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A.VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ
PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL POŽADAVEK NA
TOTO VYHODNOCENÍ

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu
Teplá na životní prostředí

Zhotovitel:

RNDr. Jan Křivanec – EKOSLUŽBY
Jižní 3, 360 01 Karlovy Vary

Zhotovitel je autorizovanou osobou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, č. j. 34737/ENV/16 ze dne 17. 6. 2016.
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ÚVOD A ROZSAH HODNOCENÍ
Posouzení změny územního plánu požaduje Krajský úřad Karlovarského kraje. Náležitosti posuzování vlivů územně plánovacích koncepcí na životní prostředí a rámcový obsah vyhodnocení stanovuje
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Krajský úřad Karlovarského kraje ve svém stanovisku nestanovil podrobnější požadavky na
obsah a rozsah vyhodnocení vlivů nad rámec standardního posuzování. Současně nebyl příslušným
orgánem ochrany přírody vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a bylo
zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na lokality systému Natura 2000.
Vyhodnocení se zabývá územními plány obecně v tomto rozsahu:


Návrhy, které připravují rámec pro realizaci záměrů dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, jsou hodnoceny individuálně



Ostatní návrhy, které nemají „strategický“ význam z hlediska vlivů na životní prostředí, jsou
hodnoceny v blocích pro jednotlivé části obce nebo individuálně v odlehlých místech nespojitelných s dalšími návrhy



Z hodnocení jsou obecně vypuštěny návrhy, jejichž „strategický“ vliv na životní prostředí je
v kontextu celé změny územního plánu zanedbatelný nebo kladný (např. zeleň). Nehodnotí se
dále záměry, na něž bylo již vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení, nebo jejichž
realizace již probíhá - tyto záměry již nejsou z hlediska posuzování koncepcí.

Seznam a označení hodnocených návrhů:
Čí/Z-V1 areál stáčírny minerálních vod u Číhané
CT1

koridor pro minerálkovod Prameny – Sítiny - Číhaná

VTL plyn

přeložka VTL plynovodu
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
Posuzovaná dokumentace změna č. 1 ÚP Teplá řeší dílčí změnu urbanistické koncepce na
území města Teplá. Jedná se o plochu pro areál stáčírny minerálních vod v blízkosti sídla Číhaná
včetně přivedení minerálních vod a přeložky VTL plynovodu.
Obsah koncepce /návrhu změny územního plánu/ vyplývá z příslušné legislativní úpravy.
Hlavním cílem návrhu je vytvořit předpoklady pro využití přírodního zdroje – minerálních vod z
území obce Prameny, kde stáčení minerálních vod nelze realizovat z technických i environmentálních
důvodů.
Dalším hlavním cílem je dosažení přiměřeného souladu veřejných a soukromých zájmů. Toho
je dosaženo úpravou tvaru plochy již při jejím vymezování ve vztahu k ochraně ZPF a stanovením
dalších opatření v rámci hodnocení SEA.
Dokumentace má přímý vztah ke koncepcím Politika územního rozvoje ČR a Zásady
územního rozvoje Karlovarského kraje (musí být zpracována v souladu s nimi) a navazuje na platný
územní plán. Vazby na tyto koncepce jsou uvedeny v textové části odůvodnění změny č. 1 Územního
plánu Teplá.

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Posuzovaný návrh změny územního plánu může mít ve vazbě na životní prostředí vztah k
cílům těchto koncepcí na národní, regionální a místní úrovni:
Národní úroveň
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (2015)
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (2016)
Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 (2012)
Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 ve znění Aktualizace 2016
Národní program snižování emisí (2015)
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015)
Politika ochrany klimatu v České republice
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2030
Národní plány povodí (2015)
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024
Program předcházení vzniku odpadů v ČR (2014)
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (2014)
Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 (2002)
Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny (2009)
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020
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Národní koncepční dokumenty obsahují z hlediska životního prostředí obecný rámec, ze kterého je třeba vycházet při plánování území v širších souvislostech. Stanovené cíle v oblasti životního
prostředí neobsahují žádné konkrétní územní průměty nebo opatření vztahující se k řešenému území,
které by měly být do změny územního plánu přímo zapracovány. .
V dokumentech se několikrát zdůrazňují různě formulované cíle ochrany ovzduší a klimatu,
vod, ZPF, volné krajiny a její biodiverzity před negativními účinky nadměrné a nevhodné zástavby a
dopravy. S těmito obecnými cíli není změna územního plánu v zásadnějším rozporu, a to vzhledem k
velikosti a poloze areálu stáčírny minerálních vod. .Areál o rozloze cca 1,3 ha nemá pro cíle koncepcí
na národní úrovni podstatnější význam. Plný soulad lze konstatovat u cílů vztahujících se k využívání
místních zdrojů – v tomto případě zdrojů minerálních vod.
Cíle ochrany jednotlivých složek životního prostředí musí být respektovány, akceptování nesouladu s nimi je vyhrazeno jen pro výjimečné případy se zvláštním významem v jiných oblastech.
Regionální úroveň
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje na období 2016 - 2025
Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020
Program zlepšování kvality ovzduší zóna severozápad CZ 04
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016 - 2025
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Regionální koncepční dokumenty s environmentálním dosahem obsahují ve vztahu k návrhu
změny ÚP podobný obecný rámec jako národní dokumenty bez konkrétního územního průmětu nebo
přímého vztahu k problematice řešené návrhem změny ÚP. S obecnými cíli v oblasti ochrany
životního prostředí není změna územního plánu v zásadnějším rozporu, soulad je u cílů vztahujících
se k využívání místních zdrojů (viz národní úroveň).
Místní úroveň
Na místní úrovni nebyly zpracovány žádné dokumenty kromě územního plánu.

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI BEZ UPLATNĚNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE
Sledované území (návrh změny územního plánu) zahrnuje jednotlivé lokality nepravidelně
umístěné na území města Teplá. Návrhy nezasahují přímo území jiných obcí.
OBYVATELSTVO
Město Teplá má 2961 obyvatel (1. 1. 2019, zdroj mvcr.cz). Vzhledem k tomu, že areál stáčírny, který múže mít zatěžující vliv na obyvatelstvo, je situován mimo obytné a rekreační lokality, bude
počet negativně ovlivněných obyvatel nepatrný – nejbližší sídlo Číhaná je vzdálené zhruba 1 km a má
jen kolem deseti trvalých obyvatel.
OVZDUŠÍ A KLIMA
Stav
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Koncentrace znečišťujících látek není v řešeném území sledována žádnou měřící stanicí. Dle
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jsou vypočítávány pětileté průměry
hlavních znečišťujících látek.
Na sledovaném území se průměry let 2013 - 2017 pohybují v těchto hodnotách (všechny
údaje v µg . m-3):
NO2

6,9 - 7.2

roční průměr

PM10

12,8 - 13,0

roční průměr

PM2,5

9,8 - 10,0

roční průměr

benzen

0,6 - 0,6

roční průměr

S02

13,5 - 13,6

4. max. 24hodinový průměr

PM10

22,5 - 23,0

36. max. 24hodinový průměr

Příslušné imisní limity nebyly překročeny, hodnoty se pohybují značně pod nimi,
Na sledovaném území nejsou žádné vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší dle příslušného zákona. Problematickými jevy jsou znečišťování přízemních vrstev ovzduší zvyšující se intenzitou automobilové dopravy.
V rámci Karlovarského kraje patří území města Teplá mezi velmi čistá území. Kvalita ovzduší
není limitujícím faktorem pro návrh změny územního plánu.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Významnější změny nejsou očekávány, v sledovaném území by se kvalita ovzduší vlivem
nové výstavby nezměnila.
VODA a ODPADY
Stav
Území areálu stáčírny minerálních vod nemá žádné vodní toky ani plochy .Nejbližšími toky
jsou Mnichovský a Luční potok.
Způsoby nakládání s odpadními vodami a odpady v jednotlivých sídlech města Teplá nemají
na posuzovaný areál žádný vliv. Sledovaná území nejsou evidovaným kontaminovaným místem.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Nedošlo by k výstavbě na území stávajícího vsakování dešťových vod a vodní režim území by
se nezměnil. Nezvýšila by se produkce odpadních vod a odpadů.
HLUK
Stav
V řešeném území je jediným možným zdrojem hlukové zátěže doprava na silnici. II/230
Pravidelné měření hluku se kvůli jeho nízké intenzitě neprovádí. Pro výrobní areál nemá případný
hluk význam.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Významnější změny nejsou očekávány. Vývoj obecně bude záležet na intenzitě rozvoje automobilové dopravy, v současné době nelze odpovědně předpovídat.
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PŮDA
Stav
Navrhovaný areál se nachází na zemědělské půdě. Z hlediska životního prostředí je důležité,
že se zde nacházejí jen běžné půdy, hojně zastoupené v širokém okolí (kambizemě, gleje). Žádné
vzácné, mimořádně úrodné či jinak cenné půdy se zde nevyskytují, vysoce chráněným půdám I. třídy
ochrany se areál vyhýbá. Půda je evidována jako orná, skutečné využití jsou louky a pastviny.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Současný stav využití půdy by se nezmění. Nedošlo by k záborům půdy.

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ
Stav
Změna se nedotýká ložisek nerostných surovin ani jiných složek horninového prostředí takovým způsobem, aby tuto oblast bylo nutno hodnotit.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY, PŘÍRODNÍ PARKY
Stav
Areál stáčírny minerálních vod se nachází v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, ve IV.
zóně odstupňované ochrany přírody Žádné jiné zvláště chráněné území se v dosahu možných vlivů
nenachází. V řešeném území se nenachází žádný památný strom ani jiné chráněné objekty.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Stav prostředí v CHKO Slavkovský les by se vůbec nezměnil.
EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY, PTAČÍ OBLASTI
Stav
V blízkosti sledovaného území se nachází evropsky významná lokalita Teplá s přítoky a
Otročínský potok. Příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil významný vliv na soustavu lokalit
Natura 2000, proto bylo zpracováno Hodnocení změny č. 1 ÚP Teplá na lokality soustavy Natura 2000
(RNDr. O. Bušek, listopad 2019). Předmětem ochrany je vranka obecná.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Stav by se nezměnil bez ohledu na uplatnění či neuplatnění návrhu koncepce. Hodnocení
neprokázalo žádné významné negativní vlivy na celistvost lokalit a předměty ochrany soustavy Natura
2000.

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP)
Stav
VKP se v zvláště chráněných územích nevymezují.
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ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY
Stav
Pro území města byl vymezen ÚSES územním plánem. V dosahu možných vlivů areálu stáčírny se nacházejí pouze lokální prvky, biocentrum č. 1 U pily - funkční a biokoridor č. 3 – navrhovaný.

Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Stav by se nezměnil. Nebyly by zasaženy žádné prvky ÚSES.
FLÓRA A FAUNA, BIOTOPY, EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY
Stav
Území je z minulosti postiženo velkoplošnými úpravami pozemků, proto se s výskytem
hodnotných přírodních biotopů setkáváme omezeně.
Z hlediska přírodních biotopů je území areálu stáčírny charakteristické enklávou mokřadních
vrbin vklíněnou do intenzivních luk a pastvin. Biotop je pravděpodobně druhotný, vzniklý na zbytku
zamokřeného území po technických úpravách a scelování pozemků. Cennější je prostor na opačné
straně silnice II/230 s mozaikou mokřadních vrbin, tužebníkových lad a přechodových rašelinišť.
Lokalita není migračně významným územím.
Ekologická stabilita krajiny se nejčastěji hodnotí pomocí šestistupňové pomocné tabulky, kde
stupeň 0 značí zcela nestabilní plochy a stupeň 5 plochy ekologicky nejstabilnější. Podle tohoto
hodnocení je většina území středně ekologicky stabilní Vysoce stabilní plochy se nacházejí v údolí
Mnichovského potoka. Hlavním důvodem ekologické destabilizace některých částí území se stala
zemědělská výroba a činnosti s ní spojené. Je nutno poznamenat, že ekologická stabilita je časově
velmi proměnlivá a každé hodnocení má tedy jen omezenou platnost.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Nedošlo by k zásahům do přírodních biotopů, poškození rostlinných a živočišných druhů a
snížení ekologické stability.
KRAJINNÝ RÁZ A KRAJINA
Stav
Řešené území je krajinou západočeských příhraničních vrchovin s charakteristickou morfologií, členěním pozemků a sídelní strukturou. Dlouhodobý vývoj vytvořil přiměřeně využívanou krajinu
jako mozaiku polí, luk, pastvin, lesních i nelesních dřevinných porostů a zástavby převážně venkovského charakteru. Vývoj byl narušen v období komunismu, kdy došlo k rozsáhlým úpravám a
zvětšování pozemků. I přes tyto zásahy jde v rámci Karlovarského kraje o krajinářsky významnější
území.
Estetická hodnota území je většinou středně vysoká, snižují ji rozsáhlé nečleněné bloky zemědělských pozemků.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Stav vnímání krajiny by se nezměnil, nedošlo by k zásahu do krajinného rázu.
GEOLOGICKÉ, PALEONTOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ JEVY A LOKALITY
Stav
V širším sledovaném území jsou jako, geologické a geomorfologické prvky sledovány zejména
11
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údolí a nivy potoků. Paleontologické lokality zde nebyly zjištěny.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Nebyly by ani potenciálně zasaženy žádné lokality.
HMOTNÝ MAJETEK A HODNOTY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Stav
V dotčeném území není kromě dopravní a technické infrastruktury jiný hmotný majetek.
Hodnoty kulturní a historické povahy se nacházejí v sídlech Číhaná a Sítiny a posuzovaná změna ÚP
je nezasahuje.
Předpokládaný vývoj bez uplatnění návrhu koncepce
Nedošlo by k zásahu do hmotného majetku - dopravní a technické infrastruktury.

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
Významně ovlivněné mohou být následující charakteristiky:


Půda – zábor zemědělských půd, změna využití



Příroda – poškození přírodních biotopů, rostlinných a živočišných druhů, snížení ekologické stability, zásah do budoucí funkčnosti ÚSES



Krajina - poškození krajinného rázu



Voda – změna odtokových poměrů, zvýšení produkce odpadních vod



Ovzduší a klima - znečišťování ovzduší a ovlivnění mikroklimatických charakteristik

Ovlivnění ostatních charakteristik není ve významnějším rozsahu pravděpodobné nebo není v
této fázi určitelné, a to vzhledem k poloze a znalostem o charakteru návrhů.

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY
BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ
OBLASTI
Hlavními problémy a jevy životního prostředí Karlovarského kraje ovlivněnými uplatněním
změny územního plánu, jsou


Nadměrné využívání kvalitních zemědělských půd pro zástavbu - částečné negativní ovlivnění,
vzhledem k vymezení plochy Čí/Z-V1



Znečišťování ovzduší a změny mikroklimatu – možné negativní ovlivnění v ploše AČí/Z-V1



Snižování biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny - negativní ovlivnění vzhledem k
vymezení plochy Čí/Z-V1 a zčásti i koridorů technické infrastruktury
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Poškození krajinného rázu - negativní ovlivnění vzhledem k expanzi plochy Čí/Z-V1do dosud
volné krajiny



Ohrožení kvality vod a změny vodního režimu - možné negativní ovlivnění kvality vod a vodního
režimu vzhledem k vymezení a výrobnímu charakteru plochy Čí/Z-V1
Uplatněním územně plánovací dokumentace bude zasažena Chráněná krajinná oblast Slav-

kovský les ve IV., nejnižší zóně ochrany přírody. Vzhledem k velikosti plochy a koridorů nejsou základní charakteristiky CHKO narušeny. Zasažení není v kontextu celkové rozlohy CHKO významné.
Žádných významných přírodních hodnot se návrh nedotýká. Jiná zvláště chráněná území, památné
stromy a další zájmy ochrany přírody nejsou dotčeny.
Negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000 nebyl samostatným hodnocením prokázán.

6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH
HOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

VLIVŮ

NAVR-

Výběr vhodného systému hodnocení územně plánovací dokumentace je poměrně nesnadnou
záležitostí související s extrémní rozdílností jednotlivých dokumentací.
Zpracovatel vybral jako nejvhodnější a pro veřejnost nejpochopitelnější systém relativních
jednotek (systém rating). Systém spočívá v tom, že každému očekávanému vlivu je přiřazena číselná
hodnota podle předem stanovených kritérií. Systém předem stanovených kritérií umožňuje jednotné
posuzování dokumentací a významně omezuje subjektivní přístup k hodnocení.
Vzhledem k hlavnímu smyslu vyhodnocení (posoudit vhodnost a přijatelnost návrhů) byly
systémem rating posuzovány pouze negativní vlivy. Pozitivní vlivy nevyžadují ve fázi změny územního
plánu korekce nebo jsou velmi významné v oblastech, které nejsou vyhodnotitelné v rámci životního
prostředí (ekonomický rozvoj obce, zaměstnanost).
Pro posouzení vlivů byla zpracovatelem zvolena pětibodová stupnice – tříbodové stupnice
jsou pro posouzení příliš hrubé a jemnější stupnice nejsou vhodné kvůli přílišným neurčitostem.
STUPNICE PRO POSOUZENÍ VLIVŮ – SYSTÉM RATING:
-1

velmi mírně nepříznivý vliv

-2

mírně nepříznivý vliv

-3

středně nepříznivý vliv

-4

výrazně nepříznivý vliv

-5

velmi výrazně nepříznivý vliv
Kritéria pro zařazení vlivu do určitého stupně byla zpracována tak, aby bylo v maximální míře

omezeno subjektivní vnímání a posuzování vlivů. Soubor kritérií zahrnuje všechny základní vlivy na
složky životního prostředí – obyvatelstvo a lidské zdraví, ovzduší, vodu, půdu a území, přírodu,
krajinu, kulturní hodnoty a širší vlivy. Do hodnocení nejsou zařazeny vlivy, které se v území nemohou
vyskytnout.
U návrhů hodnocených v blocích se do rating tabulky udává nejhorší dosažená hodnota.
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SOUBOR KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ VLIVŮ
Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví
1

bez vlivů

-1

vlivy zasahují jen vlastní plochu, bez rizikových faktorů

-2

vlivy zasahují sousední plochy, bez rizikových faktorů

-3

vlivy zasahují jen vlastní plochu, s rizikovými faktory

-4

vlivy zasahují sousední plochy, s rizikovými faktory

-5

vlivy zasahují celé sídlo, s rizikovými faktory

Vlivy na ovzduší a klima
0

bez vlivů

-1

vlivy jednotlivých vytápěných objektů

-2

soustředění jednotlivých vytápěných objektů, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 1 ha

-3

plošně rozsáhlé objekty s možnými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 1 ha,
vlivy studených startů vozidel

-4

plošně rozsáhlé objekty s předpokládanými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥
2 ha

-5

plošně rozsáhlé objekty s předpokládanými vlivy technologie, zastavěná a zpevněná plocha ≥
10 ha

Vlivy na režim a kvalitu povrchových a podzemních vod
0

bez vlivů

-1

jednotlivé objekty na místě stávajícího vsakování dešťových vod

-2

soustředění jednotlivých objektů na místě stávajícího vsakování dešťových vod, možnost
vzniku technologických odpadních vod, možnost znečišťování dešťových vod, činnosti snižující nepravidelně průtoky vodních toků s vracením vody do oběhu

-3

plošně rozsáhlé objekty, možnost vzniku technologických odpadních vod, možnost znečišťování dešťových vod, činnosti snižující nepravidelně průtoky vodních toků se spotřebou vody;
zásahy do vodního režimu (odvodnění apod.) místně omezené

-4

plošně rozsáhlé objekty, vznik technologických odpadních vod, znečišťování dešťových vod,
činnosti snižující dlouhodobě průtoky vodních toků s vracením vody do oběhu; zásahy do
vodního režimu (odvodnění apod.) na rozsáhlých územích

-5

plošně rozsáhlé objekty, zastavěná a zpevněná plocha ≥ 10 ha, vznik technologických odpadních vod, znečišťování dešťových vod, činnosti snižující dlouhodobě průtoky vodních toků
se spotřebou vody

Vlivy na půdu a území
0

bez vlivů

-1

zábor ostatních ploch ≥ 1 ha, zábor ZPF nebo odlesnění ≤ 0,9 ha

-2

zábor ZPF ≥ 1 ha, nevyužívané nebo udržované, odlesnění ≥ 1 ha na přírodní plochu

-3

zábor ZPF ≥ 1 ha, produkčně využívané, III. třída ochrany ZPF ≥ 1 ha, I. a II. třída ochrany
ZPF nebo jinak vzácné a cenné půdy ≥ 0,6 ha, odlesnění ≥ 1 ha na zpevněnou nebo zastavěnou plochu nebo odlesnění izolované plochy

-4

zábor ZPF ≥ 3 ha, I. a II. třída ochrany ZPF nebo jinak vzácné a cenné půdy ≥ 1 ha, odlesnění
≥ 3 ha
14

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA URÚ

-5

zábor ZPF ≥ 5 ha, produkčně využívané, se vzácnými nebo jinak cennými půdními typy či
druhy, odlesnění ≥ 10 ha nebo odlesnění ≥ 5 ha na nepříznivých stanovištích

Souhrn vlivů na přírodu
Vlivy na fragmentaci krajiny
0

plocha obklopena z více než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi

-1

plocha obklopena z méně než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi, nedělí nebo neizoluje přírodní prvky

-2

plocha obklopena z méně než 50 % stávající zástavbou či komunikacemi, dělí nebo izoluje
přírodní prvky

-3

plocha je ve volné krajině, nedělí nebo neizoluje přírodní prvky, tvoří bariéru s rozměry delšími
než 0,25 km nebo poloha v migračně významném území

-4

plocha je ve volné krajině, dělí nebo izoluje přírodní prvky, tvoří bariéru s rozměry delšími než
0,5 km, v migračně významném území 0,25 km

-5

plocha je ve volné krajině, tvoří bariéru s rozměry delšími než 1 km, poloha v dálkovém
migračním koridoru

Vlivy na biotopy, rostlinné a živočišné druhy
0

bez vlivů

-1

zásah do biotopů umělých, druhově chudých

-2

zásah do biotopů umělých, druhově bohatších; možnost zasažení přilehlých přírodních biotopů

-3

zásah do biotopů přírodních, druhově chudších; možnost poškození rostlinných a živočišných
druhů na souvislé ploše ≥ 2 ha

-4

zásah do biotopů přírodních, druhově bohatších

-5

zásah do biotopů přírodních, se vzácnými nebo zvláště chráněnými druhy, zásah do ostatních
biotopů na ploše ≥ 5 ha

Vlivy na ekologickou stabilitu
0

poškození ploch ekologicky bezvýznamných

-1

poškození ploch ekologicky málo významných, bez perspektivy nebo s velmi vzdálenou perspektivou zvýšení ekologické stability

-2

poškození ploch ekologicky málo významných, s perspektivou zvýšení ekologické stability

-3

poškození ploch ekologicky středně významných, bez perspektivy nebo s velmi vzdálenou
perspektivou zvýšení ekologické stability

-4

poškození ploch ekologicky středně významných, s perspektivou zvýšení ekologické stability

-5

poškození ploch ekologicky významných

Vlivy na územní systémy ekologické stability
0

bez vlivů

-1

bez kontaktu s prvkem ÚSES, ale s možností nepřímého ohrožení

-2

v kontaktu s prvkem ÚSES, možnost přímého i nepřímého ohrožení

-3

zásah prvku ÚSES nepřesahující 50 % plochy (u biokoridoru šířky) prvku, bez zásahu do
jádrového či jinak cenného území
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-4

zásah prvku ÚSES přesahující 50 % plochy (u biokoridoru šířky) prvku nebo zásah do
jádrového či jinak cenného území

-5

likvidace prvku ÚSES

Vlivy na významné krajinné prvky
0

bez vlivů

-1

bez kontaktu s VKP, ale s možností nepřímého ohrožení

-2

v kontaktu s VKP, možnost přímého i nepřímého ohrožení

-3

zásah VKP nepřesahující 50 % plochy prvku, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území

-4

zásah VKP přesahující 50 % plochy prvku nebo zásah do jádrového či jinak cenného území

-5

likvidace prvku

Vlivy na krajinný ráz
0

bez narušení krajinného rázu

-1

v kontaktu nebo těsné blízkosti stávajících přírodních nebo kulturních krajinných znaků, bez
projevu v dálkových pohledech

-2

dílčí zakrytí dominantních míst nebo narušení stávajících přírodních nebo kulturních krajinných znaků z méně než 25 %, místní narušení dálkových pohledů bez změny krajinného
obrazu

-3

částečné zakrytí nebo poškození dominantních míst nebo krajinných znaků z méně než 50 %,
místní narušení dálkových pohledů bez změny krajinného obrazu

-4

zakrytí nebo poškození dominantních míst nebo krajinných znaků z více než 50 %, výrazné
narušení dálkových pohledů se změnou krajinného obrazu

-5

úplné zakrytí nebo zničení dominantních míst nebo krajinných znaků, zásadní narušení dálkových pohledů s úplnou změnou krajinného obrazu

Vlivy na geologické, paleontologické a geomorfologické lokality
0

bez vlivů

-1

bez kontaktu s lokalitou, ale s možností nepřímého ohrožení

-2

v kontaktu s lokalitou, možnost přímého i nepřímého ohrožení

-3

zásah lokality nepřesahující 50 % plochy, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území

-4

zásah lokality přesahující 50 % plochy nebo zásah do jádrového či jinak cenného území

-5

likvidace lokality

Vlivy na zvláště chráněná území a přírodní parky
0

bez vlivů

-1

v kontaktu s územím, možnost přímého i nepřímého ohrožení

-2

zásah území nepřesahující 10 % plochy, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území

-3

zásah území nepřesahující 50 % plochy, bez zásahu do jádrového či jinak cenného území

-4

zásah území přesahující 50 % plochy nebo zásah do jádrového či jinak cenného území

-5

likvidace chráněného zájmu

Vlivy na hmotný majetek a hodnoty kulturního dědictví
0

bez vlivů
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-1

v kontaktu s hmotným majetkem nebo kulturními hodnotami, možnost přímého i nepřímého
ohrožení

-2

možnost snížení hodnoty nebo poškození hmotného majetku a kulturních hodnot na méně
než 10 % plochy, bez zásahu do jádrových či jinak cenných částí

-3

možnost snížení hodnoty nebo poškození hmotného majetku a kulturních hodnot na méně
než 50 % plochy, bez zásahu do jádrových či jinak cenných částí

-4

možnost snížení hodnoty nebo poškození hmotného majetku a kulturních hodnot na více než
50 % plochy nebo zásah do jádrových či jinak cenných částí

-5

nevratné zničení hmotného majetku, likvidace kulturních hodnot

Vlivy širšího dosahu
0

bez vlivů

-1

zátěž způsobuje téměř výhradně osobní doprava

-2

zátěž způsobuje převážně osobní doprava v kombinaci s lehkou nákladní dopravou

-3

zátěž způsobuje osobní a lehká nákladní doprava, možnost vlivu technologií, vznik bariérového efektu, zatěžování přírodně cenných území; možnost vyvolání nebezpečných jevů
(povodní, požárů, eroze, sesuvů, apod.) místně omezených

-4

zátěž způsobuje těžká nákladní doprava, předpoklad vlivu technologií; možnost vyvolání nebezpečných jevů (povodní, požárů, eroze, sesuvů, apod.) na rozsáhlých územích

-5

zátěž způsobuje těžká nákladní doprava, předpoklad průjezdu přes centrum obce nebo
obytné a rekreační lokality, předpoklad vlivu technologií
KOMENTÁŘ

Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví
Rozsah vlivů na obyvatelstvo se hodnotí podle rozsahu území zasaženého negativními vlivy,
intenzita vlivů na zdraví se hodnotí podle toho, zda návrh vyvolává rizikové faktory. Jimi jsou hluk a
znečišťování ovzduší z těžké automobilové dopravy a technologií, znečišťování vody odpadními vodami z technologií nebo odpadními vodami splaškovými bez jakéhokoliv čištění a znečišťování půdy
depozicí škodlivin nebo odpady.
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší sledují předpokládaný rozsah vytápění a možnosti znečišťování ovzduší
vlivem technologií nebo soustředěného výskytu studených startů vozidel, vlivy na klima sledují předpokládaný rozsah zastavěných a zpevněných ploch. Hodnotí se jen vlivy vznikající přímo na místě,
emise z dopravy jsou zařazeny do vlivů širšího dosahu.
Vlivy na vodu
Nehodnotí se vznik splaškových vod, jejichž likvidace je technicky snadno řešitelná individuálně nebo v rámci sídel, a nejde tedy o strategický problém. Hodnoceny jsou technologické odpadní
vody vzhledem k očekávaným složitějším způsobům jejich čištění.
Ovlivnění režimu vod se hodnotí podle očekávaného rozsahu zástavby – jde o místa, kde
v současné době probíhá vsakování dešťové vody a tento stav bude narušen. Dále se sleduje i odběr
vody a jeho charakter (trvání, spotřeba vody nebo vracení vody do oběhu).
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Vlivy na půdu a území
Hodnotí se nejprve plocha záboru půdy a následně u zemědělské půdy způsob jejího využívání. Jako nejmenší ztráta se hodnotí zábor nevyužívané nebo jen udržované zemědělské půdy, která
neslouží k zemědělské produkci. Významnými ztrátami jsou potom zábory produkčně využívané nebo
využitelné půdy, zábory půd I. a II. třídy ochrany a zábory půd se vzácnými charakteristikami. U
odlesnění se sleduje hlavně rozsah, kromě rozsahu dále i charakter a umístění odlesněných ploch.
Souhrn vlivů na přírodu a krajinu
Vlivy na fragmentaci krajiny
Sleduje se nejprve návaznost na stávající zástavbu a komunikace, tím se hodnotí, nakolik
záměr expanduje do volné krajiny. Dále se sleduje rozdělování do té doby souvislých přírodních prvků
(ploch nebo linií) a vytváření bariér mezi nimi. Přírodními liniovými prvky se rozumí např. meze, vodní
toky, stromořadí, pásy křovin, za přírodní plochy se považují lesy, louky a pastviny, vodní plochy a
mokřady, nálety dřevin, travnatá lada. Za významné se rovněž považuje vytváření bariér a vliv na
migrační propustnost krajiny.
Vlivy na biotopy, rostlinné a živočišné druhy
Sledují se biotopy rozdělené na umělé a přírodní. Za umělé se považují pole, intenzivní louky
a pastviny, lesní monokultury, plochy zeleně v sídlech, vodní toky a plochy se zpevněnými břehy.
Přírodními biotopy jsou biotopy zjištěné mapováním NATURA.
K rozšíření rostlinných a živočišných druhů nejsou v rámci tak rozsáhlého území k dispozici
podrobnější podklady, proto byly jednotlivé lokality rozděleny jen na druhově chudší a bohatší. U
možnosti poškození rostlinných a živočišných druhů se jedná o planě rostoucí a volně žijící druhy
mimo oblasti nahodilého výskytu - nehodnotí se stávající zástavba a intenzivně využívané zemědělské
pozemky.
Vlivy na ekologickou stabilitu
Ekologický význam jednotlivých ploch byl určen dle metodiky vymezování ÚSES pomocí
standardní stupnice, kde stupeň 0 znamená plochy zcela nestabilní (např. zpevněné) a 5 označuje
plochy nejstabilnější (např. některé mokřady). Pro zjednodušení a lepší vysvětlení pro veřejnost byly
použity termíny plochy ekologicky bezvýznamné, málo a středně významné a významné. Vzhledem
k tomu, že ekologická stabilita se může v čase rychle měnit, je do hodnocení agregováno i časové
hledisko – sleduje se možnost a pravděpodobnost zvýšení ekologické stability v případě, že by se
způsob využívání nebo nevyužívání plochy nezměnil.
Vlivy na územní systém ekologické stability
Sleduje se možnost ohrožení prvků ÚSES zvnějšku a intenzita případného přímého zásahu,
kde se hodnotí rozsah zasaženého území a ohrožení funkce prvku (zasažení jádrového území).
Vlivy na významné krajinné prvky
Hodnotí se stejným způsobem jako vlivy na ÚSES.
Vlivy na krajinný ráz
Hodnocení vlivů na krajinný ráz je obecně obtížně uchopitelnou disciplínou, dokladem toho je i
existence a vytváření četných metodických návodů a postupů. Pro posouzení dotčených lokalit není
zcela vhodný žádný postup. Jakékoliv hodnocení je vždy vysoce subjektivní záležitostí.
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Z výše uvedených důvodů bylo hodnocení upraveno tak, aby byly co nejvíce eliminovány
subjektivní náhledy. Hodnotí se vlivy na dominantní místa, stávající přírodní a kulturní krajinné znaky a
narušení dálkových pohledů. Dominantním místem přírodního charakteru je např. terénní hřbet nebo
výrazné údolí. Přírodními krajinnými znaky jsou lesy, louky a pastviny, vodní toky s přírodě blízkým
charakterem, mokřady, rozptýlená zeleň, skály a sutě. Kulturními krajinnými znaky jsou kromě
památek a historických míst i tradiční zástavba místa nebo krajinné úpravy (historické cesty, pomníky,
kříže).
U dominantních míst a krajinných znaků se hodnotí stupeň zakrytí, poškození či zničení.
Ovlivnění dálkových pohledů se hodnotí podle rozsahu „zakryté“ krajiny (která už po výstavbě
nebude viditelná) a podle intenzity změny krajinného obrazu. Krajinným obrazem je vlastně charakter
viditelné části krajiny. Příklad změny krajinného obrazu: nezastavěná zemědělská krajina se může
změnit na krajinu průmyslovou, městskou apod. u krajinného obrazu se zjednodušeně sleduje, kolik
zůstane z původní krajiny.
Vlivy na geologické, paleontologické a geomorfologické lokality
Hodnotí se stejným způsobem jako vlivy na ÚSES.
Vlivy na zvláště chráněná území a přírodní parky
Hodnotí se podobným způsobem jako vlivy na ÚSES.
Vlivy na hmotný majetek a hodnoty kulturního dědictví
Hodnotí se intenzita zasažení hmotného majetku a kulturních hodnot, vzhledem k úrovni a
měřítku změny územního plánu podle rozsahu zasažené plochy. Zároveň je přihlédnuto k tomu, zda
dojde k zásahu do mimořádně cenných částí.
Vlivy širšího dosahu
Tyto vlivy jsou zaměřeny na ovlivnění širšího území obce, a to především na zatěžování emisemi a hlukem z dopravy a technologií. Hodnotí se očekávaný převažující způsob silniční dopravy
(osobní, lehká a těžká nákladní) a u těžké nákladní se posuzují i předpokládané hlavní směry příjezdů
ve vztahu k centru obce a hlavním obytným a rekreačním územím. Dále se hodnotí, zda je záměr
rizikový pro okolí (např. z hlediska vzniku požárů a jiných nebezpečných jevů) a zda nepřináší zátěž
do přírodně cenných území.
VÝSLEDKY
Základním výsledkem rating systému je tabulka, kde každý dílčí návrh nebo soubor návrhů
má přiřazeno bodové hodnocení podle výše uvedených kritérií. Jednotlivé stupně jsou interpretovány
takto:
Stupně -1 a -2 indikují obvyklé vlivy, kterým se není třeba dále věnovat – tzv. standardní záměry.
Stupeň -3 upozorňuje na situaci, kdy výsledná podoba záměrů může vyžadovat dílčí úpravy
nebo podrobnější šetření, pro něž není v současné fázi dostatek informací (např. proces EIA) – tzv.
potenciálně problémové záměry.
Stupně -4 a -5 ukazují na záměry, které lze doporučit jen za určitých podmínek nebo v případě
zásadních vlivů je nelze doporučit vůbec – tzv. problémové záměry.
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Návrhy nebo soubory návrhů (standardní záměry), které dosáhly u všech vlivů pouze stupňů 1 a -2, se dále nesledují. V těchto případech jde o běžné vlivy objevující se u každé nové činnosti, pro
jejichž posuzování není proces SEA určen. Tyto změny se proto považují za přijatelné v té podobě,
v které byly uvedeny v návrhu změny územního plánu.
U ostatních se dále posuzuje význam jednotlivých vlivů v celkovém kontextu, zda jsou vlivy
technicky či jinak řešitelné, jaké jsou možnosti jejich kompenzace apod. Konečným výsledkem
hodnocení je výrok ve smyslu
A) návrh nebo soubor návrhů se považuje za akceptovatelný v rozsahu dle návrhu změny
územního plánu
B) návrh nebo soubor návrhů není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný, pro jeho akceptování se považuje za nutné provést navrhovanou úpravu
C) návrh nebo soubor návrhů není v navržené podobě akceptovatelný a navrhuje se jeho vypuštění nebo přesunutí

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
V návrhu změny územního plánu byla předložena pouze jedna varianta, jejíž předpokládané
vlivy jsou předmětem posouzení.
Kompletní rating tabulka je zařazena jako příloha tohoto vyhodnocení.
Systémem rating bylo zjištěno, že všechny návrhy padají do kategorií potenciálně problémových a problémových návrhů.
Shrnutí hodnocení pro potenciálně problémové návrhy
CT1
Negativně jsou hodnoceny pouze vlivy na biotopy, rostlinné a živočišné druhy a ÚSES.
Vzhledem k nepatrnému zásahu do území v blízkosti silniční křižovatky je vliv přijatelný.
Shrnutí
Návrh se pokládá za akceptovatelný v rozsahu dle návrhu změny územního plánu.
Shrnutí hodnocení pro problémové návrhy
Čí/Z-V1
Silně negativně jsou hodnoceny vlivy na ÚSES, krajinný ráz a širší vlivy, negativně vlivy na
ovzduší a klima, vodu, půdu a území, biotopy, rostlinné a živočišné druhy, ekologickou stabilitu,
Plocha zasahuje – přerušuje lokální biokoridor č. 3 v přímé návaznosti na křížení biokoridoru
se silnicí II/230. Uzavřený areál stáčírny minerálních vod je migračně zcela neprůchodný a zasahuje
celou vymezenou šířku biokoridoru. Vzhledem k tomu, že v biokoridoru nebyla dosud provedena
žádná opatření k zajištění funkčnosti, je vliv řešitelný změnou trasy biokoridoru.
U vlivů na krajinný ráz jde zejména o to, že plocha areálu stáčírny minerálních vod znehodnocuje krajinné prostředí bez jakékoliv vazby na jinou zástavbu. Pro podrobné posouzení tohoto
vlivu byla zpracována dokumentace Změna č. 1 ÚP Teplá – Zhodnocení potenciálního vlivu plochy
pro areál stáčírny minerálních vod (Čí/Z-V) na krajinný ráz a obecná charakteristika krajinného rázu
území (Mgr. Lukáš Klouda, prosinec 2018). V ní se uvádí, že využívání minerálních vod má v území
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dlouhou tradici a že v tomto ohledu je vstup výrobního areálu do krajinného prostoru akceptovatelný –
nejedná se o aktivitu cizorodou v rozporu s obvyklým využíváním území. Plánovaná výstavba nezasáhne významnější přírodní ani kulturní a historické hodnoty. Nejmarkantnějším dopadem navrhované změny je vizuální účinek -díky umístění v méně exponované poloze je viditelnost a rozpoznatelnost areálu omezena na blízké okolí. Vizuální účinek a zásah do harmonického měřítka je klasifikován při splnění stanovených podmínek jako únosný. Navrhovaná opatření, která se vztahují k
úrovni a podrobnosti územního plánu, jsou uvedena v návrhu opatření hodnocení SEA.
Vlivy širšího dosahu jsou dány provozem těžkých nákladních automobilů vyplývajícím z výrobního charakteru lokality. Pro určení hlukové a emisní zátěže nejsou nyní k dispozici dostatečné
podklady, to může řešit až akustická a rozptylová studie. Sídlo Číhaná dopravní zátěží zasaženo nebude.
Ostatní vlivy mají poněkud menší význam. Ovzduší, klima a voda jsou ovlivněny výrobním
charakterem plochy. Vlivy lze řešit technickými opatření až v navazujících dokumentacích. Vlivy na
půdu a území vyplývají ze záboru zemědělské půdy. Zábor cca 1,3 ha půd III. a IV. třídy ochrany není
důvodem k stanovení požadavku na zmenšení plochy a vliv se považuje za akceptovatelný. Vlivy na
biotopy, rostlinné a živočišné druhy a na ekologickou stabilitu vyplývají z likvidace přírodního biotopu
mokřadních vrbin v rozsahu 0, 24 ha. Jde o druhotný biotop vzniklý na původních mokrých loukách a
hojně rozšířený na opačné straně silnice II/230. Navíc jej lze snadno částečně nahradit v nové trase
biokoridoru č. 3. Na ostatním území je fádní louka bez většího ekologického významu.
Shrnutí
Návrh není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný a navrhuje
se:



místo plochy VL stanovit pro areál stáčírny minerálních vod specifickou plochu, která bude
zahrnovat zvláštní regulační podmínky ochrany krajinného rázu pro tuto aktivitu



lokální biokoridor č. 3 rozdělit na dvě větve široké 15 m, které budou těsně obklopovat navrženou plochu a budou směřovat do lokálního biocentra č. 1 U pily; obě větve budou zároveň
sloužit jako prostor pro krycí výsadby zeleně (viz další bod)



po obvodu plochy s výjimkou směru k silnici II/230 umístit dostatečně široké krycí výsadby
zeleně; dostatečnou šířku 15 m zajistí nová trasa biokoridoru č. 3 – souběh ekologické a krajinně ochranné (krycí) funkce biokoridoru uvést na vhodných místech textu



maximální přípustnou výšku 12 m akceptovat jen v případě vymezení a realizace krycích výsadeb zeleně

Zdůvodnění:
Navrhovaná plocha zasahuje přírodní a krajinné charakteristiky území způsobem, který nelze
v některých aspektech (ÚSES, krajinný ráz) plně akceptovat. Vymezení plochy jako specifické umožní
stanovit opatření snižující vlivy na krajinný ráz.
Vzhledem k charakteristikám lokálního biokoridoru č. 3 a dostatku volného prostoru v návaznosti na navrhovanou plochu je kolize s ÚSES snadno řešitelná posunutím a rozdvojením trasy biokoridoru. Rozdvojení na dvě větve je vyžadováno kvůli těsnému kontaktu s navrhovanou plochou
(urbanizovaným územím dle metodiky) a tedy omezené možnosti ekologicky stabilizujícího působení
ÚSES na okolní území. Část biokoridoru bude sloužit jako náhradní stanoviště pro likvidované vrbiny
a jako prostor pro omezení vlivu na rostlinné a živočišné druhy. Z časových důvodů je nutné výsadby

21

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA URÚ

v biokoridoru založit ještě před započetím vlastní stavby. Kromě ekologické bude biokoridor mít i další
nezastupitelnou funkci – umožní realizaci krycích výsadeb zeleně v dostatečné šíři. Obecně se šířka
15 m pro kombinované výsadby stromů a keřů považuje za přiměřenou.
U vlivů na krajinný ráz bylo speciální dokumentací prověřeno, že navrhovaný areál stáčírny
minerálních vod zásadním způsobem neznehodnotí krajinné prostředí a při splnění stanovených
podmínek je akceptovatelný. Podmínky (výška, krycí výsadba zeleně) jsou nastaveny tak, aby dosud
volná krajina byla výrazně ochráněna před vizuálním znehodnocením. K podrobnějšímu rozpracování
podmínek dojde v dalších fázích přípravy stavby, kdy bude zpracováno standardní vyhodnocení vlivů
na krajinný ráz. V jeho rámci se bude řešit barevnost a členění fasád a sledovat možnosti ozelenění
fasád a střech.
Navržená opatření pro ochranu ÚSES a krajinného rázu se pro územní plán považují za
dostatečná pro akceptování plochy pro areál stáčírny minerálních vod. Ostatní vlivy opatření na úrovni
územního plánu nevyžadují.
VTL plyn
Silně negativně jsou hodnoceny vlivy na, ÚSES. V této fázi se jedná o upozornění na možný
významný zásah lokálního biokoridoru č. 3. Na potenciální vliv je upozorněno proto, že není jednoznačně vymezen průběh koridoru pro přeložku VTL plynovodu a při jeho nevhodném trasování by
mohlo dojít k zásadnímu narušení budoucí funkčnosti biokoridoru. K tomu by došlo v případě vedení
přeložky plynovodu některou větví biokoridoru
Shrnutí
Návrh není v plném rozsahu dle návrhu změny územního plánu akceptovatelný a navrhuje se:



na vhodných místech v textové části uvést podmínku co nejkratšího křížení přeložky VTL
plynovodu s biokoridorem č. 3; přesnou formulaci určí zpracovatel územního plánu

Zdůvodnění:
V rámci návrhu není graficky vymezen koridor pro přeložku VTL plynovodu. V textové části je
proto nutné uvést podmínku co nejkratšího křížení obou prvků, aby byla zajištěna budoucí funkčnost
ÚSES v širším území. Křížení nebo kontakt biokoridorů s technickou infrastrukturou v co nejmenším
rozsahu vyžaduje i metodika vymezování ÚSES 2017. Stanovení podmínky v textové části se v této
fázi pokládá za dostačující k eliminaci potenciálního silně negativního vlivu.
ZÁMĚRY POSUZOVANÉ JINÝMI ZPŮSOBY
Do návrhu změny územního plánu nejsou zařazeny žádné záměry, které byly samostatně
posouzeny jiným způsobem než vyhodnocením SEA.
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ. POPIS POUŽITÝCH METOD HODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH
OMEZENÍ.
Návrh změny územního plánu předkládá pouze jednu variantu, projednávanou dle platné
legislativy. Jedinou další možnou variantou je varianta nulová (no action), bez rozvoje.
Z hlediska vlivů na životní prostředí jsou obě varianty přijatelné – varianta nulová beze zbytku
(zachovává se stávající prostředí), varianta dle návrhu změny územního plánu při splnění doporučujících opatření.
Použitá metoda hodnocení vlivů na životní prostředí – rating systém – je podrobně popsána
v předchozí kapitole. Byla již použita při posuzování územních plánů v krajích Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském a Středočeském. Bodové hodnocení dle předem stanovených kritérií vylučuje
subjektivní náhled. Ze všech metod je nejsrozumitelnější i pro veřejnost.

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření a podmínky, za kterých se doporučuje uplatnit předložený návrh, jsou podrobně popsány v kapitole 6.
Uvádějí se pouze doporučení, která lze uplatnit v úrovni územním plánu, nikoliv opatření pro
následné dokumentace a opatření vyplývající z platné právní úpravy.

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH
ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ
Posuzovaná dokumentace je zpracována pouze v jedné variantě. Jiné varianty v území nemají s ohledem na velikost, charakter a možnost umístění navrhované plochy smysl. Stáčírna minerálních vod je determinována možností přivedení minerální vody a návazností na přiměřeně kapacitní
komunikaci.
Vnitrostátní cíle ochrany životního prostředí na národní i regionální úrovni lze uplatnit jako
obecné požadavky.
Nejdůležitějšími cíli zařazenými do více národních koncepcí jsou - ochrana ZPF před
nadměrnou zástavbou, ochrana biodiverzity a systému ÚSES, ochrana krajiny a krajinného rázu,
ochrana obyvatel před negativními vlivy výroby a dopravy.
K jednotlivým cílům:
S ochranou ZPF se návrh změny ÚP vyrovnal – původní záměr byl přesunut na půdy s nižší
ochranou.
Ochrana biodiverzity a systému ÚSES – částečný rozpor kvůli zasažení lokálního biokoridoru
č. 3. V rámci zpracování SEA je navrženo řešení, které zcela eliminuje tento rozpor.
Ochrana krajiny a krajinného rázu – částečný rozpor, navrhovaná plocha je v dosud volné
krajině bez návaznosti na stávající zástavbu. Zde se prolínají dva aspekty – využívání místních zdrojů
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a ochrany krajinného prostředí. Zdroje minerálních vod v Pramenech byly v minulosti využívány,
období komunismu přineslo jejich devastaci a nyní je opět možnost jejich zhodnocení. Absolutní
ochrana volné krajiny není v tomto případě možná, hodnocení SEA navrhuje opatření výrazně snižující dopady na krajinné prostředí.
Ochrana obyvatel před negativními vlivy výroby a dopravy – v souladu, výrobní areál je
umístěn zcela mimo obytné a rekreační lokality.
Koncepční požadavky v oblasti životního prostředí jsou zohledněny v úpravách navrhovaných
zpracovatelem SEA. Ty které snižují negativní vlivy tak, aby se návrh po úpravě dostatečně vyrovnal
s obecnými cíli ochrany životního prostředí a byl s nimi v souladu.

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro sledování územních plánů je obtížné stanovit vhodný soubor ukazatelů pro sledování vlivů
na životní prostředí. Ukazatele by měly být snadno zjistitelné i v delším časovém období, jednoduše
interpretovatelné a srozumitelné i pro veřejnost. Z hlediska vlivů na životní prostředí se obvykle
využívají např. indikátory trvale udržitelného rozvoje. Problémem podobných informací je to, že nemají
jednoznačnou vazbu na územně plánovací dokumentace a nejsou příslušnými orgány přímo
sledovatelné (emise okyselujících látek).
S ohledem na výše uvedené se pro sledování vlivů navrhuje následující omezený soubor
ukazatelů:


rozsah zásahu do přírodních biotopů



rozsah záboru ZPF



rozsah nově zastavěných a zpevněných plochách



rozsah nově založených ploch zeleně

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A
KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Pro co nejobjektivnější vypracování této kapitoly jsem požádal Odbor posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí o výklad. Dle představ MŽP
by zde měly být formulovány konkrétní požadavky pro posuzované plochy a koridory, na rozdíl od
podobných znění předchozích kapitol, kde se navrhují obecná opatření z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí.
Ve vztahu k obecným opatřením se považuje za samozřejmé, že budou dodržována veškerá
ustanovení týkající se ochrany veřejného zdraví a jednotlivých složek životního prostředí vyplývající z
platné legislativní úpravy a ze stanovisek příslušných úřadů. Tato ustanovení a podmínky zde nejsou
uváděna, k tomu dokument SEA neslouží. Nad tento rámec nejsou pro posuzovanou změnu
územního plánu navrhována další obecná opatření, opatření z předchozích kapitol jsou již konkrétně
vztahována k navrhované ploše.
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Souhrn požadavků na rozhodování v území z hlediska negativních vlivů na životní prostředí
všeobecně:
- plochy a koridory, vyhodnocené jako akceptovatelné, nemají stanoveny další zvláštní požadavky (viz
předchozí odstavec)
- plochy a koridory vyhodnocené jako neakceptovatelné dle původního návrhu, mají stanovena opatření plošná (zmenšení ve prospěch původního prostředí, změna vymezení) a regulační (doplnění či
změny regulačních podmínek); po jejich splnění nebudou mít upravené plochy stanoveny další
požadavky (viz předchozí odstavec) .

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Tato dokumentace se zabývá vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí. Koncepcí je
v tomto případě návrh změny č. 1 Územního plánu Teplá.
Návrhy jsou posuzovány individuálně, protože mohou zakládat rámec pro zjišťovací řízení dle
příslušného zákona,.
Vyhodnocení předpokládaných vlivů bylo provedeno pomocí bodového systému (rating) dle
předem připravených kritérií pro jednotlivé vlivy. Byly hodnoceny vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a klima, vodu, půdu a území, přírodu, krajinný ráz, geologické, paleontologické a geomorfologické lokality,
majetek a kulturní hodnoty a vlivy širšího dosahu. Vlivy na přírodu byly hodnoceny podrobněji.
Sledovány byly pouze negativní vlivy, pozitivní vlivy nepřinášejí potřebu úprav a často se nacházejí i
mimo oblast životního prostředí (ekonomické a sociální kategorie).
Výsledkem hodnocení je rozdělení jednotlivých návrhů do kategorií:


standardní návrhy bez nutnosti dalšího hodnocení – nejsou



návrhy s akceptovatelnými a v dalších etapách řešitelnými negativními vlivy, které mohou být
uplatněny dle návrhu změny územního plánu bez úprav -koridor CT1



návrhy s významnějšími negativními vlivy, které nejsou plně akceptovatelné dle návrhu změny
územního plánu a vyžadují úpravy ploch nebo regulačních podmínek - plocha Čí/Z-V1 a
přeložka plynovodu VTL plyn,
Úpravy spočívají v přesunutí trasy lokálního biokoridoru č. 3 a v stanovení regulačních pod-

mínek pro ochranu krajinného rázu. Po provedených úpravách budou všechny identifikované negativní vlivy na úrovni územního plánu akceptovatelné. Po úpravách lze zároveň konstatovat naplnění
vnitrostátních cílů koncepcí v oblasti životního prostředí - ochrany přírody, její biodiverzity a volné
krajiny před nevhodnou zástavbou.
Návrh změny č. 1 Územního plánu Teplá předkládá pouze jednu variantu řešení, která byla
posuzována. Po navržených úpravách je z hlediska životního prostředí akceptovatelná. Varianta
nulová (no action), tj. ponechání stávajícího stavu, je z hlediska životního prostředí nekonfliktní.
Posuzovaný návrh byl posouzen i z hlediska možného vlivu na evropsky významné lokality a
ptačí oblastí. Žádná opatření nebyla stanovena.
Celkově je třeba říci, že návrh není jako celek z hlediska negativních vlivů na životní prostředí
nadměrně konfliktní a zjištěné vlivy mohou být omezeny na únosnou míru. Fatální, trvalé a nevratné
znehodnocení životního prostředí nad únosnou míru není po provedených úpravách pravděpodobné.
Zpracovatel neshledal zásadní důvody, které by vedly k odmítnutí návrhu změny územního
plánu.
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Návrh změny č. 1 Územního plánu Teplá může být uplatněn pouze při zapracování a respektování navrhovaných opatření.

13. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Dokumentace Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 Územního plánu Teplá na životní
prostředí byla vypracovaná v rozsahu přílohy 1 zákona 183/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu
ustanovení § 10i zákona 100/2001 Sb., v platném znění osobou autorizovanou podle § 19 příslušného
zákona.
Posuzovaná koncepce by mohla zasáhnout do prostředí města Teplá, Návrh koncepce se
proto na základě provedeného hodnocení doporučuje přijmout pouze za předpokladu zapracování
podmínek, stanovených v kapitole 6. Splněním navrhovaných podmínek lze považovat významné
negativní vlivy koncepce na životní prostředí za uspokojivě vyřešené.

PŘÍLOHA
Rating tabulka I – III pro předpokládané negativní vlivy
RATING TABULKA – ČÁST I

obyvatelstvo
a zdraví

ovzduší
a klima

voda

půda
a území

Čí/Z-V1

-2

-3

-3

-3

CT1

0

0

-1

0

VTL plyn

0

0

0

0

dílčí návrh

RATING TABULKA – ČÁST II

dílčí návrh

fragmentace

krajiny

biotopy,
rostl. a živoč.
druhy

ekologická
stabilita

ÚSES

Čí/Z-V1

-2

-3

-3

-4

CT1

0

-3

0

-3

VTL plyn

0

-2

0

-4*

* potenciální vliv, není stanovena přesná trasa přeložky
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RATING TABULKA – ČÁST III

ZCHÚ,

krajinný ráz

geologické,
pal. a geom.
lokality

Čí/Z-V1

-2

-4

0

0

-4

CT1

0

0

0

0

0

VTL plyn

0

0

0

0

0

dílčí návrh

památky,
majetek a kulturní hodnoty

vlivy širšího
dosahu

Vysvětlivky
Seznam a označení návrhů:
Čí/Z-V1 areál stáčírny minerálních vod u Číhané
CT1

koridor pro minerálkovod Prameny – Sítiny - Číhaná

VTL plyn

přeložka VTL plynovodu

CT1
Čí/Z-V1

návrh akceptovatelný bez úprav a podmínek
návrh akceptovatelný s úpravami
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA
TATO ÚZEMÍ NEVYLOUČIL

Hodnocení vlivu změny č. 1 ÚP Teplá
na lokality soustavy Natura 2000

Zhotovitel :

RNDr. Oldřich Bušek
Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary

Zhotovitel je autorizovanou osobou pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
(rozhodnutí č.j. 73459/ENV/14 – 3892/630/14 ze dne 21.10. 2014)
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1. ZADÁNÍ A CÍL HODNOCENÍ
Koncepcí a záměrem, pro kterou se posuzuje významnost vlivů na lokality soustavy Natura
2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je návrh změny č.1 územního
plánu Teplá
Objednatelem územního plánu je město Teplá, návrh změny územního plánu vypracovala Ing. arch.
Alexandra Kasková, autorizovaný architekt - Sokolovská119/54, Karlovy Vary.
Části správních území obcí Teplá, Prameny, Mnichov a Sítiny

byly vzhledem ke kvalitě a

významnému zastoupení stanovišť a druhů uvedených v příloze II. směrnice Rady č. 92/43/EHS,
zařazeny do české soustavy Natura 2000 na základě nařízení vlády č.132/2005 Sb. jako evropsky
významné lokality (EVL). Změna ÚP č. 1 (záměr stáčírny minerálních vod) je situován do blízkosti
EVL CZ 0413195 Teplá s přítoky a Otročínský potok.
Protože stanoviskem č. SR/0107/SL/2017–2 vydaným AOPK ČR, Správou CHKO Slavkovský les dne
12.4.2017 nebyl vyloučen významný vliv návrhu na soustavu lokalit Natura 2000, musí být návrh
změny ÚP posouzen podle §45i ZOPK. Toto hodnocení musí stanovit, zda realizací změny č. 1 ÚP
Teplá mohou být ovlivněny předměty ochrany, integrita a zachovalost lokalit soustavy Natura 2000,
event. jaká může být míra a případné důsledky tohoto vlivu.
Hodnocení bylo vypracováno na základě objednávky ze dne 2.10.2019.

2. METODIKA, PODKLADY
Širší okolí lokality záměru bylo vizitováno opakovaně v uplynulých letech, v rámci monitoringu
avifauny v okolí Mnichova. Na cílených terénních šetřeních (19.4., 15.5., 25.5. , 7.6. ,12.6. a 10.7.
2018 a dále 10.9. a 5.11. 2019) byl proveden orientační průzkum ploch v lokalitě navrhované změny
ÚP a byl posouzen stav (reprezentativnost a zachovalost) dotčených stanovišť a biotopů v EVL.
Zároveň byla v terénu ověřena aktuální přítomnost předmětů ochrany v území.
Výsledky terénní pochůzky byly porovnány s předloženou projektovou dokumentací a dále s
dostupnými údaji o lokalitách a biologii, event. ekologických nárocích druhů a stanovišť, které jsou v
území předmětem ochrany .Stav předmětů ochrany byl posuzován s ohledem na Hodnotící zprávu o
stavu z hlediska ochrany evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České republice
za období 2004-2006.
Charakter výskytu a např. velikost populací dotčených rostlinných druhů v území byl předmětem
konzultací s Mgr. P. Tájkem z AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních.
Pravděpodobné významné vlivy na předměty ochrany (negativní i pozitivní) byly hodnoceny podle
Tab. 1.

Tab. 1 Hodnocení vlivů na předměty ochrany
Významnost vlivů je standardně, dle závazné metodiky, hodnocena podle
následující stupnice:
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Vliv

Hodnota

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocené úkoly
(záměry) (resp. koncepci je možné schválit pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) Významný rušivý až

Významný
negativní

likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstat- nou
-2

část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by
byla možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu, záměru,
opatření atd.).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení koncepce.

Mírně
negativní

-1

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků

stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej dále snížit
navrženými zmírňujícími opatřeními.
Nulový
Mírně
pozitivní
Významný
pozitivní

?

Poznámka:

0

Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení

+1

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné

+2

zlepšení ekologic-kých nároků stanoviště nebo druhu, významný
příznivý zásah do biotopu nebo do při- rozeného vývoje druhu.

Vliv nelze
hodnotit

Z důvodu obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není
možné hodnotit její vlivy.

Vlivy na prioritní stanoviště či druhy nemohou být hodnoceny stejně jako u ostatních

předmětů ochrany (viz § 45i, odst. 10). Platí, že při identifikaci významného negativního vlivu na
lokality s prioritními typy přírodních stanovišť a druhy je vždy třeba prokázat převažující důvody
veřejného zájmu týkající se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků
nesporného významu pro životní prostředí. V takovém případě je na Ministerstvu životního prostředí,
aby rozhodlo o odůvodněnosti realizace záměru, případně aby požádalo o stanovisko Evropskou
komisi.
Podklady předloženými pro posouzení změny č. 1 ÚP Teplá byly mapové zákresy (hlavní výkres ÚP,
situace stavby stáčírny) a dále důvodová zpráva změny č. 1 ÚP a zpráva o uplatňování ÚP Teplá za
uplynulé období (XII/2012 – XII/216).
Pro posouzení vlivu záměru stavby stáčírny byl předložen mapový zákres plochy stáčírny, včetně
situace širších vztahů, koordinační výkres změny č. 1 a rámcový technický popis stáčírny.
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Vzhledem k charakteru koncepce (změny ÚP), způsobu realizace záměru a dále biologii a distribuci
předmětů ochrany lokalit soustavy N2000 byly předložené podklady vyhodnoceny jako dostačující pro
hodnocení vlivů.

3. POPIS KONCEPCE (ZMĚNY ÚP) A ZÁMĚRU

Koncepce :

Změna č. 1 ÚP Teplá

Katastrální území :

726656 Číhaná u Poutnova

Obec :

Město Teplá

Kraj :

Karlovarský

ÚP Teplá vydalo Zastupitelstvo města Teplá dne 28.11.2012 usnesením č.7/2012, formou opatření
obecné povahy a ÚP nabyl účinnosti 14.12.2012. Pořizovatelem ÚP Teplá byl Městský úřad Teplá.
V březnu 2017 zpracoval pořizovatel návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Teplá za období
12/2012 – 12/2016, součástí zprávy byly pokyny pro zpracování změny č.1 ÚP Teplá (dále jen změna
č.1). Předmětem změny č.1 je prověření žádosti firmy Sangerberg Group a.s. se sídlem Modřínova
138, 362 63 Dalovice, v rozsahu: nová zastavitelná plocha pro stáčírnu minerálních vod u Číhané,
koridor technické infrastruktury pro minerálkovod, koridor technické infrastruktury pro přeložku VTL
plynovodu, aktualizace LBK č.3.

Upřesnění řešení:
Nová zastavitelná plocha lehké výroby VL, ozn. Čí/Z-V1 – plocha pro areál stáčírny minerálních vod u
křižovatky silnic II/230 a III/0241, ve vzdálenosti cca 900 m od sídla Číhaná, plocha o rozloze1,32 ha,
pouze v rozsahu záboru ZPF 1,0 ha III. a 0,21 ha V. třídy ochrany (orná půda), bez záboru ZPF I. třídy
ochrany na p.p.č.:431/3, 431/4, 431/6, k.ú. Číhaná u Poutnova, ZPF s provedenými melioracemi
v rozsahu 0,99 ha.
3

Kapacita stáčírny minerálních vod produkce minerálních vod: 400 000 m / rok. Počet zaměstnanců: 7
– 10 ve 3 směnách – celkem 21 – 30. Dopravní zátěž: 1 – 2 kamiony za 1 hod. Předpokládá se
realizace 1 haly o délce 100 m. Výška haly: výška hřebene haly nad upraveným terénem je cca 11,5
m. S rezervou cca 0,5 m je možno uvažovat, že hřeben haly bude max.12 m nad úrovní přilehlé
obslužné komunikace.
Pro stáčírnu minerálních vod se budou využívat stávající minerální prameny v k.ú. Prameny v obci
Prameny: vrty přírodní minerální vody stolní HJ3, HJ3A (vyhl. MZ. Č. 287/1996 Sb.) a HV6, HV7,
HV10 (vyhl. MZ 290/1998 Sb.)
Pro novou zastavitelnou plochu Čí/Z-V1 se použije v ÚP vymezený druh plochy s rozdílným
způsobem využití VL: výroba - lehký průmysl – VL
Výhradně pro tuto novou plochu VL bude doplněn regulativ v době E.2 o nový text: „pro zastavitelnou
plochu Čí/Z-V1 max. výška stavby nad upraveným terénem 12 m.
Zásobování vodou:

zásobování záměru stáčírny minerálních vod pitnou vodou a vodou pro

technologické účely bude řešeno z vlastního vodního zdroje stavebníka – souboru vrtaných studen,
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situovaných na pozemcích stavebníka. Součástí stavby stáčírny minerálních vod bude čerpací stanice
pitné vody s akumulací.
Odvádění a likvidace odpadních vod splaškového charakteru a průmyslových odpadních vod
z provozu stáčírny: produkované odpadní vody budou odváděny a likvidovány ve vlastním zařízení
stavebníka – mechanicko-biologické čistírně odpadních vod, situované na pozemku stavebníka.
Průmyslové odpadní vody budou předčištěny v předřazené chemické ČOV. Před vypouštěním
vyčištěné odpadní vody do povodí Lučního potoka bude součástí technologického procesu čištění
mechnicko-biologické dočištění odpadní vody.
Odvádění a likvidace odpadních vod srážkových ze střechy stáčírny minerálních vod a přilehlých
zpevněných ploch: zachycené srážkové vody budou svedeny do retenční nádrže, umístěné na
pozemku stavebníka a následné likvidovány vsakováním na pozemcích stavebníka, případně řízeně
vypouštěny v omezeném množství do povodí Lučního potoka. Odpadní vody ze zpevněných
odstavných a manipulačních ploch budou předčištěny v zařízení pro zachycení ropných látek.
Zásobování zemním plynem: zemní plyn bude využíván pro vytápění budovy stáčírny minerálních vod
a technologické ohřevy. Pro zásobování bude využit stávající VTL plynovod DN 150, PN 40. Součástí
stavby bude přeložka části stávající trasy VTL plynovodu v místě uvažovaného záměru, VTL přípojka
plynu a VTL regulační stanice potřebného výkonu – typové certifikované zařízení.
Zásobování elektrickou energií: zásobování elektrickou energií bude řešeno připojením na stávající
linku VN 22kV v lokalitě. V areálu stáčírny MV bude zřízena nová skříňová trafostanice potřebného
výkonu. Ze stávajícího nadzemního vedení VN 22 bude provedena odbočka s úsekovým vypínačem,
od UV bude přívod do areálové trafostanice proveden kabelovým vedením VN, uloženým pod úrovní
terénu.
Dopravní napojení: dopravní napojení celého areálu bude řešeno přímým sjezdem ze silnice II/203
včetně rozšíření silnice II/203 o odbočovací pruh. Manipulační a parkovací plochy areálu budou
součástí zastavitelné plochy Čí/Z-V1 (VL).
Koridory technické infrastruktury: překryvné koridory pro podzemní trasy inženýrských sítí, bez
vlivů na změnu funkce území nad ním, bez vlivů na krajinný ráz, zábor území pouze dočasný po dobu
výstavby do 1 roku, po zkolaudování příslušných staveb technické infrastruktury bude území koridorů
upraveno do původního stavu.
a) koridor pro umístnění vedení stavby technické infrastruktury pro minerálkovod Číhaná: ve změně
č.1 řešeno pouze cca 200 m minerálkovodu do Pramenů, jedná se o 2 ocelové nerezové potrubí DN
125 uložené v nezamrzne hloubce 1,5 m, koridor řešen v upřesněné šířce pouze 7 m, tzn. v šířce
silnice III/0241, v níž bude minerálkovod položen, pro minerálkovod nebude navržena VPS.
b) koridor pro umístění vedení stavby technické infrastruktury pro přeložku VTL plynovodu, vyvolaná
investice zastavitelnou plochou Čí/Z-V1 (VL), koridor řešen v upřesněné šířce 10 m v nezbytně
nutném rozsahu, pro přeložku VTL plynovodu nebude navržena VPS.
Pro oba koridory technické infrastruktury stanovuje změna č.1 tyto podmínky pro rozhodování v jejich
území:
1. V koridorech bude umístěn minerálkovod a přeložka VTL plynovodu jako stavby hlavní a dále
stavby vedlejší. Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz minerálkovodu a VTL plynovodu
a vyvolané přeložky technické a dopravní infrastruktury v rámci realizací hlavní stavby) mohou být
umístěny i s nezbytně nutným přesahem mimo vymezené koridory.
2. Do doby zahájení užívání dokončené stavby minerálkovodu a přeložky VTL plynovodu bude území
obou koridorů užíváno v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným
způsobem využití s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opatření nesouvisející ani
nevyvolané stavbou minerálkovodu a přeložkou VTL plynovodu se mohou umisťovat do těchto
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koridorů do doby zahájení užívání dokončených staveb pouze pokud budou určeny k zajištění obrany
a bezpečnosti státu nebo ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Křížení minerálkovodu s přeložkou VTL plynovodu bude časově i prostorově koordinováno.
4. Koridory včetně podmínek pro rozhodování v jejich území zanikají realizací dokončených staveb při
respektování vybudovaného minerálkovodu a trasy VTL plynovodu jako limitů využití území včetně
podmínek OP minerálkovodu a OP a BP VTL plynovodu.

4. EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI DOTČENÉ ZÁMĚREM,
DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
Lokalita změny ÚP se nachází v těsné blízkosti plochy EVL CZ 0413195 Teplá s přítoky a Otročínský
potok.
Z této skutečnosti jasně vyplývá identifikace těchto EVL jako lokalit dotčených záměrem.
Ovlivnění dalších, vzdálenějších lokalit soustavy N2000 předloženým návrhem je možno vyloučit.
Tab. 2

Lokality soustavy N2000 dotčené změnou ÚP,
dotčené předměty ochrany :

Evropsky významná lokalita (EVL)
Kód lokality
CZ 0413195

Název

Hl. předměty ochrany

Teplá s přítoky a

Stanoviště :

Otročínský potok

nejsou předmětem

Rozloha - početnost

ochrany
Rostliny :
nejsou předmětem
ochrany
Živočichové :
vranka obecná
(Cottus gobio)

Pozn : potenciálně dotčené předměty ochrany jsou vyznačeny podbarveně
* prioritní druh, viz text
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Charakteristika dotčených lokalit N2000:
EVL CZ0413195 Teplá s přítoky a Otročínský potok
EVL zaujímá horní část toku říčky Teplé s přítoky (Pramenský a Mnichovský potok) a dále tok
Otročínského potoka v Karlovarské vrchovině . Vegetačně poměrně zachovalé nivy a podhorské toky,
někdy hluboce zaříznuté. Na vlastní toky navazují různé mokřadní biotopy (vlhké pcháčové louky,
tužebníková lada) a lesní porosty s dominujícími kulturami smrku ztepilého.
Břehy

toků

jsou

na

mnoha

místech

invadovány

bolševníkem

velkolepým

(Heracleum

mantegazzianum).
Záměr stáčírny je situován do blízkosti nivy Mnichovského potoka (nejkratší vzdálenost 90 m),
produktovod (uložený ovšem v tělese komunikace III/0241) Mnichovský potok kříží.
Charakteristika dotčených předmětů ochrany :
Přijetí změny č. 1 ÚP Teplá (potažmo realizace záměru stáčírny minerálních vod) nemůže
významným negativním způsobem ovlivnit vodní prostředí či nivu Mnichovského potoka v řešeném
území.
Území stáčírny Číhaná je přirozeně odvodňováno jižním směrem, do pramenného území Lučního
potoka, event. do vodních nádrží severně od Číhané. Proto i odvodnění provozu stáčírny je
projektováno do povodí Lučního a nikoli Mnichovského potoka, který je součástí EVL. Ochranu povodí
Mnichovského potoka před případnými ekologickými haváriemi v provozu stáčírny musí řešit technická
opatření, respektující platnou legislativu a technické normy.
Z výše uvedených důvodů byla EVL CZ0413195 Teplá s přítoky a Otročínský potok a její předmět
ochrany – vranka obecná (Cottus gobio) vyhodnocena jako nedotčená předloženou změnou ÚP.

5. IDENTIFIKACE A POPIS OČEKÁVANÝCH VLIVŮ ÚP A ZÁMĚRU NA EVL A PO,
HODNOCENÍ OČEKÁVANÝCH VLIVŮ
5.1. Vlivy na stanoviště
Stanoviště nejsou předmětem ochrany ani v EVL Raušenbašská lada, ani v EVL Teplá s přítoky a
Otročínský potok.
5.2. Vlivy na druhy rostlin a živočichů
Populace vranky obecné (Cottus gobio) v Mnichovském potoce, event. v říčce Teplé
nebude vzhledem k charakteru změny ÚP (ev. záměru) a vzhledem k topografii lokality
(významně) negativně ovlivněna.

Tab. 3 Souhrnné vyhodnocení dotčených předmětů ochrany
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Předměty ochrany EVL

Předmět ochrany

Přítomnost

Možnost

v lokalitě

ovlivnění

Popis vlivu -

Hodnocení

koncepce

koncepcí

poznámky

vlivu

(záměru)

(záměrem)

vranka obecná

bez ohrožení ;

(Cottus gobio)

část populace
potenciálně
+

-

ohrožena pouze
v případě ekologické

0

havárie většího
rozsahu v provozu
stáčírny

Negativní vlivy změny ÚP (ev. záměru) :
Změna č. 1 ÚP Teplá nemá žádný (významný) negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit
soustavy Natura 2000.

Pozitivní vlivy záměru
Nebyl identifikován žádný pozitivní vliv realizace koncepce (záměru) na předměty ochrany N2000 v
území.
Vyhodnocení kumulativních vlivů :
V blízkosti území EVL CZ0413195 Teplá s přítoky a Otročínský potok nebyl identifikován žádný
záměr, který by působil negativně, kumulativním způsobem na populaci předmětu ochrany – vranku
obecnou.
Vyhodnocení synergických vlivů :
Nebyl zjištěn žádný další negativní vliv (snad kromě nepředvídatelných epizodických znečištění toku či
nivy), který by mohl synergickým způsobem významně negativně ovlivňovat populaci vranky obecné
v území.
Vyhodnocení celistvosti lokality :
Celistvost - ekologická integrita soustavy N2000 v území nebude realizací změny ÚP a záměru
stáčírny narušena. Biotop vranky obecné – vodní prostředí Mnichovského potoka – nebude přijetím
změny dotčeno.
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Vyhodnocení přeshraničních vlivů:
Vliv změny ÚP na lokality soustavy N2000 ve SRN není vzhledem k jeho charakteru a odlehlosti státní
hranice relevantní.

6. ZÁVĚR A DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Změnou č.1 ÚP Teplá nemůže dojít k závažnému nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a
biotopů druhů, k jejichž ochraně jsou evropsky významné lokality v území určeny ( § 45g zákona č.
114/1992 Sb.),
zároveň nemůže dojít k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou
tato území určena ( § 45g zákona č. 114/1992 Sb.).

Změna č. 1 ÚP Teplá nemá významný negativní vliv
na celistvost lokalit a předměty ochrany soustavy Natura 2000.

(Stanovit opatření k prevenci , vyloučení č snížení negativních vlivů není vzhledem k jejich
absenci relevantní.)
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Podklady :
Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Jednotlivé nařízení vlády, kterými se vymezují ptačí oblasti (č. 530 - 535, 598 - 609, 679 - 688/2004
Sb. a 19 - 28/2005 Sb.)
Postup posuzování koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Metodický
pokyn MŽP.
Vyhl. 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce ...
Průvodní zprávy k návrhu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (z internetových stránek
www.natura2000.cz)
Arbeitsmaterialien Natura 2000. Landesamt für Umwelt und Geologie. Dresden.

8. ZKRATKY
ES – Evropské společenství
EVL – evropsky významná lokalita
KO – kriticky ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
N2000– soustava lokalit Natura 2000
O – ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
OOP – orgán ochrany přírody
PO – ptačí oblast
SCI – (Sites of Community Importance)
–

evropsky významná lokalita

SO – silně ohrožený druh, uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.
SPA – (Special Protection Areas) – ptačí oblast
ZOPK – zákon č.114/1992 S. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

9. PŘÍLOHY

Mapa 1: Lokalita změny č. 1 ÚP Teplá a soustava Natura 2000
Stanovisko CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ
V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH
Změna č.1 řeší pouze jednostranně zaměřenou změnu v koncepci rozvoje území, která nepostihuje
část jevů uvedených analýzách pozitivních a negativních stránek území dle ÚAP ORP Mariánské
Lázně. Podkladem pro tuto změnu č.1 byla zpráva o uplatňování ÚP Teplá za uplynulé období
12/2012 – 12/2016. Rozsah navržených změn v území byl v této zprávě prezentován v grafické
příloze. V rámci projednání této zprávy uplatnilo několik DO negativní vyjádření. Proto byl záměr na
změny v území aktualizován, zejména byla zmenšena zastavitelná plocha pro areál stáčírny
minerálních vod (dále jen SMV) z původních 2,46 ha pouze na 1,32 ha bez záboru ZPF I. třídy
ochrany. Jako podklad pro toto řešení byla zpracována studie vlastního areálu SMV včetně
dopravního řešení a zejména vyhledávací studie SMV, která je samostatnou přílohou návrhu změny
č.1 ÚP Teplá. Protože tato změna č.1 se dlouho připravovala, byla v prosinci 2019 zpracována
samostatná změna č.2 ÚP Teplá, která navrhuje část problematiky dle požadavku zprávy o
uplatňování ÚP Teplá. Tímto postupem pořízení dvou samostatných změn ÚP Teplá se výrazně zúžil
rozsah změn v území, které řeší změna č.1.
Změna č.1 přiměřeně dle požadavků zprávy o uplatňování ÚP Teplá a dle usnesení ZM Teplá č.
6/A/10/2019 řeší pouze:
-

nová zastavitelná plocha Čí/Z-V1 pro SMV

-

koridor technické infrastruktury CT1 pro minerálkovod Prameny – Sítiny – Číhaná

-

aktualizace LK č.3

-

součástí změny č.1 je i vyvolaná přeložka části trasy VTL plynovodu severně blíže k silnici II/230
mimo území budoucí stavby SMV

Dle schválené zprávy o uplatňování ÚP Teplá změna č.1 neřeší:
-

LAPV Poutnov – řeší rozpracovaná změna č.2

-

veřejné prostranství s veřejnou zelení u areálu SMV – vypuštěno z řešení

-

soulad ÚP Teplá s PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1,2,3 – řeší rozpracovaná změna č.2

-

zohlednit v ÚP Teplá rozpracovanou aktualizaci č.1 ZÚR KK (již vydaná) – řeší rozpracovaná
změna č.2

-

prověřit soulad ÚP Teplá se stavebním zákonem, v platném znění, zejména koncepce VPS, VPO –
řeší rozpracovaná změna č.2

-

zohlednit v ÚP Teplá aktuální ÚAP ORP Mariánské Lázně – řeší rozpracovaná změna č.2

-

zapracovat zkolaudované stavby a aktualizovat hranici ZÚ – řeší podrobně rozpracovaná změna
č.2, změna č.1 stanovuje datum vymezení zastavěného území k 15.10.2019
shodnév nezměněném rozsahu dle návrhu změny č.2

 ZMĚNA Č.1 ŘEŠÍ TYTO NOVÉ ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM TOHOTO
VYHODNOCENÍ:
 Nová zastavitelná plocha lehké výroby VL, ozn. Čí/Z-V1 – plocha pro areál stáčírny
minerálních vod u Číhané u křižovatky silnic II/230 a III/0241, ve vzdálenosti cca 900 m od sídla
Číhaná, plocha o rozloze1,32 ha, pouze v rozsahu záboru ZPF 1,01 ha III. a 0,21 ha V. třídy
ochrany (orná půda), bez záboru ZPF I. třídy ochrany na p.p.č.:431/3, 431/4, 431/6, k.ú. Číhaná u
Poutnova, ZPF s provedenými melioracemi v rozsahu 0,99 ha.
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Předpokládá se realizace 1 haly o délce 100 m. Výška haly: výška hřebene haly nad upraveným
terénem je cca 11,5 m. S rezervou cca 0,5 m je možno uvažovat, že hřeben haly bude max.12 m
nad úrovní přilehlé obslužné komunikace.
Pro stáčírnu minerálních vod se bude využívat výtěžku stávajících minerálních pramenů v k.ú.
Prameny v obci Prameny: vrty přírodní minerální vody stolní HJ3, HJ3A (vyhl. MZ. Č. 287/1996
Sb.) a HV6, HV7 (vyhl. MZ 290/1998 Sb.) a výtěžku stávajícího vrtu HV10 jako přírodní léčivý zdroj
minerální vody (MZČR,19.7.2019,č.j.MZDR 23434/2019-4/OZN-ČIL-H).
Pro novou zastavitelnou plochu Čí/Z-V1 se použije v ÚP vymezený druh plochy s rozdílným
způsobem využití VL:
* Výroba - lehký průmysl - VL
A. Hlavní využití
zařízení pro výrobu, třídění a skladování předmětů, která mají podstatně rušivé účinky na okolí
B. Přípustné využití
1. zpracovatelský průmysl - strojírenská výroba, která má podstatně rušivé účinky na okolí
2. opravárenská a údržbářská zařízení
3. strojírenská výroba, výroba dopravních prostředků, elektrotechnická výroba, dřevozpracující
a papírenská výroba, výroba textilní, potravinářská výroba a tabáková výroba
4. vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu
5. správní budovy jako součást areálu
6. zařízení stravování v areálu
7. čerpací stanice pohonných hmot
8. ubytování jako součást areálu
9. pozemky související dopravní infrastruktury
10. pozemky související technické infrastruktury
11. veřejná prostranství
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy
2. bytové domy
3. stavby pro rodinnou rekreaci
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 70
2. maximální podlažnost 2 NP
3. minimální % ozelenění 15
Výhradně pro tuto novou plochu VL bude doplněn regulativ v bodě E.2 o nový text: „pro
zastavitelnou plochu Čí/Z-V1 max. výška stavby nad upraveným terénem 12 m.
-

Zásobování vodou: zásobování záměru stáčírny minerálních vod pitnou vodou a vodou pro
technologické účely bude řešeno z vlastního vodního zdroje stavebníka – souboru vrtaných studen,
situovaných na pozemcích stavebníka.
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-

Odvádění a likvidace odpadních vod splaškového charakteru a průmyslových odpadních vod
z provozu stáčírny: produkované odpadní vody budou odváděny a likvidovány ve vlastním zařízení
stavebníka – mechanicko-biologické čistírně odpadních vod.

-

Odvádění a likvidace odpadních vod srážkových ze střechy stáčírny minerálních vod a přilehlých
zpevněných ploch: zachycené srážkové vody budou svedeny do retenční nádrže, umístěné na
pozemku stavebníka a následné likvidovány vsakováním na pozemcích stavebníka,

-

Zásobování zemním plynem: zemní plyn bude využíván pro vytápění budovy stáčírny minerálních
vod a technologické ohřevy.

-

Zásobování elektrickou energií: zásobování elektrickou energií bude řešeno připojením na stávající
linku VN 22kV v lokalitě. V areálu SMV bude zřízena nová skříňová trafostanice potřebného
výkonu.

-

Dopravní napojení: dopravní napojení celého areálu bude řešeno přímým sjezdem ze silnice II/230
včetně rozšíření silnice II/230 o odbočovací pruh. Manipulační a parkovací plochy areálu budou
součástí zastavitelné plochy Čí/Z-V1 (VL).

 Koridory technické infrastruktury CT1:
 Koridor CT1 pro umístnění vedení stavby technické infrastruktury nadmístního významu pro
minerálkovod Prameny – Sítiny - Číhaná: ve změně č.1 řešeno pouze cca 200 m minerálkovodu
směrem do Pramenů, jedná se o potrubí DN 125 uložené v nezamrzné hloubce, pro minerálkovod
nebude navržena VPS. Překryvný koridor pro podzemní trasu, bez vlivů na změnu funkce území
nad ním, bez vlivů na krajinný ráz, zábor území pouze dočasný po dobu výstavby do 1 roku, po
zkolaudování příslušné stavby technické infrastruktury bude území koridoru upraveno do
původního stavu. Minerálkovod Prameny – Sítiny – Číhaná prochází územím 3 obcí, ve změně č.1
ÚP Prameny je označen K3, ve změně č.1 ÚP Teplá je označen CT1.
Pro koridor technické infrastruktury CT1 jsou stanoveny tyto podmínky pro rozhodování
v jejich území:
1. V koridoru CT1 bude umístěna trasa minerálkovodu jako stavba hlavní a dále stavby vedlejší.
Stavby vedlejší (zejména stavby nezbytné pro provoz minerálkovodu a vyvolané přeložky
technické infrastruktury v rámci realizace hlavní stavby) nemohou být umístěny s přesahem mimo
vymezený koridor CT1.
2. Do doby zahájení užívání dokončené stavby minerálkovodu bude území koridoru CT1 užíváno
v souladu s regulačními podmínkami stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití
s omezenými možnostmi výstavby. Nové stavby a opaření nesouvisející ani nevyvolané stavbou
minerálkovodu se mohou umisťovat do tohoto koridoru CT1 do doby zahájení užívání
dokončeného minerálkovodu pouze pokud budou určeny k zajištění obrany a bezpečnosti státu
nebo ke snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami.
3. Koridor CT1 včetně jeho podmínek zaniká realizací dokončené stavby při respektování
vybudovaného minerálkovodu jako limitu využití území včetně podmínek jeho OP.
 Úprava LK č.3: LK č.3 bude pouze na severním konci posunut mimo plochu Čí/Z-V1 v nezbytně
nutné šířce
 Na řešeném území se nacházejí tyto limity využití území:
-

silnice II/203, OP 15 m: areál SMV bude dopravně napojen sjezdem přímo z této silnice, v rámci
výstavby areálu SMV bude sinice II/230 doplněna o odbočovací pruh a budou upraveny
autobusové zastávky v dané lokalitě
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-

VTL plynovod DN 150, OP = 4 m, BP = 20 m: část trasy tohoto VTL plynovodu bude v rámci
výstavby areálu SMV přeložena severním směrem blíže k silnici II/230, tím se uvolní plocha pro
vlastní areál. Touto přeložkou plynovodu nebude dotčena silnice III/0241.

-

LK č.3: LK č.3 bude upraven mimo areál SMV.

- EVL Natura 2000 Teplá s přítoky a Otročínský potok, CZ 0413195: pouze malá část koridoru
technické infrastruktury CT1 pro minerálkovod Prameny – Sítiny – Číhaná zasahuje do
vymezené plochy Natura 2000. Analogicky dle dohodnutého řešení s CHKO Slavkovský les
téhož koridoru ve změně č.1 ÚP Prameny bude koridor CT1 zúžen v ploše Natura 2000 pouze
na š. 4m.
Pro zpracování této kapitoly vyhodnocení byly použity poskytnuté podklady 4. úplné aktualizace ÚAP
ORP Mariánské Lázně z 12/2016.

Způsob a míra ovlivnění každého jevu ÚAP je popsána a ohodnocena odborným odhadem
v samostatných tabulkách pro pozitivní stránky a negativní stránky území. Tabulky jsou rozděleny do
podkapitol dle vlivů změny č.1 na jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území.

C.1. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stupnice hodnocení:

+ - potenciálně pozitivní vliv
- - potenciálně negativní vliv
0 - bez vlivu
00 - mimo řešené území

*- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou problematiku změny č.1
Jednotlivé jevy dle ÚAP ORP
Mariánské Lázně

Vliv změny č.1
Hodnocení
Silné stránky území
- vstup výrobního provozu daného zaměření
pro SMV není v regionu cizorodou aktivitou

0

- areál SMV je zmenšen pouze na méně kvalitní
ZPF III. a V. třídy ochrany

0

- umístěním areálu SMV mimo sídlo Číhaná a
tedy bez vazby na zastavěné území je
- atraktivní přírodní prostředí

ochráněno krajinářsky hodnotné sídlo Číhaná

+

s obytně rekreační funkcí
- díky členitosti krajiny je poloha areálu
z pohledu vizuálního uplatnění málo kolizní

0

- v koridoru CT1 bude umístěna trasa
podzemního minerálkovodu (několik trubek
pro dopravu minerální vody), bez vlivu na

0

krajinný ráz, bez porušení atraktivního
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přírodního prostředí
- navazující kvalitní přírodní
prostředí i mimo ORP

- mimo řešené území

00

- na zastavitelné ploše Čí/Z-V1 bude umístěn
pouze areál SMV bez možnosti ubytování či

+

trvalého bydlení.
- vzhledem k malé rozloze plochy Čí/Z-V1
(pouze 1,32 ha) ve vztahu k rozsáhlému
- nízká urbanizace území

nezastavěnému území kulturní krajiny lze tuto
novou zastavitelnou plochu v krajině
akceptovat, neboť bude zachována stávající

0

urbanistická koncepce malých klidových
obytně rekreačních sídel roztroušených
v krajině.
- plocha pro areál SMV je řešena jako
- absence činností ohrožujících
kvalitu životního prostředí

standardní plocha výroby – lehká výroba VL,
kam je možno dle regulačních podmínek této

-

plochy umístit jakékoliv výrobní provozy
s podstatně rušivým vlivem na okolí
- plocha pro areál SMV je řešena jako
standardní plocha výroby – lehká výroba VL,
kam je možno dle regulačních podmínek této

- vysoká kvalita čistoty ovzduší a
vodních toků

-

plochy umístit jakékoliv výrobní provozy
s podstatně rušivým vlivem na okolí
- dle koncepce likvidace odpadních vod pro
plochu Čí/Z-V1 bude vybudovaná samostatná
ČOV, vyčištěné odpadní vody budou

0

vypouštěny do Lučního potoka
- plocha Čí/Z-V1 včetně koridoru CT1 leží
v CHKO Slavkovský les v její IV. nejméně

0

kvalitní zóně ochrany
- zájmové území změny č.1 neleží na žádném
maloplošném chráněném území ani
- existující systém ochrany přírody a
krajiny – CHKO, NATURA

00

v přírodním parku
- v zájmovém území se nevyskytuje žádné VKP
ze zákona

- plocha Čí/Z-V1 je v kolizi s LK č.3 a v kolizi
s VPO pro založení LK č.3 dle ÚP

00

-
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- řešené území změny č.1 je využíváno jako
TTP bez mimolesní zeleně

00

- část koridoru CT1 zasahuje do plochy EVL
0413195 Teplá s přítoky a Otročínský potok,
v koridoru CT1 bude umístěna pouze

0

podzemní stavba minerálkovodu bez trvalého
vlivu na přírodní hodnoty
- plocha Čí/Z-V1 zabírá 1,22 ha ZPF, orná
- stabilní biotopy s širokou
biodiverzitou

půda, která je TTP je dlouhodobě využívaná
jako standardní bez enkláv a výskytu

0

chráněných rostlin a živočichů
- v současné době je řešené území součástí
rozsáhlých trvalých travních porostů,

- stabilita rozmezí trvale travnatý
porost (TTP) – les – plochy ostatní

výstavbou areálu SMV bude vytvořená nová
ostatní plocha oddělená od nedotčeného

-

sousedního travního porostu pouze oplocením
- řešené území je bez dřevinného porostu, který
se vyskytuje pouze podél málo užívané silnice
III/0241 do obytně rekreačního sídla Číhaná,
- zastoupení původních druhů dřevin

- areál SMV bude dopravně napojen přímo ze
silnice II/230 bez dotčené doprovodné
mimolesní zeleně podél silnice III/0241

- rekreační lesy s výskytem
dlouhověkých dřevin

Jednotlivé jevy dle ÚAP ORP
Mariánské Lázně
- geologicky aktivní prostředí –
seizmicita
- konflikt případné těžby s ochranou
životního prostředí, zejména
ochranou vod

00

- na řešeném území se nevyskytuje žádný les

00

00

Vliv změny č.1
Hodnocení
Slabé stránky území
- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou
problematiku změny č.1
- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou

problematiku změny č.1

*
*

- likvidace odpadních vod z plochy Čí/Z-V1
- čištění odpadních vod malých sídel
ve smyslu aplikace vodního zákona

bude řešena individuálně zcela mimo stávající
koncepci likvidace odpadních vod z území

0

města Teplá dle ÚP
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- plocha Čí/Z-V1 je navržena bez vazby na ZÚ,
- možné ekologické zátěže
(pohraniční objekty, areály
živočišné výroby)

mimo stávající sídelní strukturu, bez využití
přestavbové plochy, na části rozsáhlého

0

travního porostu
- vyhledávací studie nenašla v okolí změny č.1
vhodnou přestavbovou plochu

+

- změna č.1 nezvýší stávající nároky na údržbu
- nároky na správu a údržbu krajiny

krajiny, rozloha trvalých travních porostů,
které je nutno zemědělský obhospodařovat se

+

v dané lokalitě sníží o 1,22 ha
- změna č.1 nepřispěje ke zvýšení biologické
- převažující TTP

rozmanitosti v dané lokalitě, i nadále bude

0

v bezprostředním okolí travní porost
- četné mokřady, překyselení půdy

- mimo řešené území

00

C.2. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Vliv změny č.1

Jednotlivé jevy dle ÚAP ORP

Hodnocení

Mariánské Lázně

Silné stránky území
- plocha Čí/Z-V1 je dopravně přímo napojena

- napojení na dálnici D5 a rychlostní
komunikaci R6

na dostatečně kapacitní silnici II/230, která
převede očekávanou kamionovou dopravu

+

z areálu SMV na silnici I/21 a dále na dálnice
D5 nebo D6

- nová trasa silnice I/21 včetně
obchvatů obcí
- umístění na celostátní trati SRN –
Cheb - Praha

- mimo řešené území

00

- mimo řešené území

00

- nejbližší železniční zastávka na regionální
železnici Karlovy Vary – Mariánské Lázně je
- regionální železnice Mariánské
Lázně – Karlovy Vary

v Dolním Poutnově vzdálením cca 5 km od

00

řešeného území
- pro nákladní dopravu spojenou s provozem
areálu SMV se nepředpokládá využití

0

železnice
- regionální letiště

- mimo řešené území

- návaznost na hraniční přechody do

- plocha Čí/Z-V1 je dopravně přímo napojena

Německa

na dostatečně kapacitní silnici II/230, která

00
0

převede očekávanou kamionovou dopravu
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z areálu SMV na silnici I/21 a dále na dálnice
D5 nebo D6 s hraničními přechody do SRN
- plocha Čí/Z-V1 je umístěna zcela mimo
- atraktivní prostředí pro cestovní

jakékoliv sídlo, veškeré kulturní a historické

ruch - historie, památky,

hodnoty sídel včetně areálu Kláštera Teplá

architektura

jako národní kulturní památky jsou změnou

00

č.1 zachovány
- plocha Čí/Z-V1 je určena pro areál SMV
s využitím pramenů minerálních vod a
přírodního léčivého zdroje minerální vody

+

v obci Prameny k léčebným účelům domácí
- orientace na lázeňství

pitné kůry
- dle regulačních podmínek funkční plochy VL
výroba – lehký průmysl dle řešení ÚP lze na
této ploše Čí/Z-V1 umístit zároveň jakékoliv

-

podstatně rušivé výrobní areály včetně skladů
- zahraniční klientela
- možnost vzniku živností na bázi
ekologického zemědělství

Jednotlivé jevy dle ÚAP ORP
Mariánské Lázně

- nabyla nalezena vazba jevu na řešenou
problematiku změny č.1
- nabyla nalezena vazba jevu na řešenou
problematiku změny č.1

*
*

Vliv změny č.1
Hodnocení
Slabé stránky území
- změna č.1 navrhuje novou zastavitelnou
plochu Čí/Z-V1 mimo sídla ve volné kulturní
krajině, přes řešené území prochází trasa VTL

-

plynovodu, která bude lokálně přeložena pro
uvolnění potřebné plochy pro výstavbu
- areál SMV bude napojen na tento stávající
- chybějící inženýrské sítě v
okrajových rekreačních oblastech

VTL plynovod přes RS plynovodu

+

- pro potřeby areálu bude vybudována nezbytná
technická infrastruktura (elektropřípojka a
vlastní TS, lokální zdroje pitné vody, lokální

+

ČOV a retenční nádrže) bez vazby na
stávající kapacity v Číhané
- součástí změny č.1 je i minerálkovod
z Pramenů přes Sítiny výhradně pro potřebu

0

areálu SMV pro převedení minerální vody
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- výstavbou SMV se nezvýší v dané lokalitě
kapacita veřejně dostupné technické

0

infrastruktury
- absence pracovních příležitostí
v obcích
- nedostatečné základní služby
v malých obcích
- špatná doprava z obcí za
pracovními příležitostmi

- předpokládá se vznik nových 20 – 30
pracovních příležitostí v SMV na ploše Čí/Z-

+

V1
- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou
problematiku změny č.1

*

- plocha Čí/Z-V1 pro SMV je řešena u kapacitní
silnice II/230, která v daném regionu

+

umožňuje rychlou automobilovou dopravu

C.3. ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL V OBCI

Jednotlivé jevy dle ÚAP ORP
Mariánské Lázně

Vliv změny č.1
Hodnocení
Silné stránky území
- vstup výrobního provozu daného zaměření
pro SMV není v regionu cizorodou aktivitou

0

- areál SMV je zmenšen pouze na méně kvalitní
ZPF III. a V. třídy ochrany

0

- umístěním areálu SMV mimo sídlo Číhaná a
tedy bez vazby na zastavěné území je
ochráněno krajinářsky hodnotné sídlo Číhaná
- atraktivní přírodní prostředí

0

s obytně rekreační funkcí
- díky členitosti krajiny je poloha areálu
z pohledu vizuálního uplatnění málo kolizní

0

- v koridoru CT1 bude umístěna trasa
podzemního minerálkovodu (několik trubek
pro dopravu minerální vody), bez vlivu na

0

krajinný ráz, bez porušení atraktivního
přírodního prostředí
- nová zastavitelná plocha Čí/Z-V1 je umístěna
bez vazby na sídla 900 m od sídla Číhaná u
silnice II. třídy, klidový obytně rekreační
- atraktivní sídla

0

charakter Číhané bude i nadále zachován
- kulturní a historické hodnoty sídel včetně
areálu Klášter Teplá jako národní kulturní

00

památky jsou změnou č.1 zachovány

49

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA URÚ

- plocha Čí/Z-V1 je situována těsně u kapacitní
- dostatečný prostor pro denní i
střednědobou rekreaci

páteřní silnice II/230 900 m od sídla Číhaná,
00

daná lokalita nepředstavuje území využívané
pro denní ani střednědobou rekreaci
- stávající i navržené plochy občanského

- široké možnosti sportovních aktivit

vybavení – sport – OS jsou mimo řešené

00

území
- tradiční kulturní prostředí
Mariánských Lázní a historické v
Teplé
- možnost regenerace a rehabilitace
v lázeňských zařízeních

- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou

- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou

- přetrvávající absence kontinuity
vývoje obyvatel
- minimální počet trvale žijících
mimo města
- nedostatečná občanská
vybavenost a chybějící služby pro
obyvatele v malých sídel
- nižší úroveň výdělků a malá
nabídka pracovních příležitostí

*

problematiku změny č.1

Vliv změny č.1

Jednotlivé jevy dle ÚAP ORP
Mariánské Lázně

*

problematiku změny č.1

Hodnocení
Slabé stránky území
- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou
problematiku změny č.1
- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou
problematiku změny č.1
- nebyla nalezena vazba jevu na řešenou
problematiku změny č.1

*
*
*

- změna č.1 vytvoří podmínky pro vznik nových
cca 20 – 30 pracovních příležitostí na území

+

města Teplá

Z uvedeného přehledu je patrné, že takto řešená změna č.1:
-

představuje riziko, že na ploše pro SMV mohou být umístěny jakékoliv jiné podstatně rušivé areály
výroby včetně skladů a to dle standardních regulačních podmínek funkční plochy VL dle ÚP

-

představuje riziko možného negativního ovlivnění vizuálního vnímání krajiny v dané lokalitě

-

vytvoří podmínky pro vznik 20 – 30 nových perspektivních pracovních příležitostí v dané lokalitě

-

zachovává stávající přírodní, kulturní a historické hodnoty území včetně klidového obytně
rekreačního charakteru malých sídel rovněž i Číhané na území města Teplá

-

nezlepšuje ani nezhoršuje biodiverzitu v dané lokalitě

-

zachovává podmínky ochrany národní kulturní památky Klášter Teplá

-

dostatečně ochraňuje obyvatele na území města Teplá včetně obyvatel sídla Číhaná před
negativními vlivy výrobního areálu SMV a s ním spojenou dopravou

-

plocha pro SMV je částečně v kolizi s LK č.3 a v kolizi s VPO pro založení LK č.3
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D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP TEPLÁ NA JINÉ SKUTEČNOSTI
OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A
ROZBORECH
 V průběhu prací na změně č.1 nebylo třeba vyhodnotit vliv návrhu změny č.1 na jiné skutečnosti
nad rámec ÚAP ORP Mariánské Lázně.
 Od doby schválení zprávy o uplatňování ÚP Teplá za uplynulé období 12/2012 – 12/2016
zastupitelstvem města Teplá uplynuly dlouhé 3 roky, v průběhu kterých investor plánované SMV u
Číhané a minerálkovodu zadal postupně zpracování několika dílčích studií a posudků. Postupně se
řešení jak areálu SMV tak i produktovodu měnilo a upřesňovalo.
 Změna č.1 se dlouho připravovala, a tak před tímto návrhem změny č.1 byl zpracován návrh
změny č.2 ÚP Teplá (prosinec 2019, Ing.arch. A. Kasková), který na území města zohlednil
aktuální ÚAP a zejména uvedl ÚP Teplá z r. 2012 do souladu s legislativou (novely stavebního
zákona a prováděcích vyhlášek, aktualizace č.1 ZÚR KK, aktualizace č.1,2,3 PÚR ČR). Změna č.1
tedy řeší pouze vlastní problematiku SMV a minerálkovodu Prameny – Sítiny – Číhaná.
 Změna č.1 navrhuje koridor technické infrastruktury nadmístního významu pro produktovod –
minerálkovod Prameny – Sítiny – Číhaná pouze v rozsahu správního území městě Teplá. Jedná se
o úsek cca 220 m dlouhý, který od severní hranice území mezi městem Teplá a obcí Mnichov, k.ú.
Sítiny vede částečně po silnici III. třídy č.0241, vyhýbá se průsečné křižovatce silnic č. 230 a 0241,
kříží silnici č. 230 a přes p.p.č. 431/4 k.ú. Číhaná u Poutnova ústí do zastavitelné plochy Čí/Z-V1.
Tento koridor technické infrastruktury přivádí minerální vodu z Pramenů přes sídlo Sítiny na území
obce Mnichov do plánované SMV u Číhané. Trasa části tohoto koridoru na území obce Prameny je
řešena v rozpracované změně č.1 ÚP Prameny (návrh změny č.1 ÚP Prameny – Ing.arch. A.
Kasková, říjen 2019, veřejné projednání prosinec 2019). Pro část tohoto koridoru na území obce
Mnichov není potřeba zpracovat změnu ÚP, neboť podmínky ÚP Mnichov umožňují kdekoliv na
území obce řešit koridory dopravní i technické infrastruktury beze změny ÚP. Přesná trasa části
koridoru na k.ú. Sítiny pro minerálkovod Prameny – Sítiny – Číhaná bude řešena až v projektové
dokumentaci.
 Rozpracovaná změna č.1 ÚP Prameny stanovila pro část koridoru pro minerálkovod (ve změně č.1
ÚP Prameny označen K3) regulační podmínky pro rozhodování v jeho území, které však byly
předmětem nesouhlasu CHKO Slavkovský les v rámci veřejného projednání návrhu změny č.1 ÚP
Prameny. V průběhu března 2020 byly dohodnuty s CHKO Slavkovský les upřesněné podmínky
pro koridor K3. Protože se jedná o koridor pro stále stejný minerálkovod, jsou v návrhu změny č.1
ÚP Teplá použity shodné regulační podmínky ze změny č.1 ÚP Prameny aktualizované o
dohodnuté upřesnění s CHKO Slavkovský les. Doplněna byla podmínka pro vedení minerálkovodu
v úseku EVL 0413195 Teplá s přítoky a Otročínský potok.

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP TEPLÁ K NAPLNĚNÍ PRIORIT
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAŽENÝCH
V PÚR ČR NEBO V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Priority PÚR ČR dále rozpracovávají a zpřesňují ZÚR KK, z toho důvodu jsou vyhodnoceny pouze
priority územního plánování dle ZÚR KK. Návrh změny č.1 byl posouzen z hlediska jeho vlivu na
životní prostředí.
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 Jak již bylo uvedeno, změna č.1 byla dlouho v přípravné fázi, kdy byly zpracovány dílčí studie a
vyhodnocení a hledalo se schůdné řešení plánovaného areálu SMV a minerálkovodu. Proto byla
v předstihu zpracovaná samostatná změna č.2 ÚP Teplá (návrh Ing.arch. A. Kasková, prosinec
2019, veřejné projednání 1.6.2020). Změna č.1 řeší proto pouze plánované investice: areál SMV a
minerálkovod včetně úpravy části trasy LK č.3 v kontaktu s areálem SMV. Veškeré ostatní
skutečnosti vyplývající zejména s uvedením ÚP Teplá z r. 2012 do souladu s platnou legislativou
řeší zmiňovaná samostatná změna č.2 ÚP Teplá. Z toho důvodu změna č.1 podporuje pouze
vybrané priority územního plánování stanovené v ZÚR KK:
 Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(2b) Změna č.1 posiluje pracovní funkce na Tepelsku, které přestavuje hospodářsky oslabenou
část Karlovarského kraje.
(6) Změna č.1 vytváří územní podmínky pro hospodářský rozvoj a vznik nových cca 20 – 30
pracovních příležitostí.
(7) Změna č.1 řeší areál SMV včetně produktovodu z Pramenů do areálu SMV pro lahvování
výtěžku přírodního léčivého zdroje minerální vody vrtu HV-10 ve veřejném zájmu dle §33 odst. (1)
zákona č. 164/2001 Sb. Pro lahvování budou využity i další zdroje přírodní minerální vody stolní
vrtů HJ3, HJ3a, HV6, HV7 nacházejících se na k.ú. Prameny. Lahvovaná přírodní minerální voda
bude sloužit k léčebným účelům domácí pitné kůry.
 Požadavky na využití území a úkoly pro územní plánování stanovené pro specifickou oblast
nadmístního významu SOB-N1 Slavkovský les:
c) Změna č.1 vytváří ve veřejném zájmu dle §33 odst. (1) zákona č. 164/2001 Sb. nové podmínky
pro využívání přírodního léčivého zdroje minerální vody a zdrojů přírodních minerálních vod
nacházejících se na území obce Prameny.
g) Změna č.1 vymezuje na území města Teplá zastavitelnou plochu výrobní funkce pro vznik
nových pracovních míst.
 Změna č.1 leží mimo plochy a koridory dopravní infrastruktury vymezené v ZÚR KK.
 Změna č.1 leží mimo plochy a koridory technické infrastruktury vymezené v ZÚR KK.
 Změna č.1 leží mimo prvky nadregionální a regionální úrovně ÚSES vymezených v ZÚR KK.
 Společné úkoly pro územní plánování pro plochy a koridory ÚSES:
c) LK č.3 jako spojnice LC1 – RC1113, který je dotčen zastavitelnou plochou Čí/Z-V1, byl na
základě podkladu pro vyhodnocení SEA posudku Mgr. L. Kloudy využit zároveň i pro krycí výsadbu
mimolesní zeleně
b) Trasa LK č.3 je změnou č.1 upravena mimo zastavitelnou plochu Čí/Z-V1.
g) Regulační podmínky pro rozhodování v území koridoru CT1 nezohledňují rozsah ani způsob
dotčení přeloženého LK s vyvolanou přeložkou VTL plynovodu.
 Zásady a úkoly pro koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot území Karlovarského kraje:
b) V koridoru CT1 budou minerálkovodem dopraveny minerální vody z vrtů HJ3, JH3A, HV6, HV7 a
HV10. Součástí jímání těchto vrtů bude i technologická ochrana těchto zdrojů podzemních vod.
 Změna č.1 nezabírá žádnou lesní půdu.
 Změna č.1 byla redukována na rozsah trvalého záboru pouze méně kvalitních zemědělských půd
III. a V. třídy ochrany.
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 Regulační podmínky pro koridor CT1 pro minerálkovod byly na území EVL upřesněny: koridor CT1
byl zúžen.
 Zásady a úkoly pro koncepci ochrany a rozvoje kulturních hodnot území:
c) Dle posudku Mgr. L. Kloudy jako podkladu pro vyhodnocení SEA budou obě větve přeloženého
LK č.3 podél západního, jižního a východního oplocení areálu SMV využity zároveň i pro krycí
výsadbu mimolesní zeleně pro zlepšení vizuálního působení areálu v dané lokalitě nezastavěné
kulturní krajiny CHKO Slavkovský les.
 Požadavky a podmínky pro zachování cílových kvalit vlastních krajin:
b) Areál SMV je situovaný mimo veškerá sídla, avšak dle posudku Mgr. L. Kloudy bude využit
místní zdroj (minerální voda) s dlouhou tradicí, který nepředstavuje v daném regionu cizorodý
prvek a není v rozporu s tradicí užívání zájmového území.
c) Podél oplocení areálu SMV bude v obou větvích přeloženého a upřesněného LK č.3 vysázena
výsadba mimolesní zeleně s ekologickou stabilizační a krajinně ochrannou funkcí.
e) V řešeném území již nejsou sledována historická uspořádání krajiny.
f) dle posudku Mgr.L.Kloudy nebudou narušeny pohledové scenérie přírodních dominant, řešené
území leží v mělkém sedle rozvodí Mnichovského a Lučního potoka.
g) Nová zastavitelná plocha Čí/Z-V1 neovlivní negativně historické struktury sídel, neboť je
situována mimo ně (900 m od sídla Číhaná).
j) Podél oplocení areálu SMV bude v obou větvích přeloženého a upřesněného LK č.3 vysázena
krycí výsadba mimolesní zeleně s ekologickou stabilizační a krajinně ochrannou funkcí.
Změna č.1 je zpracována přiměřeně v souladu s prioritami územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území v ZÚR KK a to ve vztahu k rozloze a charakteru nové řešené
zastavitelné plochy Č//Z-V1 pro SMV a řešené části koridoru CT1 pro minerálkovod Prameny –
Sítiny – Číhaná.

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ –
SHRNUTÍ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP TEPLÁ NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO
PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST
SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH SOULAD.
F.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP TEPLÁ NA ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH
PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Změna č.1 je zpracovaná na základě zprávy o uplatňování ÚP Teplá za období 12/2012 – 12/2016,
schválené ZM Teplá dle 26.4.2017 usnesením č. 13/A/11. K návrhu zprávy o uplatňování ÚP Teplá za
období 12/2012 – 12/2016 byla vydána tato stanoviska:
Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: 1144/ZZ/17 ze dne 4.4.2017
Záměr „Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Teplá za období 2012-2016“ nemůže mít
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (stanovisko platí mimo území
CHKO Slavkovský les).
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Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
č.j.: SR/0107/SL/2017-2 ze dne 12.4.2017
Záměr „Návrh zprávy o uplatňování
vyloučit

Územního plánu Teplá

za období

2012-2016“ nelze

významný vliv záměru na evropsky významné lokality (NATURA 2000).

Stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství
č.j.: 1040/ZZ/17//KK-27256/17 ze dne 19.4.2017
Na základě posouzení obsahu územního plánu v rozsahu zadání změny, požaduje krajský úřad
z hlediska

posuzování

vlivů na životní prostředí a dle § 47 odst. 3 stavebního zákona

vyhodnocení vlivů Změny č.1 Územního plánu Teplá na životní prostředí.
Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
č.j.: SR/0107/SL/2017-3 ze dne 20.4.2017
Požadujeme, aby

byl

prověřen

vliv

stavby

minerálkovodu a stavby stáčírny z hlediska

posuzování vlivů na životní prostředí (na území CHKO Slavkovský les).
Požadavek Agentury ochrany přírody:
Bude zpracovaný posudek SEA vzhledem k délce minerálkovodu cca 200 m ve správním
území Města Teplá, kdy se předpokládá vedení trasy

vedle stávající komunikace, nebude

trasa minerálkovodu řešena ve variantách.
Změna č. 1 Územního plánu Teplá prověří možnost umístit stáčírnu minerálních vod na plochy
brownfilds dle ÚP Teplá.
Na základě výše citovaných stanovisek byla vypracována tato vyhodnocení a další posouzení
k návrhu změny č.1:
 Hodnocení vlivu změny č.1 ÚP Teplá na lokality soustavy Natura 2000, RNDr. O Bušek,
listopad 2019:
Na základě tohoto vyhodnocení změna č.1 ÚP Teplá nemá významný negativní vliv na celistvost
lokalit a předměty ochrany soustavy Natura 2000. Nebyla stanovena žádná kompenzační opatření.
 Zhodnocení potenciálního vlivu plochy pro areál SMV u Číhané (Čí/Z-V1) na krajinný ráz a
obecná charakteristika krajinného rázu území, Mgr. L.Klouda, prosinec 2018:
Toto zhodnocení bylo zpracováno jako podklad pro vyhodnocení SEA. Byly stanoveny tyto
podmínky přípustnosti realizace průmyslové zástavby v navržené ploše z hlediska koncepční
úrovně podrobnosti územního plánu:
-

vertikálu objektu max. 12 m lze akceptovat v případě realizace krycí výsadby v sousedství
zastavitelné plochy Čí/Z-V1 s potenciálem vzrůstu a zastínění objektu haly

-

pro krycí výsadbu využít stanovištně v odpovídající druhově i tvarově rozmanité dřeviny – keře i
stromové patro

-

barevné provedení vnějších povrchů realizovat v přírodním odstínu hnědé, zelené

-

v navazujících řízeních doložit hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz

 Vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 ÚP Teplá na životní prostředí, RNDr. J. Křivanec,
prosinec 2019:
Na základě tohoto vyhodnocení při zohlednění zhodnocení na krajinný ráz není základní koncepce
změny č.1 akceptovatelná v plném rozsahu, jsou navrženy tyto úpravy:
-

pro plochu Čí/Z-V1 (VL) je třeba změnit druh plochy s rozdílným způsobem využití z původní
plochy výroby – lehká výroby (VL) na plochu specifické výroby (VL2) určené výhradně pro SMV
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tak, aby na této zastavitelné ploše nebylo možno realizovat jakoukoliv výrobu s podstatně
rušivými účinky na okolí
-

LK č.3 je třeba rozdělit na 2 větve š. 15 m podél navržené plochy Čí/Z-V1, které budou plnit
funkci ekostabilizační a zároveň budou sloužit jako prostor pro výsadbu krycí zeleně dle Mgr.
L.Kloudy – tímto dojde na souběh ekologické stabilizační a krajinně ochranné funkce
biokoridoru LK3

-

maximální přípustnou výšku stavby 12 m podmínit vymezením a realizací krajinně ochranných
výsadeb zeleně

-

přeložka VTL plynovodu vykříží LK č.3 s výsadbou zeleně šetrně a v co nejmenší možné míře

 Nad rámec těchto vyhodnocení avšak na základě stanoviska CHKO Slavkovský les k návrhu
změny č.1 Prameny, který řeší rovněž i část koridoru technické infrastruktury pro tentýž
minerálkovod Prameny – Sítiny – Číhaná, bude analogicky šířka koridoru CT1 na území města
Teplá v ploše Natura 2000 zúžena pouze na 4 m.
Po zapracování těchto podmínek do řešení změny č.1 nedojde k fatálnímu, trvalému ani nezvratnému
znehodnocení životního prostředí nad únosnou míru.

F.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO
HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Změna č.1 navrhuje novou zastavitelnou plochu Čí/Z-V1 (VL) pro areál SMV u Číhané a koridor
technické infrastruktury CT1 pro minerálkovod k převedení minerálních vod z obce Prameny do SMV.
Dle předběžné studie záměru budou na ploše Čí/Z-V1 vytvořeny podmínky pro vznik 20 – 30 nových
perspektivních pracovních příležitostí na území města Teplá.
Dle závěrů vyhodnocení SEA změny č.1 musí být plocha Čí/Z-V1 definována ve změně č.1 jako
plocha pro specifickou výrobu určenou pouze pro SMV. Tím se zcela vylučuje jakýkoliv jiný charakter
záměru výstavby na této ploše, což zvyšuje riziko, že se realizace tak úzce definovaného záměru
v území nikdy neuskuteční. Vzhledem k zatím provedeným studiím a posudkům zpracovaných za
poslední 2 roky pro záměr SMV u Číhané je to zatím málo pravděpodobné.
Dle 4. aktualizace ÚAP ORP Mariánské Lázně je na území města Teplá vyhovující stav
environmentálního pilíře a pilíře sociální soudržnosti udržitelného rozvoje území. Pouze podmínky
hospodářského pilíře jsou zhoršené. Navrhovaná změna č.1 přispěje svým řešením k lepším
hospodářským podmínkám na území města Teplá.
Změna č.1 přispěje ke zlepšení vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel na území města Teplá a to dle §18, odst.
(1) stavebního zákona, v platném znění.

F.3 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP TEPLÁ NA ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO
SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL V ÚZEMÍ
Změna č.1 ovlivní soudržnost společenství obyvatel území pouze druhotně tím, že sníží
nezaměstnanost v daném regionu vytvořením nových 20 – 30 pracovních míst.
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Změna č.1 navrhuje změny v území pro využívání přírodního léčivého zdroje minerální vody vrtu
HV10 k léčebným účelům ve veřejném zájmu dle § 33, odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský
zákon. Další přírodní minerální vody stolní budou rovněž stáčeny a využity společně k domácí pitné
kůře.

F.4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP TEPLÁ K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ OBSAŽENÝCH V ZÚR KK
Vyhodnocením provedeným v kap. E bylo prokázáno, že priority územního plánování Karlovarského
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR KK jsou v dostatečné míře
zohledněny vzhledem ke skutečnosti, že změna č.1 řeší pouze jednu zastavitelnou plochu a jeden
koridor technické infrastruktury. Změna č.1 přiměřeně naplňuje nejen hlavní cíle ZÚR KK, ale rovněž i
požadavky územního plánování Karlovarského kraje.

F.5 ZÁVĚR
Změna č.1 při zapracování navržených opatření dle vyhodnocení SEA této změny č.1 a při zohlednění
požadavku CHKO Slavkovský les k návrhu změny č.1 ÚP Prameny k řešení koridoru pro tentýž
minerálkovod neobsahuje záměry s rizikem významného negativního vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí. Změna č.1 z regionálního pohledu posiluje územní podmínky pro hospodářský
rozvoj. Využití výtěžků přírodního léčivého zdroje minerální vody vrtu HV10 k léčebným účelům
přispěje především ke zlepšení péče o zdraví lidu ve veřejném zájmu a to v souladu s § 33, odst. (1)
zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon. Lahvovaná přírodní minerální voda z vrtu HV10 bude
užívána k domácí pitné kůře ke zlepšení kardiologických a metabolických indikací a rovněž léčebně
preventivní péči o veřejné zdraví.
Na základě těchto skutečností je možné konstatovat, že návrh změny č.1 doplněný o navržená
opatření dle vyhodnocení SEA této změny č.1 a dále rozšířený o požadavek CHKO Slavkovský les
k minerálkovodu Prameny – Sítiny – Číhaná změny č.1 ÚP Prameny vytváří předpoklady pro
dostatečně vyvážený růst udržitelného rozvoje území a to v souladu s § 18 odst.(1), (2) stavebního
zákona, v platném znění.

SEZNAM ZKRATEK:
ZÚR KK –Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č.1
DO – dotčený orgán
EVL - evropsky významné lokality
CHKO – chráněná krajinná oblast
LC – lokální biocentrum
KÚ KK – Krajský úřad Karlovarského kraje
ORP – obec s rozšířenou působností
PLZ MV – přírodní léčivé zdroje minerální vody
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
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PÚR ČR - Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1,2,3
RK – regionální biokoridor
SMV – stáčírna minerálních vod
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚSES - územní systém ekologické stability
URÚ – udržitelný rozvoj území
ZÚ - zastavěné území
ZPF - zemědělský půdní fond

Příloha č.1: Změna č.1 ÚP Teplá - zhodnocení potenciálního vlivu plochy pro areál stáčírny
minerálních vod u Číhané (Čí/Z-V) na krajinný ráz a obecná charakteristika krajinného rázu území
(prosinec 2018), Mgr.L.Klouda
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