodnocení p edpokládaných d sledk na ZPF a
PUPFL projeví minimáln .
ipomínka bude akceptována - p.p. . 1328/13 k.ú. Rájov u Mariánských Lázní, bude za azen do ploch
smí ených obytných vesnického typu (SV).

ipomínka obce Mnichov podaná mimo lh tu ve ejného projednání - lokalita Sítiny
Dne 4.7.2012 obdr el po izovatel p ipomínku obce Mnichov, ve které obec ádá o zm nu vyu ití p.p. . 349/4 v k.ú.
Sítiny. Nachází se p i vjezdu do obce a je odd len od p.p. . 349/2 (VX - plochy výroby a skladování výroba
specifická) pozemkovou parcelou . 1556 (DI - plochy dopravní infrastruktury). Tento pozemek vznikl nov po
komplexních pozemkových úpravách. Obec od vod uje sv j po adavek tím, e z estetického hlediska by byl lépe
vyu it jako PZ - plochy ve ejných prostranství zelen sídelní. Dále obec ádá, aby p.p. . 1556, k.ú. Sítiny, byl
celý zapracován do Územního plánu jako DI plochy dopravní infrastruktury. Oba po adavky po izovatel
projednal s dot eným orgánem ochrany ZPF, který s aktualizací návrhu ÚP Mnichov podle plánu spole ných
za ízení souhlasil, proto budou do návrhu zapracovány.
ipomínka bude akceptována.

B.13.

Po et výkres od vodn ní územního plánu

TEXTOVÁ
B.

ÁST
Po et list
69

Od vodn ní územního plánu

GRAFICKÁ

ÁST

B.1. - Koordina ní výkres

M ítko
1 : 5 000

B.2. - ir í vztahy

1 : 50 000

B.3. - Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu

1 : 5 000

Pou ení:
Proti Územnímu plánu Mnichov vydanému formou opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek
(§ 173 odst. 2 zákona .500/2004 Sb., správní ád v platném zn ní).

.
místostarosta obce

.
starosta obce
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