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Obec Stříbrná
________________________________________________________________________________________________________________

Č. j. : ……………..

Ve Stříbrné dne …....……
ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNÁ

Zastupitelstvo obce Stříbrná, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, v platném znění, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění,

vydává

Územní plán Stříbrná
A. Textová část Územního plánu Stříbrná:
1 Vymezení zastavěného území ............................................................................................................ 5
2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ........................................... 5
3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně ...................................................................................................................................................... 5
4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování ........................................... 11
5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apodobně ................................................. 13
6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) ................................. 23
7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit ................................................................................................................................. 45
8 Vvymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona ........................ 47
9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ..................................... 49
10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření................................................................................................................. 49
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11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci
............................................................................................................................................................... 49
12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti ............................................................................... 49
13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9 stanovení, zda se bude jednat o
regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty
pro jeho vydání ...................................................................................................................................... 49
14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ................................................................................... 49
15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt .......................................... 50
16 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ................... 50
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1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území Stříbrná (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15.02.2012. Tato hranice ZÚ
je zakreslena na všech výkresech grafické části Územního plánu Stříbrná (dále jen ÚP) kromě v. č. 3
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:10 000 a na všech výkresech grafické
části odůvodnění ÚP kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000.

2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Stávající sídelní struktura na území obce Stříbrná zůstane zachována: obec Stříbrná se bude rozvíjet
jako polyfunkční horské středisko rekreace a sportu nadmístního významu se zaměřením na bydlení,
služby, smíšené bydlení a sport doplněné odstavnými plochami. Plochy individuální rekreace budou
rozvíjeny pouze zbytkově ve vybraných polohách v údolí Pod Špičákem.
Místní část Nová Ves se nebude rozvíjet kromě plochy pro výstupní stanici sedačkové lanové dráhy
Novoveské sjezdovky.
Rajecké údolí nebude nově zastavováno, historická zástavba bude stabilizována.
Východní svahy Tisovce a Olověného vrchu i severní svah údolí Pod Špičákem budou využity pro
zimní lyžařské sjezdové lyžování s novými sedačkovými lanovkami a lyžařskými vleky a se zázemím
obslužných, dopravních i technických ploch.

3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
Zástavba vlastní obce Stříbrná bude oboustranně podél Stříbrného potoka intenzivně dostavěna
s důrazem na plochy bydlení v jižní části obce, obslužné plochy a plochy smíšené obytné v centru
obce u křižovatky průjezdné silnice III/21012 s místní komunikací do údolí Pod Špičákem. Centrální a
severní část zástavby Stříbrné se významně soustředí na služby pro turistický ruch - tzn. na plochy
obslužné a dopravní.
Východní svahy Tisovce a Olověného vrchu zůstávají i nadále stabilizovány pro zimní areál
sjezdového lyžování se sjezdovkami Za kostelem, Stříbrná – Bleiberg a Nancy, ve kterém postupně
budou krátké lyžařské vleky zrušeny a nahrazeny čtyřmístní lanovou sedačkovou dráhou Stříbrná Bleiberg a lyžařským vlekem Nancy. V údolní nivě Stříbrného potoka budou ve vazbě na nástupní
stanice lanové sedačkové dráhy a nového lyžařského vleku situovány v prolukách ZÚ kapacitní
odstavná stání, obslužné plochy (stravování, ubytování, obchod) při patě svahu Tisovce a vodní
plocha jako retenční a akumulační plocha pro zasněžování lyžařských svahů.
V centru obce bude revitalizováno veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na pravém
břehu Stříbrného potoka s další vodní plochou, která bude sezónně využita jako zimní kluziště a po
výstavbě Novoveské sjezdovky bude sloužit rovněž jako zdroj vody pro její zasněžování. Stávající
obytná zástavba podél komunikace do údolí Pod Špičákem bude v prolukách dostavěna. Okolo dolní
nástupní stanice lanové sedačkové dráhy Stříbrná – Nová Ves na Novoveské sjezdovce budou
soustředěny při patě svahu obslužné plochy jako druhý areál služeb turistického ruchu v obci. Jako
odstavná plocha ve východní části obce bude v zimním období sloužit odstavná plocha u stávajícího
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fotbalového hřiště v obci v blízkosti dolní nástupní stanice lanové dráhy Stříbrná – Nová Ves. Pouze
nejvýchodnější a obtížně dopravně přístupné partie údolí Pod Špičákem budou dostavěny objekty pro
rodinnou rekreaci.
Lyžařské sjezdové svahy Stříbrná – Bleiberg, Nancy a Za kostelem budou vzájemně propojeny.
Novoveská sjezdovka bude respektovat PUPFL.

3.2 NÁVRH PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
Půdorysné a hmotové řešení nové výstavby bude korespondovat s historickou hmotovou strukturou a
parcelací obce. Navržená výstavba nebude vytvářet nové výškové ani hmotové dominanty. Navržená
výstavba nebude ani v centrální části obce vytvářet kompaktní řadovou zástavbu, ale vždy budou
realizovány izolované stavby na pozemku. Stávající 3 a 4 podlažní budovy nebudou již rozšiřovány
nástavbami.
Struktura navržené zástavby obce v území bude uliční s řazením domů podél ulic při sledování uliční
čáry. V plochách smíšených obytných a výroby a skladování může zástavba vytvářet uzavřenou
blokovou zástavbu s centrální manipulační plochou.
Dostavba skupiny staveb pro rodinnou rekreaci na plochách S/Z-R1 a S/Z-R2 v údolí Pod Špičákem
si zachová jednotné drobné měřítko ve vazbě na okolní rekreační zástavbu.
Fotovoltaické panely mohou být umístěny na střechy nebo fasády domů.

3.3 ZASTAVITELNÉ PLOCHY
V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v. č. 1 Výkres základního členění území,
M 1:5 000 a na v. č. 2 Hlavní výkres, M 1:10 000.
ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk v ZÚ a dalších
nevyužitých ploch v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny:
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označení

popis plochy

plochy

katastrální
území

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

Obec Stříbrná
I. etapa
místní význam
S/Z-B1
S/Z-B2
S/Z-B3

dostavba proluk v ZÚ západně od průjezdné
silnice III/21012 v jižní části obce
dostavba proluk v ZÚ východně od průjezdné
silnice III/21012 v jižní části obce
dostavba proluk v ZÚ v centru obce na pravém
břehu Stříbrného potoka

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 1,47 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 1,37 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,36 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 2,04 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,24 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,6 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,4 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,98 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,48 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 1,38 ha

dostavba proluk v ZÚ v centru obce
S/Z-B4

oboustranně podél průjezdné silnice III/21012
na levém břehu Stříbrného potoka

S/Z-B5
S/Z-B6
S/Z-B7
S/Z-B8
S/Z-B9
S/Z-B10

dostavba proluk v ZÚ v severní části obce
plochy v jižní části obce východně od silnice
III/21012 mimo ZÚ
plochy v centru obce mimo ZÚ
dostavba proluk v ZÚ ve východní části obce
směrem na Špičák
plochy severně podél místní komunikace
směrem na Špičák ve východní části obce
plochy podél místní komunikace směrem ke
staré škole ve východní části obce

S/Z-B11

plochy u vodojemu

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,43 ha

S/Z-B13

plocha v jižní části obce mimo ZÚ

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,04 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,44 ha

Stříbrná

Stříbrná

Rekreace – RI – 1,21 ha

S/Z-B17
S/Z-R1

plocha podél místní komunikace směrem na
Špičák ve východní části obce
plochy severně podél místní komunikace
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v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem
S/Z-R2
S/Z-R3
S/Z-R4
S/Z-R5
S/Z-O1
S/Z-O2
S/Z-O3
S/Z-O4
S/Z-O5
S/Z-O7
S/Z-O8
S/Z-O12
S/Z-O13

plochy jižně podél místní komunikace
v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem
plocha ve východní části obce směrem na
Špičák
plochy oboustranně podél místní komunikace
směrem na Špičák
plocha u vodojemu
sportovní areál u rekreačního střediska Stříbrný
potok
plocha základní vybavenosti
rozšíření obslužného areálu u Jitřenky v centru
obce
obslužné plochy u stávající sjezdovky Za
kostelem
obslužné plochy lyžařského a rekreačního
areálu Stříbrná - Bleiberg
rekonstrukce školního hřiště
obslužné plochy u lyžařského a rekreačního
areálu Stříbrná - Nová Ves
plocha pro služby agroturistiky na jižním okraji
obce
plocha pro zemědělské zázemí agroturistiky na
jižním okraji

Stříbrná

Stříbrná

Rekreace – RI – 1,07 ha

Stříbrná

Stříbrná

Rekreace – RI – 0,13 ha

Stříbrná

Stříbrná

Rekreace – RI – 0,61 ha

Stříbrná

Stříbrná

Rekreace – RI – 0,08 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OS – 0,53 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OI – 0,37 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OV – 0,47 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OV – 0,26 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OV – 2,72 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OS – 0,49 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OV – 0,29 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OA – 0,27 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OA1 – 0,15 ha

Stříbrná

Stříbrná

Veřejná prostranství – PVz1 – 0,36 ha

Stříbrná

Stříbrná

Smíšené obytné – SM – 0,29 ha

veřejné prostranství se veřejnou zelení
S/Z-P1

charakteru parku s víceúčelovým hřištěm
v centru obce

S/Z-S1

plocha u lyžařského a rekreačního areálu
Stříbrná - Nová Ves
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S/Z-S2

plocha na jižní hranici správního území obce
mezi Stříbrným potokem a silnicí III/21012

Stříbrná

Stříbrná

Smíšené obytné – SM – 0,46 ha

Stříbrná

Stříbrná

Doprava – DS – 0,45 ha

Stříbrná

Stříbrná

Doprava – DS – 0,49 ha

Stříbrná

Stříbrná

Doprava – DS – 0,28 ha

Stříbrná

Stříbrná

Doprava – DS – 0,48 ha

Stříbrná

Stříbrná

Technická infrastruktura – TI – 0,03 ha

Stříbrná

Stříbrná

Plochy vodní – W – 0,08 ha

Stříbrná

Stříbrná

Plochy vodní – W – 0,32 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,87 ha

Stříbrná

Stříbrná

Bydlení – BI – 0,42 ha

Stříbrná

Stříbrná

Rekreace – RI – 0,64 ha

Stříbrná

Stříbrná

Smíšené obytné – SM – 0,22 ha

odstavná plocha u lyžařského a rekreačního
S/Z-D1

areálu Stříbrná - Bleiberg mezi silnicí III/21012 a
Stříbrným potokem - jižní část
odstavná plocha u lyžařského a rekreačního

S/Z-D2

areálu Stříbrná - Bleiberg mezi silnicí III/21012 a
Stříbrným potokem - severní část
odstavná a parkovací plocha u lyžařského a

S/Z-D3

rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg západně
od silnice

S/Z-D4
S/Z-T1

odstavná plocha u hřiště směrem na Špičák
malá vodní elektrárna na Stříbrném potoce
v severní části obce
akumulační nádrž v severní části obce pro

S/Z-W1

zasněžování sjezdovek areálu Stříbrná Bleiberg

S/Z-W2

vodní plocha pod náhonem u splavu na
Stříbrném potoce

II. etapa
místní význam
S/Z-B14
S/Z-B15
S/Z-R6
S/Z-S3

plochy rozšiřující plochy bydlení S/Z-B9 ve
východní části obce
plocha rozšiřující plochy bydlení S/Z-B11 u
vodojemu
plochy oboustranně podél místní komunikace
směrem na Špičák
plocha rozšiřující plochu obytnou S/Z-S2 na
jižním okraji obce
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nadmístní význam
S/Z-O9
S/Z-O10
S/Z-O11

dolní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná Nová Ves
horní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná Nová Ves
obslužné plochy lyžařského a rekreačního
areálu Stříbrná - Nová Ves

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OS – 0,54 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OS – 0,2 ha

Stříbrná

Stříbrná

Občanské vybavení – OX – 0,51 ha

Pro vybrané zastavitelné plochy se stanovují tyto specifické podmínky jako nezbytné podmínky realizace:


pro S/Z-B14: zastavitelná plocha bydlení S/Z-B14 může být využita k výstavbě až po prokázání využití 100% zastavěnosti pozemků v přilehlých
zastavitelných plochách bydlení S/Z-B9.



pro S/Z-B15: zastavitelná plocha bydlení S/Z-B15 může být využita k výstavbě až po prokázání využití 100% zastavěnosti pozemků v přilehlých
zastavitelných plochách bydlení S/Z-B11.



pro S/Z-R6: zastavitelné plochy rekreace S/Z-R6 mohou být využity k výstavbě až po prokázání využití 100% zastavěnosti pozemků v přilehlých
zastavitelných plochách rekreace S/Z-R4.



pro S/Z-S3: zastavitelná plocha smíšená obytná S/Z-S3 může být využita k výstavbě až po prokázání využití 100% zastavěnosti pozemků v přilehlé
zastavitelné ploše smíšené obytné S/Z-S2.
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3.4 PLOCHY PŘESTAVBY
ÚP nenavrhuje na území obce žádnou plochu přestavby.

3.5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách
vymezených k zastavění jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Pvz1), jejichž součástí mohou být i víceúčelová
hřiště, a veřejná prostranství s veřejnou zelení (Pvz).
V grafické části ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, na v. č. 2
Hlavní výkres, M 1:10 000.
ÚP navrhuje nové veřejné prostranství s veřejnou zelení:
- park v centrální části obce v údolní nivě Stříbrného potoka
Vyhrazená areálová zeleň je v ÚP zahrnuta vždy jako součást vlastního areálu a ploch občanského
vybavení, ploch smíšených obytných, výroby a skladování a technické infrastruktury. Vyhrazená zeleň
u RD nebo staveb pro rodinnou rekreaci je zahrnuta do ploch bydlení nebo rekreace.
Vybrané vyhrazené zahrady v zástavbě jsou stabilizovány a nejsou určeny k zástavbě.

4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
V ÚP je řešena pouze doprava silniční:
V grafické části ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy dopravní infrastruktury na

v. č. 5 Výkres

koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10 000.
Stávající koncepce silniční dopravy na území obce Stříbrná bude zachovaná. Jako plochy dopravní
jsou řešena odstavná a parkovací stání pro osobní automobily ve vazbě na nástupní stanice lanových
sedačkových drah a lyžařských vleků obou zimních lyžařských areálů na území obce.

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
V grafické části ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i
plynovodů na v. č. 5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10 000.
4.2.1 Vodní hospodářství
ÚP navazuje na stávající koncepci centrálního zásobování území obce pitnou vodou z veřejného
vodovodu při zachování stávajících lokálních zdrojů pitné vody. Na veřejný vodovod bude napojena
veškerá nová zástavba kromě objektů pro rodinnou rekreaci ve východní části údolí Pod Špičákem.
Pro pokrytí dodávky pitné vody dle ÚP bude třeba hledat do budoucna nový zdroj vody, zkapacitnit
úpravnu vody i vodojem.
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Stávající zdroje požární vody budou využity k hašení požárů na rozvojových plochách.
ÚP navazuje na stávající koncepci likvidace splaškových vod z území obce Stříbrná v ČOV Kraslice
a to gravitační splaškovou sítí. Veškerá navržená zástavba na území obce bude rovněž centrálně
odkanalizovaná s výjimkou objektů pro rodinnou rekreaci ve východní části údolí Pod Špičákem.
Stávající jednotná kanalizace v obci bude po vybudování nové splaškové kanalizace sloužit výhradně
pro odvedení dešťových vod z území.
4.2.2 Zásobování elektrickou energií
ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic
a venkovního vedení VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území
obce jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.
Malá vodní elektrárna v centru obce je navržena k obnově včetně náhonů ze Stříbrného potoka. Na
území obce nejsou vymezeny žádné VTE ani specifický areál výroby a skladování výhradně pro FVE.
4.2.3 Zásobování plynem
ÚP navazuje na stávající koncepci

zásobování území obce Stříbrná plynem ze středotlakého

plynovodu z Kraslic. Veškerá navržená zástavba na území obce bude zásobena plynem středotlakým
rozvodem plynu s výjimkou objektů pro rodinnou rekreaci ve východní části údolí Pod Špičákem.
4.2.4 Zásobování teplem
ÚP zachovává stávající individuální systém vytápění objektů na území obce beze změny.
ÚP preferuje jako zdroj tepla ekologická paliva - plyn, elektrická energie, dřevo, dřevní odpad, solární
energii i výměníky tepla.
4.2.5 Sdělovací rozvody
Stávající podmínky pro napojení zástavby na sdělovací rozvody budou v řešeném území
zachovány.
4.2.6 Nakládání s odpadem
ÚP řeší likvidaci odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce
centrálním svozem mimo území obce. Rozvojové plochy pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci i
plochy smíšené obytné budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu
v obci.
ÚP nenavrhuje na území obce žádnou skládku ani žádnou samostatnou plochu pro sběrný dvůr
nebezpečného a nadměrného odpadu. V případě potřeby lze tuto aktivitu umístit na výrobních
plochách.

4.3 OBČANSKÉ VYBAVENÍ CHARAKTERU VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY


ÚP respektuje stávající plochy a stavby občanského vybavení veřejná infrastruktura (ozn.OI) na
území obce Stříbrná beze změny. ÚP navrhuje v centrální části obce jednu plochu OI jako
rozšíření základní vybavenosti v jižní části obce.
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4.4 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce:


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S KOMUNIKAČNÍM KORIDOREM A VEŘEJNOU
SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk

ÚP stabilizuje v zastavěném území obce Stříbrná místní komunikace obslužné i zklidněné obslužné
charakteru pěších zón jako součásti veřejných prostranství s komunikačním koridorem a
shromažďovací plochou PVk. Na území obce není navržena žádná rozvojová plocha veřejného
prostranství PVk.


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz, která představují jak veřejná
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku a veřejná prostranství s veřejnou zelení.

Viz blíže kap.3.5. návrh systému sídelní zeleně.

5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROPUSTNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN APODOBNĚ
5.1 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
V grafické části ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v. č. 4 Výkres koncepce
uspořádání krajiny, M 1:10 000.
ÚP zachovává základní krajinný ráz území obce Stříbrná, který je tvořen zalesněnými svahy
Krušných hor, extenzivně zemědělsky využívanými svažitými trvalými travními porosty s velkým
podílem mimolesní zeleně a údolími s vodními toky.
Na území obce jsou navrženy 4 plochy smíšené nezastavěného území jako plochy změn v krajině
určené k rozvoji sportovního a rekreačního vyžití obyvatel a návštěvníků obce. ÚP v krajině dále
vymezuje ÚSES a zvyšuje retenci území.

13

ÚP STŘÍBRNÁ

Plochy smíšené nezastavěného území – lyžařské svahy

označení

popis plochy

plochy

katastrální
území

sídlo

způsob využití plochy – rozloha v ha

Obec Stříbrná
I. etapa
NS2
NS3
NS4

malá sjezdovka Nancy s vlekem
propojení sjezdovek Stříbrná - Bleiberg a Nancy
propojení stávající sjezdovky Za kostelem a
malé sjezdovky Nancy

Stříbrná

Stříbrná

Stříbrná

Stříbrná

Stříbrná

Stříbrná

Stříbrná

Stříbrná

Plochy smíšené nezastavěného území – sport – NSs1
– 1,43 ha
Plochy smíšené nezastavěného území – sport – NSs1
- 0,59 ha
Plochy smíšené nezastavěného území – sport – NSs1
– 4,98 ha

II. etapa
NS5

Novoveská sjezdovka se sedačkovou lanovou
dráhou

Plochy smíšené nezastavěného území – sport – NSs1
– 9,57 ha
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5.2 NÁVRH SYSTÉMU ÚSES
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje ÚP v grafické části ve v. č. 2 Hlavní
výkres, M 1:10 000, v grafické části odůvodnění ÚP ve výkresu č. 1 Koordinační výkres, M 1:10 000.
ÚSES je samostatně jako část koncepce krajiny rovněž zobrazen v grafické části odůvodnění ÚP
v příloze A1. Krajina – ÚSES, M 1 :10 000.
ÚP přebírá ze ZÚR KK stávající prvky nadregionálního a regionálního ÚSES včetně ochranné zóny
nadregionálního ÚSES, které zpřesňuje do měřítka katastrální mapy. ÚP přebírá prvky místního
ÚSES řešené v KPÚ k. ú. Stříbrná a navrhuje další vybrané prvky místního ÚSES, které vymezuje do
podrobnosti katastrální mapy.
Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území obce Stříbrná musí být
v souladu s navrženými opatřeními v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES:

BIOKORIDOR NADREGIONÁLNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo

K1

Spojnice - název

Božídarské rašeliniště - Studenec

Biogeografický význam

nadregionální BK - osa a ochranná zóna

Funkčnost

funkční BK

Návrh opatření

podporovat přirozenou obnovu, věkově i druhově diverzifikovat lesní
porosty, zvýšit na vhodných místech podíl listnáčů, nenarušovat
(obnovit) vodní režim

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1933/1, 2397

BIOKORIDOR REGIONÁLNÍ NAVRŽENÝ
Pořadové číslo

534

Spojnice - název

Rolava - Tisovec

Biogeografický význam

regionální BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů,
podporovat přirozenou obnovu

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1762, 1933/1, 2634, 1712, 2423/1, 2430, 2443/2, 2611/1,
1933/5, 2368/1, 1769/1, 2371, 1933/1, 1765, 2423/2, 2409, 1974/1,
1933/1, 1635/1, 2443/3, 2457/1, 1743/1, 1635/3, 1764, 1718, 1728,
2457/2

Pořadové číslo

980

Spojnice - název

Rolava - Hatě

Biogeografický význam

regionální BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů,
podporovat přirozenou obnovu

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 604/3, 2261/2
15

ÚP STŘÍBRNÁ

Pořadové číslo

981

Spojnice - název

Hatě - Studenec

Biogeografický význam

regionální BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů,
podporovat přirozenou obnovu, zachovat charakter horského potoka

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 431/1, 468, 467

Pořadové číslo

20 107

Spojnice - název

Sklenský vrch - R BK 981

Biogeografický význam

regionální BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů,
podporovat přirozenou obnovu

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 431/1, 134

BIOCENTRA REGIONÁLNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo

1177

Název

Tisovec

Biogeografický význam

regionální BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

nezalesňovat otevřené plochy, vymezit plochy pro spontánní vývoj a
pro šetrné využívání travních porostů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1419/2, 2607/6, 2646/2, 2623/3, 2608/6, 2646/1, 2648/6,
2609/2, 2648/5, 2607/12, 2607/1, 2604/1, 1410/1, 1410/2, 1408/4,
1410/4, 1413/2, 1410/5, 2607/8, 2648/3, 1408/1

Pořadové číslo

1178

Název

Hatě

Biogeografický význam

regionální BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

zachovat - obnovit vodní režim, zachovat charakter horských potoků,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 454, 431/1

Pořadové číslo

10 101

Název

Hraniční prameniště

Biogeografický význam

regionální BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

chránit mokřadní biotopy, zachovat vodní režim, věkově i druhově
diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1933/1
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Pořadové číslo

10 102

Název

Údolí u Nancy

Biogeografický význam

regionální BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

zachovat - obnovit vodní režim, zachovat charakter horských potoků,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 2092/1, 2046/2, 2032, 2366/1, 2081/3, 1933/2, 2087/3,
1933/6, 2030/1, 2081/1, 2092/8, 2089/2, 2089/4, 2087/1, 551, 2046/1,
1933/1, 2410, 2413/1, 2424, 1712, 2042, 1998/4, 2089/3, 1998/3,
2010/4, 1998/1, 2004, 2010/5, 2010/1, 2413/2, 2092/3, 2089/1,
2027/1, 2092/13, 2092/9, 204, 2092/2, 2092/7, 2233/1, 2080, 2089/5,
2417

BIOCENTRA MÍSTNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo

6

Název

Na konci světa

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, podporovat přirozenou obnovu,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 604/3, 2261/3, 2261/2, 2400/1, 2245, 2424, 2248, 2237/1,
2399

Pořadové číslo

7 (též registrovaný VKP, biocentrum vymezené v KPÚ)

Název

Koprníková louka

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

zachovat šetrné využívání horských luk, nezasahovat do kamenných
snosů a dřevinných porostů, nenarušovat vodní režim

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 455/5, 2309/1, 752/1, 424/7, 727/1, 453, 455/8, 727/5, 424/4,
2307/1, 411, 539/1, 478/2, 478/1, 355, 494/16, 340, 2300/1, 539/3,
427/1, 427/3, 566/1, 455/1, 424/1, 417/1, 539/2, 455/9, 403/6, 455/10,
752/11, 427/5

Pořadové číslo

8

Název

Za chatami

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

funkční BC

Návrh opatření

nenarušovat - obnovit vodní režim; mimo les vymezit plochy pro
spontánní vývoj a pro případné šetrné sekání travních porostů,
v lesních porostech věkově i druhově diverzifikovat porosty, zvýšit
podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 68, 72/1, 43/8, 72/3, 43/2, 43/12, 43/1, 43/7, 3/4,
47/2, 451, 48/6, 431/1, 3/3, 1/7
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BIOCENTRA MÍSTNÍ NAVRŽENÁ
Pořadové číslo

1

Název

Pod Jelenem

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

zachovat - obnovit vodní režim, podporovat přirozenou obnovu,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 2390, 1923, 1933/1

Pořadové číslo

2

Název

Koutek

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

zachovat - obnovit vodní režim, podporovat přirozenou obnovu,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1933/1

Pořadové číslo

3

Název

Stříbrný potok

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, podporovat přirozenou obnovu,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 2431/1, 1933/1, 1880, 2383

Pořadové číslo

4

Název

Skaliny

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, podporovat přirozenou obnovu,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1933/1

Pořadové číslo

5

Název

Tišina

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

zachovat - obnovit vodní režim a charakter horských potoků,
podporovat přirozenou obnovu, věkově i druhově diverzifikovat lesní
porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1933/1

Pořadové číslo

9

Název

Novoveský potok

Biogeografický význam

místní BC
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Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, podporovat přirozenou obnovu,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 431/1

Pořadové číslo

10

Název

Pod Kosinou (navazuje na biocentrum v obci Šindelová)

Biogeografický význam

místní BC

Funkčnost

navržené BC

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, podporovat přirozenou obnovu,
věkově i druhově diverzifikovat lesní porosty, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 431/1

BIOKORIDORY MÍSTNÍ FUNKČNÍ
Pořadové číslo

1

Spojnice - název

BC 3 - R BK 534

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

funkční BK

Návrh opatření

zajistit případné šetrné využívání trvalých travních porostů, vymezit
plochy pro spontánní vývoj, zachovat charakter horského potoka,
nenarušovat vodní režim

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1785/1, 2380/1, 1814, 1815, 2374, 1799/1, 1796/1, 2430,
1771/2, 1785/3, 1767, 2368/2, 1769/1, 1765, 1764, 1799/2, 1861,
2443/2, 1796/2, 1933/1, 2431/1, 2383, 2634, 2381/2, 1824/3, 169,
1825/1, 1824/1, 1830/1, 1824/2, 1827/12, 2431/2

Pořadové číslo

2

Spojnice - název

R BC 10 102 - R BK 534

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

funkční BK

Návrh opatření

zajistit případné šetrné využívání trvalých travních porostů, vymezit
plochy pro spontánní vývoj, zachovat charakter horského potoka,
nenarušovat vodní režim

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1656/1, 1622/2, 1643/9, 2364, 2419, 1688/2, 2428/1, 2427,
1689/2, 1681/1, 1643/7, 1659/2, 2639/2, 1645/1, 2421, 1643/2, 2429,
1627, 1643/13, 2428/2, 1697/1, 2468/1, 1624/1, 385, 2634, 2366/1,
2443/2, 1697/3, 1742/4, 2443/3, 2457/2, 2457/3, 1738/2, 1738/1,
2233/1, 2430, 2465/1, 2073, 2080, 2081/1, 2424, 2630, 1628/2, 1698

Pořadové číslo

3

Spojnice - název

R BC 10 102 - BC 6

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

funkční BK
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Návrh opatření

zajistit případné šetrné využívání trvalých travních porostů, vymezit
plochy pro spontánní vývoj, zachovat charakter horského potoka,
nenarušovat vodní režim

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 2172/1, 2089/2, 476, 2167/2, 604/3, 2166/5, 2168/1, 2233/1,
534, 2167/5, 2408, 2092/4, 2107/2, 2366/1, 2424, 2092/7, 2172/2,
2407/1, 604/3, 2239/2, 604/3, 2240/3, 2403, 2177, 2240/5, 2240/2,
2400/1, 2229/1, 2229/2, 2424, 2403, 2240/4, 2240/1, 220, 2239/1,
2172/3, 2401, 2414/1, 2143/1, 2166/6, 2148/1, 2153/1, 2169/1, 529/1,
2159, 2146, 2092/5, 2169/3, 2238, 2692, 2113/1, 2092/2, 2162,
2414/2, 2425, 2415/1, 2416, 2147/2, 2426, 2233/2, 695, 2147/3,
2172/4, 2147/1, 2117, 2106/1, 2106/2, 2092/3, 2166/7, 529/2, 2092/11

BIOKORIDORY MÍSTNÍ NAVRŽENÉ
Pořadové číslo

4

Spojnice - název

BC 5 - BC 6

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, nenarušovat vodní režim,
podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 604/3, 1933/1, 2424, 2398, 2261/1, 2254, 2251/1, 2251/2,
2249, 2399, 2248, 2250

Pořadové číslo

5

Spojnice - název

R BC 10 101 - BC 3

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, nenarušovat vodní režim,
podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 2432, 1933/1, 1875, 1880, 2384, 2431/1

Pořadové číslo

6

Spojnice - název

BC 1 - R BC 10 102

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, nenarušovat vodní režim,
podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1933/3, 1933/1

Pořadové číslo

7

Spojnice - název

BC 2 - BC 5

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, nenarušovat vodní režim,
podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů
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Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 1933/1

Pořadové číslo

8

Spojnice - název

BC 6 - R BK 980

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, nenarušovat vodní režim,
podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 2261/3, 604/3, 2261/2

Pořadové číslo

9

Spojnice - název

R BC 1178 - BC 7

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

nenarušovat vodní režim, podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl
listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Stříbrná, 752/1, 2309/1, 455/9, 455/10
Nová Ves u Kraslic, 431/1

Pořadové číslo

10

Spojnice - název

R BC 1178 - BC 8

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

nenarušovat vodní režim, podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl
listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 431/1

Pořadové číslo

11

Spojnice - název

BC 8 - BC 9

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, nenarušovat vodní režim,
podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 431/1

Pořadové číslo

12

Spojnice - název

BC - BK

Biogeografický význam

místní BK

Funkčnost

navržený BK

Návrh opatření

zachovat charakter horského potoka, nenarušovat vodní režim,
podporovat přirozenou obnovu, zvýšit podíl listnáčů

Katastrální území, ppč.:

Nová Ves u Kraslic, 431/1
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5.3 PROSTUPNOST KRAJINY
ÚP napříč územím obce nenavrhuje k obnově žádné historické polní ani lesní cesty.

5.4 OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
ÚP navrhuje v údolní nivě Stříbrného potoka nové vodní plochy, které budou sezónně v zimním
období sloužit k akumulaci vody pro umělé zasněžování sjezdových lyžařských svahů (případně i jako
zimní kluziště). Tyto vodní plochy zvýší zároveň retenční schopnosti území.

5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM
ÚP nenavrhuje vzhledem k vysokému procentu zalesnění území obce žádná protipovodňová
opatření.

5.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
ÚP nenavrhuje na území obce žádný prvek ÚSES k založení vzhledem k vysoké ekologické stabilitě
území.

5.7 OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
ÚP nenavrhuje na území obce žádná opatření v krajině k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví.

5.8 KONCPECE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ÚP stabilizuje a rozvíjí na území obce lyžařský sjezdový areál na východním svahu Tisovce a
Olověného vrchu se sjezdovkou Stříbrná – Bleiberg se čtyřsedačkovou lanovou dráhou, sjezdovkou
Nancy s vlekem, sjezdovkou Za kostelem s vlekem. Sjezdové svahy na Tisovci a Olověném vrchu
budou vzájemně propojeny. ÚP navrhuje na území obce další lyžařský sjezdový areál na severním
svahu nad údolím Pod Špičákem s Novoveskou sjezdovkou se sedačkovou lanovou dráhou.
Cyklotrasy, turistické značené cesty i lyžařské běžecké trasy na území obce budou stabilizovány
beze změny.

5.9 VYMEZENÍ PLOCH NEROSTŮ
ÚP nemění stávající koncepci ochrany nerostného bohatství a nevymezuje žádnou plochu pro
ochranu nebo těžbu nerostů.
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6

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ
STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE
KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ
PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ
PODMÍNĚNĚ

PŘÍPUSTNÉHO

VYUŽITÍ

TĚCHTO

PLOCH

A

STANOVENÍ

PODMÍNEK

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO
RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)
Území obce Stříbrná je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy
s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Stříbrná.
Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část ÚP na v. č. 2 Hlavní výkres,
M 1:10 000:
ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuálního městského a příměstského typu - BI
* Plochy rekreace
- rekreace individuální pobytová - RI
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI
- občanské vybavení - ostatní služby – OV
- občanské vybavení - hřbitov - OH
- občanské vybavení - sport – OS
- občanské vybavení - agroturistika - obslužné zázemí - OA
- občanské vybavení - agroturistika - zemědělské zázemí – OA1
- občanské vybavení – specifické – OX1
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
* Sídelní zeleň vyhrazená
- zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba drobná - VD
* Plochy vodní a vodohospodářské
- plochy vodní a vodohospodářské - W
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* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
* Plochy lesní
- plochy lesní – NL
* Plochy přírodní
- plochy přírodní - NP
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území sportovní – NSs1
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexů zastoupených v plochách smíšených nezastavěného území:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesní
v - vodohospodářská
k - kulturně historická
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a
nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového
uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž
podmínečně přípustné využití a rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků.
Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatřeních dle §18 ods.(5) stavebního zákona, v platném
znění se stanovují tyto omezující podmínky:
- na plochách vymezených pro ÚSES, na plochách vodních a vodohospodářských

a na plochách

přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu , pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- zemědělské stavby lze umisťovat pouze na plochách zemědělských, na plochách smíšených
nezastavěného území zemědělských a lesních a to pouze do výšky 4 m od nejvyššího bodu
upraveného terénu při obvodu stavby,
- oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské nebo na plochy smíšené
nezastavěného území zemědělské a to bez podezdívky, do výšky 2m a pouze pokud neomezí
prostupnost krajinou.

6.1 PLOCHY BYDLENÍ
* Bydlení hromadné - BH
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech.
B. Přípustné využití
1. bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se
zázemím obytné zeleně,
2. bydlení v nízkopodlažních bytových domech se zázemím obytné zeleně,
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3. vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská,
4. vestavěná sportovní zařízení ,
5. garáže sloužící pro obsluhu území,
6. provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném
danou funkcí,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství,
10. víceúčelová hřiště.
C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytovací zařízení pouze do 50 lůžek,
2. zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů,
3. samostatně stojící řadové garáže včetně manipulační plochy pouze pro potřeby plochy,
2

4. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m ,
5. veřejné stravování do 50 míst.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí,
2. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. výšková regulace zástavby: 16 m, navržená výstavba pouze do 12 m,
3. minimální % ozelenění: 35.

* Bydlení individuální městského a příměstského typu- BI
A. Hlavní využití
bydlení v rodinných domech.
B. Přípustné využití
1. nízkopodlažní rodinné domy městského a předměstského charakteru,
2. nízkopodlažní bytové domy se zázemím obytné zeleně,
3. řadové rodinné domy s podkrovím bez předzahrádky s vybavením v I. N.P. na hlavních ulicích
sídel,
4. izolované domy a dvojdomy s podkrovím v zahradách,
5. veřejné stravování a ostatní služby pro obsluhu tohoto území,
6. samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství,
10. víceúčelová hřiště.

25

ÚP STŘÍBRNÁ

C. Podmínečně přípustné využití
1. ubytování pouze do kapacity 25 lůžek v 1 objektu,
2. vestavěné řemeslné provozovny pouze do součtu 40 % podlahové plochy objektu,
3. objekty k individuální rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a
rodinných domů,
4. řadové garáže pouze pro potřebu dané lokality,
2

5. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m .
6. zastavitelná plocha bydlení S/Z-B14 může být využita k výstavbě až po prokázání využití 100%
zastavěnosti pozemků v přilehlých zastavitelných plochách bydlení S/Z-B9.
7. zastavitelná plocha bydlení S/Z-B15 může být využita k výstavbě až po prokázání využití 100%
zastavěnosti pozemků v přilehlých zastavitelných plochách bydlení S/Z-B11.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru
přípustnou právními předpisy,
2. výroba všeho druhu,
3. stavby pro rodinnou rekreaci jako novostavby,
4. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 40,
2. výšková regulace zástavby: 10 m,
3. minimální % ozelenění: 40.
2

4. rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: 750 – 1 300 m .

6.2 PLOCHY REKREACE
* Rekreace individuální pobytová - RI
A. Hlavní využití
plochy staveb pro rodinnou rekreaci.
B. Přípustné využití
1. stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách,
2. rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zvířectva,
3. rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad,
4. objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě,
5. zahrádkářské kolonie s možností výstavby zahrádkářských chatek,
6. produkční a rekreační zahrady,
7. byty v nebytových domech,
8. objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě,
2. pozemky související dopravní infrastruktury,
3. pozemky související technické infrastruktury,
4. veřejná prostranství,
5. víceúčelová hřiště.
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C. Podmínečně přípustné využití
1. objekty ubytování do kapacity 25 lůžek.
2. zastavitelné plochy rekreace S/Z-R6 mohou být využity k výstavbě až po prokázání využití 100%
zastavěnosti pozemků v přilehlých zastavitelných plochách rekreace S/Z-R4.
D. Nepřípustné využití
1. objekty řemeslných služeb a garáží,
2. výroba všeho druhu a sklady,
3. bytové domy,
4. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 25,
2. výšková regulace zástavby: 10 m, navržená výstavba pouze do 6 m,
3. minimální % ozelenění: 60,
2

4. rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků: 500 – 1000 m .

6.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury.
B. Přípustné využití
1. stavby, plochy a zařízení sloužící pro:
a) vzdělávání a výchovu,
b) sociální služby a péče o rodinu,
c) zdravotní služby,
d) kulturu,
e) veřejnou správu ,
f) ochranu obyvatelstva,
g) lázeňství.
2. součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. veřejná prostranství..
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do součtu 20 % podlahové plochy,
2. bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech.
D. Nepřípustné využití
1. bytové domy,
2. rodinné domy,
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3. provozy výroby všeho druhu,
4. stavby pro rodinnou rekreaci,
5. čerpací stanice pohonných hmot.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. výšková regulace zástavby: 16 m, navržená výstavba pouze do 12 m,
3. minimální % ozelenění: 25.

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu.
B. Přípustné využití
1. zařízení pro ubytování, stravování,
2. zařízení pro nevýrobní služby,
3. zařízení pro vědu a výzkum,
4. zařízení cestovního ruchu,
5. nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb,
6. kynologické areály,
7. zařízení zábavy,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do součtu 20 % podlahové plochy,
2

2. areály maloprodeje do 300m prodejní plochy.
D. Nepřístupné využití
1. provozy výroby všeho druhu,
2. rodinné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. výšková regulace zástavby: 16 m, navržená výstavba pouze do 12 m,
3. minimální % ozelenění: 25.

* Občanské vybavení - hřbitov - OH
A. Hlavní využití
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť s vybavením.
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B. Přípustné využití
1. hřbitovy,
2. rozptylová loučka,
3. urnový háj,
4. administrativní budova s technickým a sociálním zázemím,
5. komunitní kompostárna,
6. doprovodné služby - prodej květin,
7. vodní plochy,
8. krematoria se smuteční síní,
9. márnice, kaple, kostely,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury,
12. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě pouze do součtu 30% podlahové plochy,
2. parkoviště pouze pro potřebu dané lokality.
D. Nepřípustné využití
1. jakákoliv jiná zařízení nesouvisející s funkcí plochy.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 15,
2. výšková regulace zástavby: 6m,
3. minimální % ozelenění: 75.

* Občanské vybavení - sport - OS
A. Hlavní využití
plochy pro tělovýchovu a sport.
B. Přípustné využití
1. sportovní areály,
2. sportovní haly,
3 nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí,
4. zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven,
5. ostatní sportoviště v samostatných objektech,
6. doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality,
7. pozemky související dopravní infrastruktury,
8. pozemky související technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytovém domě do součtu 30% podlažní plochy.
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D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy, bytové domy,
2. stavby pro rodinnou rekreaci,
3. provozy výroby všeho druhu,
4. čerpací stanice pohonných hmot,
5. areály střelnic s technickým a sociálním vybavením, s možností ubytovacího a stravovacího
zařízení.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 50,
2. výšková regulace zástavby: 12 m,
3. minimální % ozelenění: 30.

* Občanské vybavení – agroturistika - obslužné zázemí - OA
A. Hlavní využití
plochy občanského vybavení obslužného charakteru se zaměřením na pobytově rekreační, sportovní
a poznávací turistický ruch, zejména ve vazbě na chov hospodářských zvířat.
B. Přípustné využití
1. bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov hospodářských zvířat,
2. zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby,
3. sociální a správní zázemí areálu,
4. parkoviště, garáže,
5. sportovní areály, hřiště včetně sociálního a technického zázemí,
6. zařízení drobné výroby zaměřené na zpracování, skladování a prodej produktů zemědělské
prvovýroby,
7. zařízení řemeslných provozů místních tradic,
8. bazény a vodní plochy,
9. cyklocentrum, informační centrum,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury,
12. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. fotovoltaické panely pouze na střechách a fasádách objektů.
D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké a lehké výroby,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci,
4. zahrádkové osady,
5. areály FVE.
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E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80,
2. výšková regulace zástavby: do 12 m,
3. minimální % ozelenění: 10.

* Občanské vybavení – agroturistika - zemědělské zázemí - OA1
A. Hlavní využití
zařízení zemědělské prvovýroby bezprostředně související se zájmy obslužné části areálu
agroturistiky.
B. Přípustné využití
1. výběhy, pastviny,
2. sklady rostlinné výroby, stáje pro hospodářská zvířata, kůlny, stodoly, seníky,
3. skleníky,
4. provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály,
5. silážní žlaby,
6. sádky, areály rybářství a včelařství,
7. jízdárny a jezdecké areály,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. fotovoltaické panely pouze na střechách a fasádách objektů.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné stavby nesouvisející se zemědělskou činností,
2. areály FVE.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 80,
2. výšková regulace zástavby: do 10 m,
3. minimální % ozelenění: 5.

* Občanské vybavení – specifické - OX1
A. Hlavní využití:
obslužné a technické zázemí lyžařského areálu Stříbrná – Nová Ves.
B. Přípustné využití:
1. sociální zázemí,
2. zařízení pro stravování,
3. půjčovna lyží, ski servis,
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4. stanice horské služby,
5. zařízení pro zdravotnické služby,
6. dětský koutek,
7. zázemí lyžařské školy,
8. pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
9. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití:
1. jakékoliv jiné využití.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. výšková regulace zástavby: 6 m.

6.4 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
A. Hlavní využití
1. veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s místní komunikací
nebo se sjezdy k nemovitostem.
B. Přípustné využití
1. náměstí, náves,
2. tržiště,
3. nábřeží,
4. pěší a obchodní ulice,
5. místní komunikace sběrné a obslužné v sídlech, zklidněné obslužné komunikace charakteru pěších
zón,
6. součástí veřejných prostranství je:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) doprovodná zeleň, trávníky,
c) mimolesní zeleň,
d) květinové záhony,
e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy,
f) chodníky.
7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení,
8. pozemky související dopravní infrastruktury,
9. pozemky související technické infrastruktury,
10. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště pouze do kapacity dané lokality.
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D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s veřejnou zelení.
B. Přípustné využití
1. souvislé plochy mimolesní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí,
2. udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací,
3. udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků,
4. součástí veřejných prostranství je:
a) mimolesní zeleň,
b) vodní toky a plochy,
c) odvodňovací otevřené strouhy,
d) pěší chodníky, cyklostezky.
5. víceúčelová hřiště,
6. pozemky související dopravní infrastruktury,
7. pozemky související technické infrastruktury,
8. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu,
3. vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež.
D. Nepřípustné využití
1. další jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 10,
2. výšková regulace zástavby: 4 m,

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
A. Hlavní využití
veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných plochách s veřejnou zelení
charakteru parku.
B. Přípustné využití
1. součástí parku jsou:
a) vybavení drobným mobiliářem,
b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky,
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c) altány,
d) vodní toky a plochy,
e) udržovaný trávník,
f) květinové záhony,
g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová,
h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky,
i) odvodňovací otevřené strouhy,
j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů,
k) solitery jednotlivých stromů.
2. víceúčelová hřiště,
3. pozemky související dopravní infrastruktury,
4. pozemky související technické infrastruktury,
5. občanské vybavení slučitelné s účelem plochy – kaple, boží muka, pomníky a památníky.
C. Podmínečně přípustné využití
1. další trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu,
2. místní komunikace pouze obytné zóny se smíšeným provozem,
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby,
2. parkoviště.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území 5,
2. výšková regulace zástavby: 4 m,

6.5 ZELEŇ VYHRAZENÁ
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách nezahrnutá do jiných zastavěných a
zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu).
B. Přípustné využití
1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady,
2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků,
3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost,
4. účelové cesty,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. skleníky do 25 m zastavěné plochy,
2

2. bazény do 40m zastavěné plochy,
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2

3. altány do 25 m zastavěné plochy.
4. účelové stavby sloužící výhradně sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a k ukrytí
2

techniky pro údržbu zahrady do 16 m zastavěné plochy.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 5,
2. výšková regulace zástavby: 4 m,
3. minimální % ozelenění plochy: 85.

6.6 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
* Smíšené obytné městského typu - SM
A. Hlavní využití
bydlení v bytových domech v obcích v příměstských oblastech doplněné nerušícími službami.
B. Přípustné využití
1. bydlení v bytových nízkopodlažních domech,
2. administrativa, stravování,
3. nevýrobní služby,
4. zázemí turistického ruchu,
5. rodinné bydlení s užitkovými zahradami,
6. rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad,
7. řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením,
2

8. pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m ,
9. kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení,
10. zařízení místní správy a církve,
11. nerušící zařícení drobné výroby,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. pozemky související technické infrastruktury,
14. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1.500m

2

pouze v případě, že nezvýší výrazně

dopravní zátěž území,
2. objekty ubytování do 100 lůžek,
3. nerušící zařízení dopravy , čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně
dopravní zátěž území.
4. zastavitelná plocha smíšená obytná S/Z-S3 může být využita k výstavbě až po prokázání využití
100% zastavěnosti pozemků v přilehlé zastavitelné ploše smíšené obytné S/Z-S2.
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D. Nepřípustné využití
1. provozy těžké výroby a skladů,
2. zábavní střediska,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 50,
2. výšková regulace zástavby: 16 m, navržená výstavba pouze do 12 m,
3. minimální % ozelenění: 40.

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
* Doprava silniční - DS
A. Hlavní využití
plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení.
B. Přípustné využití
1. pozemky silnic I., II. a III. třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných,
2. pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (Pozn. lesní cesty
do 3m součást LPF),
3. pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací,
4. pozemky mostů a opěrných zdí komunikací,
5. plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály),
6. parkoviště, odstavná stání,
7. hromadné a řadové garáže,
8. mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot,
9. areály údržby pozemních komunikací,
10. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování,
11. cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty v nebytových domech do součtu 20% podlahové plochy,
2. polní a lesní cesty širší než 3 m.
D. Nepřípustné využití
1. bytové domy,
2. rodinné domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 15,
2. výšková regulace zástavby: 6 m.
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6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
* Technická infrastruktura - TI
A. Hlavní využití
pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení.
B. Přípustné využití
1. zařízení pro zásobování elektrickou energií,
2. zařízení pro zásobování plynem,
3. zařízení pro zásobování teplem,
4. zařízení ostatních produktovodů,
5. zařízení spojová,
6. zařízení pro zásobování vodou,
7. zařízení pro čištění odpadních vod,
8. zařízení pro zpracování, třídění a likvidaci odpadu,
9. manipulační plochy,
10. přístupové komunikace,
11. malé vodní elektrárny,
12. pozemky související dopravní infrastruktury,
13. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití
1. objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci,
2. byty v nebytových domech.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. výšková regulace zástavby: 10 m, jednotlivá zařízení technické infrastruktury do max. 40 m výšky,
3. minimální % ozelenění: 25.

6.9 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
* Výroba drobná - VD
A. Hlavní využití
zařízení drobné výroby všeho druhu.
B. Přípustné využití
1. sklady v areálech, veřejné provozy,
2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení,
3. čerpací stanice pohonných hmot,
4. řemeslné provozy všeho druhu,
5. stavební dvory,
6. vědecká a výzkumná pracoviště,

37

ÚP STŘÍBRNÁ

7. zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro zvířectvo,
8. výrobní a nevýrobní služby všeho druhu,
9. areály fotovoltaických elektráren,
10. pozemky související dopravní infrastruktury,
11. pozemky související technické infrastruktury,
12. veřejná prostranství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. byty pouze v nebytových domech do součtu 20 % podlahové plochy,
2

2. nákupní centra do 2.000m prodejní plochy.
D. Nepřípustné využití
1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. stavby pro rodinnou rekreaci.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. výšková regulace zástavby: 6 m,
3. minimální % ozelenění: 20.

6.10 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
* Plochy vodní a vodohospodářské - W
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou.
B. Přípustné využití
1. obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny,
2. výstavby vodních děl,
3. ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod,
4. výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů,
5. umisťovat hydrogeologické vrty,
6. pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území,
7. útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.:
a) řeky a potoky,
b) mokřady a mokřiny,
c) dočasné vodní plochy,
d) jezera,
e) rybníky,
f) jiné prohlubeniny naplněné vodou,
g) otevřené meliorační kanály.
10. jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití
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C. Podmínečně přípustné využití
1. odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu
s ostatními funkcemi v území,
2. těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy
podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability,
3. zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem.
D. Nepřípustné využití
1. umisťování dálkových produktovodů,
2. vytváření bariér,
3. zakládání skládek,
4. snižování kvality a kvantity vod,
5. změna charakteru ploch v ochranném pásmu I.stupně,
6. umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním úřadem.

6.11 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
* Plochy zemědělské - NZ
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce
B. Přípustné využití
1. zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná,
2. nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce,
3. zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného
druhu pozemku a způsobu využití pozemku,
4. hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže,
5. plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace,
přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.),
6. výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů,
7. pěstování bylin a dřevin k energetickému využití,
8. jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti,
9. vedení turistických, cyklistických a lyžařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po
stávajících komunikací,
10. zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování
ekologické stability krajiny,
11. zemědělská půda obhospodařovaná,
12. pozemky staveb a zařízení pro zemědělství,
13. pozemky související dopravní infrastruktury,
14. pozemky související technické infrastruktury.
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C. Podmínečně přípustné využití
1. zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské
obhospodařování území,
2. nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální
obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem,
3. změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí, zemědělského půdního
fondu či veřejných zájmů.
D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění jinou funkcí než zemědělskou, nebo rozšiřování stávajících staveb
pokud to není navrženo tímto územním plánem,
2. trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu,
3. scelování ploch orné půdy,
4. rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících přírodních prvků v území.

6.12 PLOCHY LESNÍ
* Plochy lesní - NL
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce.
B. Přípustné využití
1. hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních
hospodářských osnov,
2. výstavba a údržba lesní dopravní sítě,
3. půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření,
4. vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních
cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících,
5. jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti,
6. ekostabilizační opatření,
7. plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty),
lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné
vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství.
C. Podmínečně přípustné využití
1. umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou
přirozeně bez dřevinné vegetace,
2. umisťování staveb nebo rozšiřování stávajících výstavby pouze přímo související s lesní výrobou,
3. vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo
k nelogickému dělení lesních pozemků,
4. umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje
jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků.
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D. Nepřípustné využití
1. využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování
stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem,
2. odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto
územním plánem.

6.13 PLOCHY PŘÍRODNÍ
* Plochy přírodní - NP
A. Hlavní využití
nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny.
B. Přípustné využití
1. plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční funkce je
potlačena,
2. zvláště chráněná maloplošná území,
3. zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II. zóna,
4. památné stromy s ochranným pásmem,
5. biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu,
6. biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního významu pokud se vyskytují na ostatních
plochách,
7. registrované významné krajinné prvky,
2

8. rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100m na ostatních plochách,
9. plochy se smluvní ochranou,
10. plochy evropsky významných lokalit,
11. hospodaření dle zpracovaných plánů péče o zvláště chráněná území, dle projektů a opatření
v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné ochrany území,
12. vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací,
13. změna kultury v prvcích ÚSES,
14. výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin,
15. likvidace invazních a nemocných druhů,
16. stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof.
C. Podmínečně přípustné využití
1. rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících přírodních
hodnot v území,
2. výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu pro zajištění
dopravní prostupnosti krajiny pouze při zachování přírodních hodnot území,
3. výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem,
4. výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se
upřednostňují ekologické formy,
5. oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin.
D. Nepřípustné využití
1. hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy,
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2. zakládání skládek,
3. rozšiřování geograficky nepůvodních druhů,
4. umisťování nových staveb,
5. těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku,
6. provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci
ekosystémů,
7. odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu.

6.14 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
* Plochy smíšené nezastavěného území sportovní – NSs1:
A. Hlavní využití
sportovně využívané plochy a nepobytově relaxační plochy a areály v kulturní krajině bez trvalých
staveb.
B. Přípustné využití
1. lyžařské svahy s vleky,
2. vodní nádrže jako zdroje umělého sněhu,
3. jezdecké areály,
4. areály zdraví, piknikové a relaxační nepobytové louky,
5. turistické, cyklistické a naučné stezky, in-line stezky,
6. běžecké lyžařské areály,
7. veřejné osvětlení.
C. Podmínečně přípustné využití
1. altány a odpočinkové přístřešky pouze dřevěné jako dočasné stavby,
2. zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu,
3. zpevněné polní cesty do 3m šířky.
D. Nepřípustné využití
1. terénní úpravy,
2. trvalé stavby,
3. areály golfových hřišť,
4. oplocení areálu,
5. kapacitní parkoviště.

* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx
A. Hlavní využití
Plochy smíšené nezastavěného území jsou nezastavěné plochy kulturní krajiny vymezené za účelem
polyfunkčního využívání krajiny
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Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:
a) plochy smíšené nezastavěného území přírodní – NSp,
b) plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – NSz,
c) plochy smíšené nezastavěného území lesní - NSl,
d) plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské – NSv,
e) plochy smíšené nezastavěného území kulturně historické – NSk,
B. Přípustné využití
1. lesní půdní fond, zemědělský půdní fond, vodní plochy a koryta vodních toků bez rozlišení
převažujícího způsobu využití,
2. extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území,
vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území,
podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu,
3. jednotlivé funkce a činnosti zastoupené v těchto plochách jsou ve vzájemně rovnocenném,
kompromisním postavení,
4. přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany
přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně,
5. pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
C. Nepřípustné využití
1. umisťovat jiné stavby než vyjmenované mimo hranice vymezeného ZÚ,
2. negativně ovlivňovat vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací.

* Plochy smíšené nezastavěného území přírodní - NSp:
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny,
B. Přípustné využití
1. ptačí oblasti, velkoplošná zvláště chráněná území – pouze III. a IV.zóna, plochy biokoridorů na
zemědělské nebo lesní půdě, nivy vodních toků na ostatní půdě.
2. opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území,
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. výstavba doplňkových vybavení
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

* Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské - NSz
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
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B. Přípustné využití
1. zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která je
nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u nichž není vhodné používat intenzivní technologie
hospodaření,
2. jedná se o zemědělskou půdu zejména v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových
územích nebo aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích
oblastech, v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV. zónách velkoplošně
chráněných území, jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní
technologie.
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. výstavba doplňkových vybavení,
5. zakládání opatření v krajině a výstavba staveb ke snižování ohrožení území, které jsou ve veřejném
zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití

* Plochy smíšené nezastavěného území lesní - NSl
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí
(půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.),
2. jedná se o lesní půdu v: v prvcích biokoridorů, v přírodních parcích, v záplavových územích nebo
aktivních zónách řek a potoků, v nivách vodních toků, v evropsky chráněných ptačích oblastech,
v ochranných pásmech zvláště chráněných území, v II. a IV. zónách velkoplošně chráněných území,
ostatní pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie.
3. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
4. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

* Plochy smíšené nezastavěného území vodohospodářské - NSv
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. výstavba doplňkových vybavení,
2. pozemky související technické a dopravní infrastruktury.
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C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

* Plochy smíšené nezastavěného území s kulturně historickou funkcí - NSk:
A. Hlavní využití
funkčně nevyhraněné plochy kulturní krajiny.
B. Přípustné využití
1. hospodaření dle zřizující vyhlášky s převahou extenzivních a krajinný ráz podporujících způsobů,
2. doplňování skupinovité i liniové nelesní zeleně na zemědělských a ostatních pozemcích,
3. rekonstrukce stávajících objektů v duchu harmonické krajiny,
4. revitalizace vodních toků, rybníků, alejí, remízků a jiné nelesní zeleně,
5. lesní půda, pozemky k plnění funkcí lesa, zemědělský půdní fond, vodní toky a plochy a ostatní
pozemky včetně staveb, které spoluvytvářejí harmonickou krajinu, jejíž kulturní, historická nebo
přírodní hodnota je chráněna ve formě přírodního parku.
6. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
7. výstavba doplňkových vybavení.
C. Nepřípustné využití
1. ostatní účely využití.

7

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části
ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:10 000.
7.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ)
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE §101 STZ



Technická infrastruktura

WT1 – vodní nádrž s retenční funkcí – rozv. pl. S/Z-W2
WT2 – trafostanice TS10 u vodojemu
WT3 – trafostanice TS11 na západním okraji rozv. pl. S/Z-B10 ve východní části obce
WT4 – trafostanice TS12 v rozv. pl. S/Z-S1 ve východní části obce
WT5 – čerpací stanice vody na severovýchodě obce
WT6 – čerpací stanice odpadních vod severovýchodně od školního hřiště
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7.2 PLOCHY A KORIDORY POUZE S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170)


Dopravní infrastruktura

VD1 – odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg mezi silnicí III/21012 a
Stříbrným potokem - jižní část, rozv.pl. S/Z-D1
VD2 – odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg mezi silnicí III/21012 a
Stříbrným potokem - severní část, rozv.pl. S/Z-D2
VD3 – odstavná a parkovací plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg západně od
silnice, rozv.pl. S/Z-D3


Technická infrastruktura

VT1 – venkovní vedení VN 22kV na východě obce u TS12
VT2 – venkovní vedení VN 22kV na východě obce u TS11
VT3 – venkovní vedení VN 22kV na východě obce směrem na Špičák u TS10
VT4 – STL plynovod v severní části obce
VT5 – STL plynovod v severní části centra obce Za kostelem
VT6 – STL plynovod v centrální části obce
VT7 – STL plynovod ve východní části obce směrem na Špičák
VT8 – výtlačný vodovod pitný v severní části obce
VT9 – vodovod pitný v jižní části obce
VT10 – vodovod pitný na jihu centrální části obce
VT11 – vodovod pitný na východě centrální části obce
VT12 – vodovod pitný ve východní části obce směrem k vodojemu
VT13 – vodovod pitný v severní části centra obce Za kostelem
VT14 – vodovod pitný v severní části obce
VT15 – výtlačný řad kanalizace splaškové v jižní části obce
VT16 – výtlačný řad kanalizace splaškové v severní části centra obce
VT17 – výtlačný řad kanalizace splaškové v severní části obce
VT18 – výtlačný řad kanalizace splaškové v severní části obce u lyžařského a rekreačního areálu
VT19 – kanalizace dešťová na jihu obce u hranice řešeného území
VT20 – kanalizace dešťová v jižní části obce
VT21 – kanalizace dešťová jižní části centra obce
VT22 – kanalizace dešťová ve východní části centra obce
VT23 – kanalizace dešťová jejíž trasa vede se severní části obce do centra obce
VT24 – kanalizace dešťová v centrální části obce
VT25 – kanalizace dešťová v severní části obce
VT26 – kanalizace splašková na jihozápadě obce
VT27 – kanalizace splašková v jižní části obce
VT28 – kanalizace splašková v jižní části obce u rozv. pl. S/Z-B1
VT29 – kanalizace splašková v jižní části obce východně od silnice III/21012
VT30 – kanalizace splašková v jižní části centra obce
VT31 – kanalizace splašková v jihovýchodní části centra obce
VT32 – kanalizace splašková v centrální části obce
VT33 – kanalizace splašková ve východní části centra obce
VT34 – kanalizace splašková ve východní části obce
VT35 – kanalizace splašková v severní části centra obce Za kostelem
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VT36 – kanalizace splašková v severní části centra obce nad školním hřištěm
VT37 – kanalizace splašková jejíž trasa vede ze severní části obce směrem k centru
VT38 – kanalizace splašková v severní části obce
VT39 – kanalizace splašková v severní části obce východně od rozv. pl. S/Z-D1
ÚP nevymezuje na území obce žádné plochy asanace.

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO
ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ
DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
ÚP vymezuje na území obce Stříbrná veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, v grafické části ÚP ve v. č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací, M 1:10 000.
8.1 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE § 101 STZ)
NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I MOŽNOST VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 STZ)



Technická infrastruktura

WT1 – vodní nádrž s retenční funkcí – rozv. pl. S/Z-W2
WT2 – trafostanice TS10 u vodojemu
WT3 – trafostanice TS11 na západním okraji rozv. pl. S/Z-B10 ve východní části obce
WT4 – trafostanice TS12 v rozv. pl. S/Z-S1 ve východní části obce
WT5 – čerpací stanice vody na severovýchodě obce
WT6 – čerpací stanice odpadních vod severovýchodně od školního hřiště

h) 2 PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE §
101 STZ)


Veřejná prostranství

PP1 - veřejné prostranství se veřejnou zelení charakteru parku s víceúčelovým hřištěm v centru obce,
rozv.pl. č. S/Z-P1

Seznam pozemků navržených veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo:
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Technická infrastruktura

označení

veřejně prospěšná stavba

k.ú.

p.p.č.

právnická osoba , v jejíž
prospěch bude uplatněno
předkupní právo

WT1

vodní nádrž s retenční funkcí – rozv. pl.

Stříbrná

166/1

Obec Stříbrná

S/Z-W2
WT2

trafostanice TS10 u vodojemu

Stříbrná

969/1

Obec Stříbrná

WT3

trafostanice TS11 na západním okraji

Stříbrná

667/6

Obec Stříbrná

Stříbrná

611/2

Obec Stříbrná

Stříbrná

1697/1

Obec Stříbrná

Stříbrná

1425/1

Obec Stříbrná

p.p.č.

právnická osoba , v jejíž

rozv. pl. S/Z-B10 ve východní části
obce
WT4

trafostanice TS12 v rozv. pl. S/Z-S1 ve
východní části obce

WT5

čerpací stanice vody na severovýchodě
obce

WT6

čerpací stanice odpadních vod
severovýchodně od školního hřiště



Veřejná prostranství

označení

Veřejná prostranství

k.ú.

prospěch bude uplatněno
předkupní právo
PP1

veřejné prostranství s veřejnou zelení

Stříbrná

2276/1

Obec Stříbrná

charakteru parku s víceúčelovým
hřištěm v centru obce, rozv.pl. č. S/ZP1
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9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

10

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP na území obce Stříbrná nevymezuje žádnou plochu ani koridor územní rezervy, které by
předurčovaly kulturní krajinu k výhledovému využití pro zástavbu.

11 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
DOHODOU O PARCELACI
ÚP na území obce Stříbrná nevymezuje žádné rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

12 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI
ÚP na území obce Stříbrná nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které je prověření změn jejich
využití nezbytné ověřit v územní studii.

13 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU
DLE PŘÍLOHY Č.9 STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU
NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY
PRO JEHO VYDÁNÍ
ÚP nevymezuje na území obce žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro
rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu.

14 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
ÚP řeší rozvoj území ve dvou etapách, bez udání časového horizontu s důrazem na I. etapu.
Ve II. etapě jsou řešeny rozvojové plochy nadmístního významu pro druhý lyžařský areál v údolí Pod
Špičákem S/Z-O9, S/Z-O10, S/Z-O11, NS5 a zastavitelné plochy místního významu bydlení S/Z-B14,
S/Z-B15, S/Z-R6 a S/Z-S3.
Všechny 3 vymezené zastavitelné plochy občanského vybavení mohou být využity k výstavbě
výhradně v souvislosti s realizací nové sedačkové lanovky na Novoveské sjezdovce.
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Zastavitelné plochy bydlení S/Z-B14 mohou být využity k výstavbě až po prokázání využití 100%
zastavěnosti pozemků v přilehlých zastavitelných plochách bydlení S/Z-B9.
Zastavitelné plochy bydlení S/Z-B15 mohou být využity k výstavbě až po prokázání využití 100%
zastavěnosti pozemků v přilehlých zastavitelných plochách bydlení S/Z-B11.
Zastavitelné plochy rekreace S/Z-R6 mohou být využity k výstavbě až po prokázání využití 100%
zastavěnosti pozemků v přilehlých zastavitelných plochách rekreace S/Z-R4.
Zastavitelná plocha smíšená obytná S/Z-S3 může být využita k výstavbě až po prokázání využití
100% zastavěnosti pozemků v přilehlé zastavitelné ploše smíšené obytné S/Z-S2.
Etapizace rozvoje území je řešena v grafické části ÚP ve v. č. 6 Výkres etapizace, M 1:5 000.

15

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO

KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
ÚP nevymezuje na území obce žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou stavbu, pro
kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

16

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ

GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Územního plánu Stříbrná je vypracována v rozsahu 50 stran textu včetně titulní strany a
obsahu i včetně vložených tabulek

B. Grafická část Územního plánu Stříbrná:

v. č. 1 Výkres základního členění území

M 1:10 000

v. č. 2 Hlavní výkres

M 1:10 000
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M 1:10 000
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1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Jelikož nemá obec Stříbrná platnou žádnou územně plánovací dokumentaci. Zastupitelstvo obce
Stříbrná se rozhodlo dne 28.2.2007 usnesením č. 27/2007 pořídit nový územní plán pro celé správní
území obce a následně požádalo úřad ÚP v Kraslicích o pořízení této dokumentace.
Byl zpracován návrh zadání, který byl následně projednán s veřejností, dotčenými orgány a
sousedními obcemi v srpnu 2007. Na základě připomínek a požadavků byl návrh zadání upraven a
následně schválen ZO Stříbrná usnesením č. 119 na 14. zasedání ZO Stříbrná dne 25.6.2008.
Schválené zadání bylo předáno zpracovateli a ten na jeho základě zpracoval návrh ÚP Stříbrná, který
byl následně projednán s dotčenými orgány na podzim roku 2010. Na základě doručených stanovisek
dotčených orgánů byly následně provedeny celkem IV. úpravy a jejich projednání a odsouhlasení
dotčenými orgány a nadřízeným orgánem územního plánování. V pořadí IV. úprava byla
odsouhlasena a bylo oznámeno veřejné projednání.
Dne 19.6.2013 pořizovatel oznámil konání veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu
Územního plánu Stříbrná v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona a § 172 zákona č.
500/2004 Sb., Správní řád. , veřejné projednání proběhlo dne 19.6.2013.
Na základě doručených námitek a připomínek následně probíhala jednání o vyhodnocení doručených
námitek a připomínek mezi pořizovatelem, projektantem a určeným zastupitelem. Dne 8.1.2015 bylo
provedeno závěrečné vyhodnocení s nově stanoveným určeným zastupitelem a návrh vyhodnocení
připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách byl odeslán dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska.
Dne 18.2.2015 proběhlo vyhodnocení doručených stanovisek dotčených orgánů a byly zpracovány
pokyny pro úpravu návrhu. Jelikož se jedná v některých případech navrhovaného vyhodnocení o
podstatnou úpravu návrhu (návrh nových zastavitelných ploch), bylo nutné je projednat v rámci
dalšího opakovaného veřejného jednání. Pokyny k úpravě byly projektantovi předány dne 18.3.2015:
Doplněné pokyny k úpravě návrhu ÚP Stříbrná před opakovaným veřejným jednáním
1. Dle požadavku orgánu ochrany ZPF bude příloha ZPF zcela přepracována dle metodického
pokynu VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU (společné metodické doporučení Odboru
územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července
2011)a případně bude provedena etapizace ploch B12, B9 a B11 s podmínkou zaplnění 100% 1.
etapy pozemku; takto přepracovaná příloha bude předložena před opakovaným veřejným
projednáním orgánu ochrany ZPF k odsouhlasení.
2. Dokumentace bude před opakovaným veřejným jednáním aktualizována dle toho času platných
právních předpisů, případně budou aktualizovány také údaje o nadřazených dokumentacích –
ZÚR KK a PÚR, kde v současné době probíhá projednávání aktualizací
3. Na základě připomínky p. Pavla Houfa ze dme 31.5.2013 bude vymezena na pozemku p.č. 44/1
v k.ú. Stříbrná nová zastavitelná plocha pro BI – pás široký 10 m podél pozemku 44/6 a 44/7 v k.ú.
Stříbrná pro plánovanou výstavbu doplňujících staveb pro bydlení.
4. Na základě námitky pana Jiřího Vošmyka ze dne 28.5.2013 bude vymezena nová zastavitelná
plocha pro rekreaci individuální (RI) na pozemku p.č. 1251/11 v k.ú. Stříbrná.
5. Na základě námitky pana Pavla Houfa ze dne 31.5.2013 bude provedena úprava dle aktuálního
stavu dle KN – změna funkčního využití pozemků p.č. 44/6 a 44/74 v k.ú. Stříbrná z rekreačního
bydlení RI na (BI) Bydlení individuální městského a příměstského typu, jehož hlavním využitím je
bydlení v rodinných domech.
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6. Na základě námitky paní Jany Trohemčukové, Mgr. Jiřího Trohemčuka a Jany Žídekové ze dne
12.6.2013 budou vymezeny nové zastavitelné plochy pro rekreaci individuální (RI) na částech
pozemků p.č. 667/1 , 1021/10 a 824/1 v k.ú. Stříbrná v návaznosti na stávající zastavěné území.
7. Na základě námitky Města Kraslice bude vymezena nová zastavitelná plocha na pozemku p.č.
2741 a na pozemku p.č. 62/4 v k.ú. Stříbrná s rozdělením plochy na dvě části, a to:
Občanské vybavení – agroturistika – obslužné zázemí - OA
A. Hlavní využití
1. - plochy občanského vybavení obslužného charakteru se zaměřením na pobytově rekreační,
sportovní a poznávací turistický ruch, zejména ve vazbě na chov hospodářských zvířat a jehož
přípustným využitím by bylo například bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů
pro chov hospodářských zvířat, zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby a.j.
Předpokládá se využití pozemku 2741 a navazující části pozemku p.č. 62/4 v návaznosti na
zastavěné území ÚP Kraslice
Občanské vybavení – agroturistika – zemědělské zázemí – OX
A. Hlavní využití
1. - zařízení zemědělské prvovýroby bezprostředně související se zájmy obslužné části areálu
agroturistiky, jehož přípustným využitím by byly výběhy, pastviny, sklady rostlinné výroby, stáje
pro hospodářská zvířata, kůlny, stodoly, seníky, skleníky a.j.
8. Na základě námitky Ing. Josefa Vodičky ze dne 24.6.2013 bude vymezena nová zastavitelná
plocha na pozemku p.č. 1021/11 v k.ú. Stříbrná na rekreaci individuální (RI) – východní část
pozemku.
9. Na základě námitky Ing. Ivana a JUDr. Ivany Tothových ze dne 29.1.2010 budou pozemky p.č.
1491/2, 1491/1 a 1491/3 v k.ú. Stříbrná zařazeny do ploch zeleně vyhrazené (ZS).
10. Dle prověření pořizovatele bude v dokumentaci upraven pozemek p.č. 1021/27 v k.ú. Stříbrná,
který je zastavěn stavbou domovní ČOV k rekreačnímu objektu č.ev. 116, bude vymezena nová
zastavitelná
11. Dle prověření pořizovatele bude v dokumentaci upraveno využití objektu na st.p.č. 620 (č.p.2),
byla provedena změna užívání na rodinný dům, na základě této skutečnosti bude plocha zařazena
do bydlení individuálního (BI).
12. Dle prověření pořizovatele bude v dokumentaci v bývalém rekreačním areálu CHODOS upraveno
funkční využití dle skutečného užívání (změny užívání objektů) a údajů v KN – objekt na st.p.č.
517, 799, 458, 382/41 na rekreaci individuální (RI), objekt na st.p.č. 817 na bydlení individuální
(BI).
13. Dle prověření pořizovatele bude v dokumentaci upraveno funkční využití pozemků p.č. 1611/3,
1611/4 na zeleň soukromou (ZS) a pozemek p.č. 1538 na Veřejná prostranství - komunikační
koridory a shromažďovací plochy (PVk).
14. Dle požadavku Obce Stříbrná bude textová část funkčního využití plochy Občanského vybavení –
hřbitova (OH) doplněna o přípustné využití – komunitní kompostování.
15. Dle požadavku Obce Stříbrná bude v dokumentaci upraveno funkční využití pozemku p.č. 16/4
v k.ú. Stříbrná na zeleň vyhrazenou (ZS).
Na základě upravené dokumentace byl nejprve požádán orgán ochrany ZPF o vydání stanoviska, a to
nejen k úpravě návrhu na základě doručených námitek a připomínek, ale také dle požadavku
samotného orgánu ochrany na ZPF na úpravu dokumentace. Souhlasné stanovisko bylo vydáno
1.6.2015 a na tomto podkladě byl vyzván projektant návrhu k předložení upravené dokumentace pro
opakované veřejné projednání. Tato dokumentace byla úřadu územního plánování předána Obcí
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Stříbrná dne 22.6.2015, na tomto základě bylo pořizovatelem dne 23.6.2015 oznámeno opakované
veřejné projednání. Opakované veřejné projednání se konalo dne 10.8.2015 a návrh upravené a
posouzené dokumentace byl k nahlédnutí v termínu od 25.6.2015 do 18.8.2015, o konání jednání
byly dotčené orgány a sousední obce informováni jednotlivě a veřejnost na úředních deskách a edeskách obce Stříbrná a města Kraslice veřejnou vyhláškou. V rámci opakovaného veřejného
projednání byly uplatněny námitky a připomínky, jejichž závěrečné vyhodnocení proběhlo dne
27.11.2015. Na základě vyhodnocení byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek, které bylo odesláno dotčeným orgánům dne 2.12.2015 společně s výzvu k uplatnění
stanoviska. Dne 8.1.2016 proběhlo vyhodnocení k doručeným stanoviskům dotčených orgánů
k zaslanému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Jelikož vyplynul od DO
požadavek na úpravu přílohy ZPF, byl projektant vyzván k její úpravě a doplnění. Úprava byla
předložena projektantem dne 18.1.2016, následně byla dne 19.1.2016 předána orgánu ochranu ZPF
spolu s žádostí o vydání stanoviska.
Dne 18.2.2016 bylo pořizovateli doručeno stanovisko orgánu ochrany ZPF – Krajský úřad
Karlovarského kraje, Odbor ŽP a zemědělství k upravenému návrhu ÚP Stříbrná (stanovisko ze dne
16.2.2016 pod č.j. 336/ZZ/16/KK-12731/16) s tímto závěrem „…. nemá krajský úřad k předloženému
upravenému návrhu ÚP Stříbrná po opakovaném veřejném projednání (zpracovatel Ing. arch.
Alexandra Kasková, prosinec 2015) žádné připomínky“.
Pořizovatel také požádal o vydání stanovisek podle § 53 odst.2 stavebního zákona příslušný úřad
podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a
příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.


Dne 9.2.2016 bylo pořizovateli doručeno stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 8.2.2016 pod č.. 388/ZZ/16 jako dotčeného
orgánu dle § 22 pís. b) a e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se závěrem:

„…Návrh Územního plánu Stříbrná po vyhodnocení uplatněných námitek podaných v rámci
opakovaného veřejného projednání nemá významný vliv na životní prostředí a k tomuto návrhu
nemá Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství připomínek.“


Dne 10.2.2016 pořizovateli doručeno stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 9.2.2016 pod č.. 389/ZZ/16 jako orgánu
ochrany přírody, příslušného dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se závěrem:

„…koncepce „Návrh Územního plánu Stříbrná“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti.“
Na základě vyhodnocení doručených stanovisek byly dne 23.2.2016 předány pokyny projektantovi
k úpravě návrhu pro druhé opakované veřejné projednání.
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2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
* Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, schválena vládou ČR dne 15.4.2015
usnesením č. 276 (PÚR ČR)
Územní obce Stříbrná neleží v žádné rozvojové oblasti, v žádné rozvojové ose ani v žádné specifické
oblasti. PÚR ČR nevymezuje na území obce žádný koridor ani plochu pro dopravní ani technickou
infrastrukturu.
PÚR ČR stanovuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury sídelní a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty. Bráni upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských
zásahů.
Územní obce Stříbrná leží v jedné z nejkvalitnějších částí západních Krušných hor, na okraji
přírodního parku Přebuz, na území s EVL Natura 2000 Krušnohorské Plató, na území
s nadregionálním a regionálním ÚSES, které je v ZÚR KK vymezeno jako součást specifické oblasti
rekreace a cestovního ruchu SR5 Kraslicko, jako součást specifické oblasti krajinných hodnot a
ochrany přírody SK6 Krušnohorské hřebeny. Zároveň ZÚR KK vymezuje na území obce významnou
plochu nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport Stříbrná – Bublava 13 a.
Z uvedeného výčtu je zcela zřejmé, že v řešeném území jde zejména o to, najít rovnováhu mezi
ochranou zcela jedinečných přírodních hodnot území a možným rozvojem turistického ruchu, sportu a
rekreace. ÚP na ochranu přírodních hodnot území zapracovává a zpřesňuje nadregionální a
regionální ÚSES, navrhuje místní ÚSES, respektuje a chrání zachovalou urbanistickou strukturu obce,
respektuje PUPFL jako nezastavěné území, chrání nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a

II. třídy

ochrany, chrání údolní nivu Stříbrného potoka a nivy jeho přítoků, respektuje OP lokálních vodních
zdrojů. ÚP zachovává a dále rozvíjí v řešeném území aktivity v krajině pro turistický ruch – respektuje
trasu Krušnohorské magistrály, řeší rozvoj dvou areálu zimních sportů Stříbrná – Bleiberg a Stříbrná –
Nová Ves.
ÚP zachovává příznivé rozložení funkčních ploch ve prospěch ploch bydlení, smíšeného bydlení a
občanského vybavení a sportu. ÚP na území obce nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu výroby a
skladování. Ve vazbě na 2 areály zimních sportů ÚP přesně vymezuje rozvojové zastavitelné plochy
občanského vybavení obslužného charakteru jako zázemí služeb turistického ruchu. Rozvoj území je
významně soustředěn do proluk v ZÚ a dalších dnes nevyužitých ploch v ZÚ.
Z důvodu mimořádných přírodních hodnot území jsou řešeny zastavitelné plochy rekreace pouze
v údolí Pod Špičákem v lokalitě Pod Oslím vrchem.
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(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
ÚP neovlivňuje negativně podmínky zemědělské a lesnické výroby:
-

v krajině je navržen rozvoj sezónní zimní rekreace na sněhové pokrývce, sjezdové tratě
nepředstavují zábor ZPF

-

zastavitelné plochy vyplňují proluky ZÚ, nebo jsou řešeny těsně u ZÚ

-

ZPF I. a II. třídy ochrany není zabírán

-

je řešena etapizace rozvoje, z toho plochy bydlení v II. etapě jsou podmíněné 100% využitím
přilehlých ploch bydlení v I. etapě

-

ÚP nezabírá lesní půdu a to ani pro sjezdové tratě

-

je navržen a respektován ÚSES

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potencionální důsledky a navrhovat při územně
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její
úrovně.
ÚP zamezuje vzniku sociální segregace na území obce Stříbrná komplexním návrhem rozvoje, kdy
jsou pro zastavitelné plochy bydlení zároveň řešeny plochy občanského vybavení charakteru veřejné
infrastruktury, další obslužné plochy, plochy veřejných prostranství jako území nových sociálních
kontaktů.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí,
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
ÚP zapracovává a zohledňuje především požadavky vlastní obce a ostatních aktérů působících či
žijících na území obce. Koncepce rozvoje obce byla opakovaně konzultována s určeným zastupitelem
pro spolupráci nad ÚP. Koncepce rozvoje obce dle ÚP představuje komplexní řešení, které bylo
posouzeno samostatnými posudky Natura 2000 a SEA jako součásti vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na
URÚ. ÚP respektuje závěry a doporučení obou posudků. Na základě těchto posudků ÚP upravil
zejména rozsah aktivit lyžařského areálu Stříbrná – Nová Ves, a to včetně detailního vedení
lyžařského sjezdového svahu NS5, trasu sedačkové lanovky a zejména rozsah obslužného zázemí u
horní a dolní stanice této lanové dráhy. Z důvodu ochrany mimořádných přírodních hodnot v území
bylo zcela zrušeno původně navržené parkoviště na Nové Vsi včetně obslužného zázemí. Na základě
posudku SEA bylo třeba nejen zrušit zmiňované parkoviště, ale i podstatně zredukovat plochu S/ZO10 u horní stanice lanovky na Novou Ves.
Na základě stanoviska DO ochrany ZPF k návrhu ÚP bylo třeba významně omezit i rozsah
zastavitelných ploch služeb a sportu u dolní stanice lanovky Stříbrná – Nová Ves a významně omezit
zastavitelné plochy bydlení v údolí Pod Špičákem, části zastavitelných ploch Pod Špičákem byly
převedeny do II. etapy.
(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.
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Již v současné době obec Stříbrná ve velké míře spolupracuje s okolními obcemi:
-

splaškové vody z obce jsou likvidovány v ČOV města Kraslice

-

obec je plynofikována STL plynovodem z jihu z území města Kraslice

-

na západním okraji území obce leží dolní část stávajícího lyžařského střediska Stříbrná –
Bleiberg, jehož podstatná část leží na správním území obce Bublava

ZÚR KK na území obce navrhla plochu nadmístního významu 13. ÚP tyto skutečnosti respektuje a
dále zkvalitňuje zejména veřejnou infrastrukturu a aktivity rekreace ve vazbě na okolní obce.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
Ekonomický potenciál území je jednoznačně spjat s turistickým ruchem a souvisejícími službami. Na
území obce je stabilizován pouze 1 areál výroby a skladování. Zároveň ÚP nenavrhuje na území obce
žádnou rozvojovou plochu výroby a skladování ani plochu smíšené či drobné výroby a to na základě
požadavku obce. Pro potřeby turistického ruchu jsou řešeny centrální odstavné a parkovací plochy.
Na území obce není žádný zemědělský areál, ÚP takový areál nenavrhuje. Další pracovní příležitosti
v obci kromě zastavitelných ploch občanského vybavení mohou vzniknout i na plochách smíšených
obytných nebo i na plochách bydlení (malé penziony, provozovny stravování, obchody).
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
ÚP zachovává stávající strukturu osídlení na území obce: podél průjezdné silnice III/21012 je
sledována kompaktní zástavba příměstského charakteru, která na jižním okraji správního území
přechází plynule do zástavby Kraslic, ve východním bočním údolí Pod Špičákem je sledována uliční
zástavba podél místních komunikací, která je zakončena rozdrobenou a roztroušenou zástavbou
rekreace. ÚP navazuje na propojení zástavby Stříbrné se zástavbou Kraslic – zastavitelné plochy S/ZB12, S/Z-B1 ještě více prohlubují souvislé propojení obytné zástavby obce s městem. ÚP rovněž
prohlubuje vazbu obce na Kraslice rozvojem technické infrastruktury.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívaní opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně
minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné
v nárocích na veřejné rozpočty a dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Na území obce se nenacházejí žádné dnes nevyužité a opuštěné areály výroby a skladování ani jiné
opuštěné areály. ÚP neřeší na území obce žádnou plochu přestavby. V řešeném území bylo v 2.
polovině 20. století strženo několik domů a území bylo rekultivováno, a to jak v údolní nivě Stříbrného
potoka, tak i v obou údolích Pod Špičákem a v Rajském údolí. ÚP neobnovuje tuto historickou
zástavbu, stavební parcely zde byly již zrušeny, zůstalo pouze vymezené ZÚ.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné
zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou
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důsledné ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování
rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro
ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Koncepce rozvoje území obce Stříbrná byla podrobena posouzení vlivu na plochy Natura 2000 a
posouzení vlivu na životní prostředí. Na základě těchto dvou posudků bylo třeba upravit nebo úplně
zrušit tyto plochy:
* Plochy dopravy:
S/Z-D5 - vypustit navrhované parkoviště u sídla Nová Ves na přírodně cenném území
S/Z-D1 - plochu kapacitního parkoviště u lyžařského svahu Nancy zúžit pouze na 20m a sledovat
tvarem oblouk komunikace
* Plochy bydlení:
S/Z-B11 - zmenšit plochu na poloviční šířku pouze při stávající komunikace na jihovýchodě
* Plochy rekreace:
S/Z-R1, S/Z-R2 - podél místní drobné vodoteče v obou rozvojových plochách vymezit pás veřejné
zeleně v šíři 20m na ochranu vlhkého biotopu u vodního toku
* Plochy smíšeného bydlení:
S/Z-S2 - zmenšit plochu o 1/3 původní rozlohy a významně korigovat regulační podmínky plochy SM,
(plochy smíšené obytné městského typu - SM): bytové domy podmínečně přípustné, ČSPHM a
velkokapacitní obchody nepřípustné
* Plochy smíšené nezastavěné s rekreačním využitím (lyžařské svahy):
NS5 - zúžit lyžařský svah na 50 m při průchodu biocentrem a registrovaným VKP v prostoru mezi
izolovaným lesíkem na jihozápadní hranici plochy
- zúžit lyžařský svah na 100m v prostoru západně od vymezeného interakčního prvku
Další významnou korekcí prošly plochy stanoviskem DO ochrany ZPF, který požadoval významně
zmenšit zastavitelné plochy bydlení v údolí Pod Špičákem. ÚP je řešen v souladu jak s požadavky
posudků SEA a Natura 2000, tak i se stanovisky DO. ÚP neohrozí na území obce stávající podmínky
zemědělské výroby ani lesnické výroby. Zároveň řešením ÚP je umožněn po etapách rozvoj
turistického ruchu, sportu a rekreace v souladu se ZÚR KK.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění
přístupnosti a prostupnosti krajiny.
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Rozsah navržené dopravní infrastruktury v území byl upraven dle posudku SEA. Pro nové lyžařské
středisko je navržena sedačková lanová dráha s minimálními negativními důsledky na volně žijící
zvěř. Technická infrastruktura je řešena v souběhu se stávajícími komunikacemi. Zástavba obce
Stříbrná již dnes plynule přechází do zastavěného území sousedních Kraslic. ÚP umisťuje
zastavitelné plochy výhradně podél stávajících komunikací v úzkých údolích vodních toků, neboť nelze
jinam – les, prudké svahy, kvalitní ZPF III. třídy ochrany. Údolí Nancy je bez rozvoje.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy: cílem je zachování souvislých
pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti
krajiny.
ÚP chrání stávající plochy veřejných prostranství zejména v centrální části obce v intenzivní
zástavbě oboustranně podél silnice III/21012. V samotném centru obce navrhuje ÚP zastavitelnou
plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku S/Z-P1, která doplní a scelí stávající
plochy veřejné zeleně v dané lokalitě. ÚP stabilizuje dále v ZÚ jednotlivé drobné roztroušené plochy
veřejných prostranství s veřejnou zelení (PVz) v kobercové zástavbě RD v zahradách. Rozsáhlé
plochy PVz v ZÚ jsou stabilizovány v údolní nivě Stříbrného potoka v místech OP vodního zdroje a
v místech častých rozlivů potoka. Další rozsáhlá plocha veřejné zeleně PVz je stabilizována v ZÚ nad
kostelem, která je v místě stržené historické zástavby a je vymezena pro RBC č. 1177, které je
převzato ze ZÚR KK.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního
ruchu (např. cykloturistiku, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská,
hipo).
Zcela v souladu s podmínkami ZÚR KK, které vymezují na území obce významnou plochu
nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreace a sport 13a Stříbrná – Bublava, řeší ÚP rozvoj
území zejména se zaměřením na služby pro turistický ruch a na aktivity sezónních nepobytových
sportů. ÚP řeší 2 lyžařské areály Stříbrná – Bleiberg a ve II. etapě Stříbrná – Nová Ves, ve kterých
jsou řešeny jak sjezdové lyžařské svahy s vleky a sedačkovými lanovkami, tak i zastavitelné plochy
občanského vybavení a smíšené obytné plochy pro obslužné zázemí těchto středisek. ÚP dále
navrhuje i zastavitelné plochy rekreace individuální a to pouze na konci údolí Pod Špičákem v lokalitě
Pod Oslím vrchem. ÚP zároveň řeší i dostatečnou kapacitu odstavných a parkovacích míst pro osobní
auta návštěvníků obce. Rozvoj území byl posouzen z hlediska jeho vlivu na životní prostředí a na
základě tohoto posudku byly vybrané rozvojové plochy upraveny. ÚP svým řešením neohrožuje
mimořádné přírodní ani kulturní hodnoty území.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při
umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat
rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné,umísťovat tato zařízení souběžně.
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Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic,silnic
I. třídy a železnic,a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní
stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto
účinků).
ÚP zachovává stávající prostupnost území a respektuje stávající cyklotrasy, lyžařské běžecké tratě i
turistické značené trasy. ÚP nemění koncepci dopravy. Komunikace v krajině byly vymezeny v KPÚ.
ÚP významně zlepšuje podmínky silniční dopravy v klidu ve vlastní obci. Pro potřeby turistického
ruchu navrhuje 4 odstavné a parkovací plochy s kapacitou až 600 míst a to ve vazbě na dolní stanice
lyžařských vleků a sedačkových lanovek obou zimních středisek.
Územím obce neprochází žádná železniční trať, žádná dálnice, ani rychlostní komunikace, silnice I.
ani II. třídy. Údolí, kterým prochází průjezdná silnice III/21012 je úzké, a tak je navržena dostavba
ploch bydlení i těsně podél této silnice. Větší intenzita dopravy v řešeném území je pouze o víkendech
v průběhu cca 4 měsíců provozu zimního střediska.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
ÚP stabilizuje trasy silnic III. třídy. ÚP nemění podmínky veřejné dopravy na území obce. Pro potřeby
návštěvníků obou zimních lyžařských center ÚP navrhuje 4 parkoviště. ÚP stabilizuje stávající
cyklotrasy beze změny. ÚP v zimních areálech navrhuje na lyžařských sjezdových svazích nové vleky
a nové sedačkové lanové dráhy. Tímto řešením dopravní infrastruktury nebudou negativně dotčeny
příznivé hlukové ani emisní podmínky v území.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo
zemědělských areálů.
Projektant neobdržel podklady o tom, že v území dochází k překračování imisních limitů. V řešeném
území je stabilizován pouze 1 areál drobné výroby a není zde navrhován žádný nový areál výroby a
skladování ani smíšené výroby. Rozvoj území je navržen zejména pro sport, rekreaci a turistický ruch.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování
staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území
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s o hledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
Správní území obce je více jak z poloviny zalesněno a vyhrazuje dobrý režim přirozené retence
území. KPÚ rovněž neřešily žádná taková opatření. To je hlavní důvod, proč ÚP nenavrhuje cíleně
žádné opatření v krajině pro zvýšení retence území. ÚP chrání před zástavbou údolní nivy toků, a to i
údolní nivu Stříbrného potoka, který protéká obcí v ZÚ a jeho dosud nezastavěná údolní niva se
vyskytuje v ZÚ. ÚP tuto údolní nivu v ZÚ chrání před zastavěním a stabilizuje zde veřejné prostranství
s veřejnou zelení. Pouze okrajově při horní hraně údolní nivy podél průjezdné silnice III/21012
navrhuje ÚP parkoviště. V centru obce ÚP řeší úpravu části údolní nivy potoka na veřejnou zeleň
charakteru parku a v kontaktu s ním je navržená nová vodní plocha.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby v území s vysokou mírou rizika vzniku
povodňových škod.
Na území obce není pro žádný vodní tok stanoveno záplavové území. ÚP chrání před zastavěním
údolní nivy toků jako takové. Na významné části údolní nivy je stanoveno PO vodního zdroje.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž
podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se
specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů)
v dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i
nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní
dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení
přeshraniční

dopravy,

protože

mobilita

a

dostupnost

jsou

klíčovými

předpoklady

hospodářského rozvoje ve všech regionech.
ÚP řeší komplexní rozvoj území včetně rozvoje veřejné infrastruktury. Pro potřeby návštěvníků ÚP
řeší 4 parkoviště ve vazbě na dva zimní areály na území obce. Nová výstavba kromě staveb pro
rodinnou rekreaci v lokalitě Pod Oslím vrchem bude napojena na veřejný vodovod s lokálním zdrojem
pitné vody a bude centrálně odkanalizována splaškovou kanalizací do ČOV Kraslice. Nová zástavba
bude zásobena elektrickým proudem ze stávajících nebo navržených trafostanic a napojena na
stávající středotlaké plynovodní rozvody. Pouze rekreační zástavba na východě obce v údolní Pod
Špičákem v lokalitě Pod Oslím vrchem nebude napojena ani na veřejný vodovod, ani na kanalizaci,
ani nebude plynofikována. ÚP řeší i rozvojovou plochu pro občanské vybavení charakteru veřejné
infrastruktury S/Z-O2 v centru obce. ÚP v centru obce na části údolní nivy Stříbrného potoka navrhuje
veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku S/Z-P1.
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(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh na ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Koncepce rozvoje území je řešena dle konkrétních požadavků obce Stříbrná a dalších aktérů
pohybujících se na řešeném území a vytváří do budoucna dobré a dostatečně vyvážené podmínky pro
kvalitní život obyvatel obce. ÚP přiměřeně rozvíjí i veřejnou infrastrukturu, chrání veřejná prostranství
s veřejnou zelení, respektuje a dále rozšiřuje občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury. ÚP
zároveň však upozorňuje na nutnost hledání nového zdroje pitné vody pro další možné rozvojové
plochy.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to
vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy
nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení plochy bydlení, ploch
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky
na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
ÚP nemění podmínky veřejné autobusové dopravy. Na území obce není provozována městská
hromadná doprava. Pouze v zimních měsících ve vazbě na provoz lyžařské sjezdovky je na území
obce provozovaná autobusová integrovaná doprava pro každodenní návštěvníky – lyžaře. Cestní síť
v kulturní krajině byla navržena v KPÚ. Pozemky komunikací na ZPF byly řešeny v dostatečné šířce,
aby se mohly doplnit alespoň jednostranným stromořadím. Naprostá většina území je zalesněna bez
požadavku na doprovodnou zeleň. ÚP stabilizuje v území stávající cyklotrasy, lyžařské běžecké trasy
i značené turistické trasy. Vzhledem ke kulturním a přírodním hodnotám území ÚP nenavrhuje žádné
tyto aktivity nové.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti.
ÚP řeší koncepci rozvoje technické infrastruktury ve vazbě na stávající funkční systémy veřejného
vodovodu, splaškové kanalizace i středotlakých plynovodů. Veřejný vodovod je dosud napojen na
lokální zdroje pitné vody, které pokryjí plánovaný nárůst potřeby pro navržené rozvojové plochy dle
ÚP. ÚP upozorňuje na nedostatečnou kapacitu těchto lokálních zdrojů pitné vody pro možné další
rozvojové plochy v území řešené v budoucnu změnami ÚP.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.
ÚP nenavrhuje na území obce žádné specifické plochy výroby určené výhradně pro umístění FVE.
ÚP neřeší na území obce ani žádnou VTE a to z důvodu mimořádných přírodních a kulturních hodnot
území obce. ÚP navrhuje plochu technické infrastruktury S/Z-T1 pro malou vodní elektrárnu na
Stříbrném potoce v severní části obce. Fotovoltaické panely mohou být v řešeném území umístěny na
střechách nebo fasádách domů nebo ve stávajících výrobních areálech.
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(32)

Při

stanovování

urbanistické

koncepce

posoudit

kvalitu

bytového

fondu

ve

znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury,
zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.
ÚP neřeší žádné plochy přestavby, na území obce se nenachází žádný opuštěný nebo nevyužitý
areál. Kvalita bytového fondu byla posouzena v průzkumech a rozborech.


ÚP Stříbrná je zpracován v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje vydalo 16.09.2010 usnesením č. ZK 223/09/10:
* Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), vydány 16. 9. 2010 s nabytím
účinnosti dne 16. 10. 2010
a) priority ZÚR KK:
Základní priority územního plánování v Karlovarském kraji vycházejí a dále zpřesňují
republikové priority územního plánování vymezené v PÚR ČR.


Návrh ÚP Stříbrná naplňuje tyto priority územního plánování Karlovarského kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území:

1 Priority v oblasti sociální soudržnosti společenství obyvatel
1.1 vytváření předpokladů pro zvyšování zaměstnanosti lokalizací nových zastavitelných ploch pokud
možno mimo chráněná území nebo využíváním ploch přestavby bez přílišného narušení jejich
chráněných hodnot, a to zejména ve specifických oblastech s problémy hospodářského rozvoje a
sociální soudržnosti (resp. v hospodářsky slabých částech kraje),
1.2 zkvalitnění podmínek pro bydlení a rekreaci místních obyvatel, pro kulturní rozvoj regionu a pro
sport vymezováním vhodných zastavitelných ploch a potřebných koridorů pro dopravní a technickou
infrastrukturu, aniž by jimi byla ohrožena nebo nepřiměřeně dotčena chráněná území a chráněné
hodnoty sídel,
1.3 vytváření podmínek pro zmenšení sociálního napětí ve vztahu k menšinám, které by měly být
integrovány do většinové společnost – mj. prostřednictvím kultivace urbánního prostředí,
2 Priority v oblasti hospodářského rozvoje
2.1 budování odpovídající dopravní a technické infrastruktury – upřednostňování společných koridorů
s cílem minimalizovat fragmentaci krajiny; realizace v souladu s promyšlenou etapizací,
2.7 vytváření územně technických podmínek pro rozvoj služeb, zejména v lázeňství, v cestovních
ruchu, i v eko- a agro- turistice,
2.9 vytváření podmínek pro různé formy cestovního ruchu, zejména ve specifických oblastech se
zvýšeným významem pro lázeňství, pro rekreaci a cestovní ruch a v oblastech s problémy
hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti; v území stabilizovat a nově navrhovat vhodné plochy
pro tyto funkce a systém turistických tras a stezek různých typů (pěší, cyklistické, vodní, lyžařské,
hipostezky),
3 Priority v oblasti ochrany životního prostředí
3.1 hospodárné využívání zastavěného území (např. využití brownfields všech typů),
3.2 důsledná ochrana nezastavěného území – ochrana přírody a krajiny před nadměrnou zátěží
novou výstavbou a turistickým ruchem, a to i v územích intenzivní urbanizace (v rozvojových
oblastech a osách), kde je třeba zachovávat a vytvářet podmínky pro územní systémy ekologické
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stability, pro vznik veřejně přístupných pásů zeleně, které umožní rekreační využívání krajiny a
zachování jejích reprodukčních schopností, přitom jako významný přírodní prvek chránit a nově
navrhovat lesní porosty,
3.4 využívání krajiny v souladu s ochranou krajinného rázu a s cílovými charakteristikami krajiny –
důsledným vyhodnocením záměrů dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění, resp. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ale i zák. č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.
Ostatní priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v ZÚR
KK ÚP Stříbrná nenaplňuje, neboť se netýkají řešeného území vzhledem k jeho charakteru, velikosti a
poloze.
b) ZÚR KK vymezuje na území obce specifickou oblast rekreace a cestovního ruchu SR5 Kraslicko
v k. ú. Stříbrná.
ÚP zajišťuje na území obce tyto předpoklady pro rozvoj území stanovené v ZÚR KK pro tuto oblast:
5.3.1 Dlouhodobé zachování a aktivní rozvoj potenciálů cestovního ruchu a rekreace, to je zvláště
přírodních kulturních a civilizačních hodnot území,
5.3.4 Lokalizace nových sportovních a sportovně rekreačních zařízení (areály zimních sportů, golfová
hřiště,... apod.)
c) ZÚR KK vymezuje na území obce specifickou oblast krajinných hodnot a ochrany přírody SK6
Krušnohorské hřebeny v k. ú. Stříbrná. ÚP zajišťuje na území obce tyto předpoklady pro rozvoj území
stanovené v ZÚR KK pro tuto oblast:
8.3.1 Zajištění ochrany krajinného rázu a kvality krajinného prostředí.
8.3.2 Propojení ochrany přírody a krajinných hodnot s nabídkou v oblasti rekreace a relaxace
v krajině.
8.3.3 Koordinaci využití území v případě lokalizace nových velkoplošných sportovních a sportovně
rekreačních zařízení (areály zimních sportů, golfová hřiště,... apod.) při zohlednění významu
krajinného rázu.
d) ZÚR KK vymezuje na území obce významnou plochu nadmístního významu pro cestovní ruch,
rekreace a sport 13a Stříbrná – Bublava.
ÚP v této ploše 13a řeší rozvoj 2 areálů zimních sportů Stříbrná – Bleiberg a Stříbrná – Nová Ves.
Na základě stanoviska DO ochrany ŽP a ochrany ZPF byly rozvojové plochy zejména areálu Stříbrná
– Nová Ves významně korigovány pouze na nejnutnější rozsah a rozvoj této lokality byl zařazen až do
II. etapy rozvoje.
e) ZÚR KK nevymezuje na území obce žádnou VPS.
f) ZÚR KK vymezuje na území obce tato VPO:
U.10 – RBC č. 391 Rolava
U.13 – RBC č. 1177 Tisovec
U.15 – RBC č. 1178 Hatě
U.93 – RBC č. 10101 Hraniční prameniště
U.94 – RBC č. 10102 Údolí Nancy
U.107 – NRBK č. 1 Studenec – Božídarské rašeliniště
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U.549 – RBK č. 20107 Sklenský vrch – RBK 981
U.565 – RBK č. 534 Rolava – Tisovec
U.568 – RBK č. 980 Rolava – Hatě
U.569 – RBK č. 981 Hatě – Studenec
ÚP veškeré tyto prvky nadregionálního a regionálního ÚSES kromě RBC č. 391 zapracovává do
jednotného systému ÚSES. Pro tyto přebírané prvky ÚSES nejsou navržena žádná opatření v krajině,
která by měnila její strukturu. Veškerá tato navržená VPO dle ZÚR KK však ÚP neřeší jako VPO
v krajině a to na základě velké novely stavebního zákona k 1.1.2013.
Projektant prověřil vymezení RBC č. 391 Rolava v ÚP Stříbrná dle ZÚR KK a zjistil, že po upřesnění
koncepce ÚSES na území obce Stříbrná dle RNDr. J. Křivance toto RBC č. 391 Rolava nezasahuje
do správního území obce Stříbrná, ale leží těsně za jeho hranicí.


ÚP Stříbrná je zpracován v souladu se ZÚR KK.

Obec Stříbrná dosud nemá zpracovanou žádnou územně plánovací dokumentaci. Rozvoj obce je
řízen MÚ Kraslice na podkladě Urbanistické studie Stříbrná, projektant Ing.arch. K. Zoch, 1992.
* ÚP vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
* ÚP zapracovává dokument Aktualizace ÚSES obce Stříbrná, srpen 2008, RNDr. J. Křivanec
* ÚP zapracovává vydaná stavební rozhodnutí a stavební povolení
Od etapy návrh ÚP změnila obec projektanta z důvodu ukončení projekční činnosti původního
projektanta Ing.arch. F. Jelinka.

3

VYHODNOCENÍ

SOULADU

S CÍLI

A

ÚKOLY

ÚZEMNÍHO

PLÁNOVÁNÍ,

ZEJMÉNA

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Územní plán Stříbrná je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, stanovenými § 18 a
§ 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění.
Zpracovaný ÚP Stříbrná vytváří předpoklady pro výstavbu a pro dlouhodobý udržitelný rozvoj na
území spravovaném obcí Stříbrná.
V územním plánu navržený rozvoj obce Stříbrná nemá negativní vliv na veřejné zdraví, při
respektování navržené koncepce, dodržení stanovených podmínek pro využití ploch a pokynů pro
rozhodování v území.

4 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
ÚP Stříbrná byl zpracován v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace - územní plán, dle
příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
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5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE
STANOVISKY

DOTČENÝCH

ORGÁNŮ

PODLE

ZVLÁŠTNÍCH

PRÁVNÍCH

PŘEDPISŮ,

POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
č.
1.

Jméno, název
Ministerstvo životního prostředí,
Odbor výkonu státní správy IV,
Ústí nad Labem ze dne
27.10.2010 pod č.j. 2157/530/10
93609/ENV/10

2

Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor dopravy a silničního
hospodářství ze dne 4.11.2010
pod č.j. 3559/DS/10
Ministerstvo zemědělství –
Pozemkový úřad Sokolov ze dne
3.11.2010 pod č.j. PÚ/704/2010130730

3.

4.

5.

6.

7.

8.

č.
8.

Vojenská ubytovací a stavební
správa Praha ze dne 12.11.2010
č.j.33200-1/44921-ÚP/2010 –
7103/44
Ministerstvo průmyslu a obchodu
ze dne 22.11.2010 pod č.j.
41035/2010/03100
Centrum dopravního výzkumu,
Divize rozvoje dopravy –
pracoviště Praha ze dne
22.11.2010 pod č.j. UP/4748/10
Ministerstvo dopravy Praha ze
dne 6.12.2010 pod č.j. 685/2010910-UPR/2
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 13.12.2010
pod č.j. 4580/ZZ/10

Jméno, název
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 13.12.2010
pod č.j. 4580/ZZ/10

obsah
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných
surovin a ochrany horninového prostředí je nutné
respektovat výskyt poddolovaných území
Při vydávání územního rozhodnutí je třeba
postupovat podle § 13 odst. 3 zákona č. 62/1988
Sb., o geologických pracích.
Nemá k návrhu Územního plánu Stříbrná
připomínky

vyhodnocení
/

Restituce byly ukončeny
V k.ú. Nová Věc u Kraslic neprobíhají žádné PÚ
ani se neplánují
V k.ú. Stříbrná byly dokončeny KPÚ a výsledky
zavedeny do katastru - požadujeme zapracování
KPÚ do Návrhu zadání ÚP Stříbrná
V k.ú. Stříbrná byly zahájeny realizace dle
schváleného návrhu KPÚ
Nemáme další připomínky ani námitky
Souhlasí s návrhem územního plánu Stříbrná

/

Neuplatňují připomínky a s návrhu územního
plánu souhlasí

/

Nemáme z hlediska námi sledované dopravní sítě
připomínek

/

Nemá k návrhu územního plánu Stříbrná
připomínky

/

Ochrana přírody a krajiny (Chochel,
DiS./594)
Příslušným orgánem ochrany přírody je
Městský úřad Kraslice.

/

obsah

vyhodnocení
Respektování
závěrů
posudku SEA

Posuzování vlivů na životní prostředí
(Ing. Vinš / 221)
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů územního plánu Stříbrná
na životní prostředí, ale pouze za
respektování následujících podmínek:
Územní plán může být uplatněn při
následném zapracování a respektování
stanovených podmínek a opatření, které
jsou uvedeny na str. 17 - 21 Vyhodnocení

/

/
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vlivů návrhu územního plánu města
Stříbrná na životní prostředí
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295)
Bez připomínek.
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa
les. hospodářství (Klíma/296)
Stanovisko k územně plánovací
dokumentaci Obce Stříbrná v tomto
případě dle §48 odst.2, písm. b) zákona o
lesích, uplatňuje příslušný orgán státní
správy lesů, odbor životního prostředí
Městského úřadu v Kraslicích.
Ochrana zemědělského půdního fondu
(Mgr. Zemanová/297)
Stanovisko dle § 5 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, k návrhu Územního plánu
Stříbrná.
1. Návrh územního plánu Stříbrná řeší celé
správní území obce Stříbrná, t. j. k. ú.
Stříbrná a k. ú. Nová Ves u Kraslic.
2. V grafické části územního plánu je
zakreslena hranice zastavěného území k
15.7.2008 vymezená dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění. Krajský
úřad se zakreslenou hranicí zastavěného
území souhlasí, až na hranici zastavěného
území v oblastí plochy NS1 (p. p. č. 2465/1
v k. ú. Stříbrná). V této oblasti žádá krajský
úřad hranici zastavěného území prověřit a
upravit, případně odůvodnit na jakém
základě byla hranice takto stanovena.
3. Územní plán navrhuje celkem zábor
28,76 ha půdy, z toho 24,09 ha tvoří ZPF.
Z toho v I. etapě je navrhován zábor 24.09
ha půdy (z toho 19,42 ZPF) a ve II. etapě je
navrhován zábor 4,67 ha půdy, z toho 4,67
ha ZPF.
č.
8.

Jméno, název
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 13.12.2010
pod č.j. 4580/ZZ/10

obsah

4. Lokality S/Z – O1, S/Z – O3, S/Z – O6,
S/Z – O7, S/Z – P1, S/Z – D2, S/Z – T1 a
S/Z – W1v k. ú. Stříbrná jsou v návrhu
řešeny zcela bez nároku na zábor
zemědělské půdy, a proto nejsou
předmětem posouzení z hlediska ochrany
ZPF.
5. K jednotlivým rozvojovým lokalitám
na pozemcích ZPF řešeným v návrhu

/

/

Hranice
zastavěného
území bude
upravena –
pozemek p.č.
2465/1 v k.ú.
Stříbrná bude
mimo hranici
zastavěného
území –
hranice ZÚ
bude vedena
po hranicích
st.p.č. 652,
367a pozemku
p.č. 2464/3,
2465/2,
2468/3,
2468/3,

vyhodnocení
/

/
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Územního plánu Stříbrná zaujímá krajský
úřad následující stanovisko.
I. ETAPA
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy bydlení
S/Z – B1; S/Z – B2; S/Z – B3; S/Z – B4;
S/Z – B5; S/Z – B6 ; S/Z – B7; S/Z – B8;
S/Z – B9
Se záborem zemědělské půdy
navrhovaným v těchto devíti lokalitách
krajský úřad souhlasí.
S/Z – B10 souhlasí pouze s částí lokality s pásem zemědělských pozemků severně
od místní komunikace krajský úřad
nesouhlasí a žádá, aby tato část byla z
návrhu ÚP vypuštěna.
S/Z – B11 souhlasí za předpokladu, že
bude navržený zábor zemědělské půdy
zredukován a lokalita bude upravena v
souladu se závěry SEA a eliminačními a
kompenzačními opatřeními navrženými
URÚ.
Plochy rekreace
S/Z – R1 ; S/Z – R2 S navrhovaným
záborem krajský úřad souhlasí.
Plochy občanského vybavení
S/Z – O2 ; S/Z - O4 ; S/Z – O5 Se záborem
zemědělské půdy navrhovaným v těchto
třech lokalitách krajský úřad souhlasí.
S/Z - O8 Se záborem zemědělské půdy
pro vytvoření nezbytně nutného zázemí
přímo spojeného s provozem lyžařského
areálu úřad souhlasí, doporučuje však
plochu S/Z – O8 přeřadit do II. etapy,
neboť se jedná o obslužnou plochu pro
budoucí lyžařský areál, jehož řešení
včetně souvisejících aktivit je předmětem
II. etapy. Z těchto důvodů by tato plocha
měla být realizována (využita) také až s
realizací lyžařského areálu.
č.
8.

Jméno, název
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 13.12.2010
pod č.j. 4580/ZZ/10

obsah

Plochy smíšené obytné
S/Z – S1 S navrhovaným záborem
zemědělské půdy krajský úřad nesouhlasí a
žádá, aby lokalita byla z návrhu ÚP
vypuštěna.

/

Bude
ponechána
celá a řádně
odůvodněna

Upravena dle
závěrů
posudku SEA

/

plocha S/Z-08
bude rozdělena
na dvě části
souběžně
s hranicí
plochy S/ZB10 stejně
jako plochy
S/Z-S1, část
plochy do
I.etapy a vnější
část plochy do
II.et.

vyhodnocení
plocha S/Z-S1
bude rozdělena
na dvě části
souběžně
s hranicí
plochy S/ZB10 stejně
jako plocha
S/Z-O8, část
plochy do
I.etapy a vnější
část plochy do
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Plochy dopravní infrastruktury
S/Z – D1 ; S/Z – D3; S/Z – D4 S
navrhovaným záborem v těchto třech
lokalitách krajský úřad souhlasí.
Plochy výroby a skladování
S/Z – V1 S navrhovaným záborem
krajský úřad souhlasí.
Plochy vodní a vodohospodářské
S/Z – W2 S navrhovaným záborem
krajský úřad souhlasí.
NEZASTAVĚNÉ PLOCHY

č.
8.

Jméno, název
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 13.12.2010
pod č.j. 4580/ZZ/10

NS 1 – velká sjezdovka Stříbrná – Bleiberg se
sedačkovou lanovkou – NSs1
NS 2 – malá sjezdovka Nancy s vlekem – NSs1
NS 3 – propojení sjezdovek Stříbrná Bleiberg –
a Nancy – NSs1
NS 4 – propojení stávající sjezdovky Za
kostelem a malé sjezdovky Nancy – NSs1
V těchto lokalitách není navrhován zábor
zemědělské půdy, pozemky zůstávají součástí
ZPF.
Vzhledem k tomu, že navržené funkce v těchto
třech lokalitách nebrání zemědělskému využívání
ploch ve vegetačním období, souhlasí krajský úřad
s využitím zemědělské půdy pro tyto funkce, a to
za předpokladu, že budou stanoveny a dodržovány
následující podmínky. Lokality budou využívány
pouze pro výše uvedené účely (sjezdové svahy a
lanovky) a pouze mimo vegetační období. Plochy
nebudou oploceny, nebudou na nich umístěny
žádné trvalé stavby, bude umožněno jejich
pravidelné zemědělské obhospodařování ve
vegetačním období (sekání trávy, pastva dobytka,
atd….) a nebudou prováděny takové terénní
úpravy, které by ztěžovaly nebo znemožňovaly
zemědělské obhospodařování.
obsah

II. ETAPA
ObecStříbrná
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy občanského vybavení
S/Z – O9; S/Z – O10 S navrhovaným
záborem v těchto dvou lokalitách krajský
úřad souhlasí
S/Z – O11 S navrhovaným záborem
zemědělské půdy krajský úřad nesouhlasí
a žádá, aby lokalita byla z návrhu ÚP
vypuštěna. Odůvodnění nesouhlasu – viz
společné odůvodnění výše
Plochy smíšené obytné
S/Z – S2 S navrhovaným záborem
zemědělské půdy krajský úřad nesouhlasí a

II.et., +
odůvodnění
ZÚR
/

/

/

Doplněny
podmínky pro
využívání
ploch

vyhodnocení
/

Plochy S/ZO11 a S/Z-S2
přidat části
ploch S/Z-O8
a S/Z-S1
oddělených
pro II.etapu,
doplnit
řádné
odůvodnění –
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č.
8.

Jméno, název
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Odbor životního prostředí a
zemědělství ze dne 13.12.2010
pod č.j. 4580/ZZ/10

žádá, aby lokalita byla z návrhu ÚP
vypuštěna. Odůvodnění nesouhlasu – viz
společné odůvodnění výše
Výrazný negativní vliv na ZPF u této
plochy a nutnost redukce plochy vyplývají
také ze závěrů SEA a eliminačních a
kompenzačních opatření navržených
URÚ.
Plochy dopravní infrastruktury
S/Z – D5 Krajský úřad se ztotožňuje s
požadavkem vyhodnocení SEA a URÚ na
úplné vypuštění plochy z návrhu ÚP
Stříbrná.
NEZASTAVĚNÉ PLOCHY
NS 5 – Novoveská sjezdovka se
sedačkovou lanovou dráhou – NSs1
V této lokalitě není navrhován zábor
zemědělské půdy, pozemky zůstávají
součástí ZPF. + podmínky na využívání
stejně jako u I.etapy
6. Obecné připomínky a požadavky:
Krajský úřad upozorňuje, že návrh
územního plánu zcela postrádá zdůvodnění
nároků na budoucí nezemědělské využití
ploch zemědělské půdy. K požadovaným
lokalitám je nutno dokládat řádné
odůvodnění, které by prokazovalo, že
navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF a
ostatních zákonem chráněných obecných
zájmů nejvýhodnější (bod 2.6 Přílohy 3
vyhlášky).

schváleno
v ZÚR KK,
upravit dle
závěrů SEA

obsah

vyhodnocení
Bude doplněno
a upraveno dle
požadavku

Do celkové bilance záborů půdy je nutné
zahrnout i plochy, pro které již bylo vydáno
územní rozhodnutí, ale dosud nebyly
využity (zastavěny).
Krajský úřad požaduje ve finální verzi
upraveného návrhu ÚP Stříbrná, v
grafické části zemědělské přílohy (Výkres
předpokládaných záborů půdního fondu),
již nerozlišovat „nově navržený zábor
půdy“ a „dříve odsouhlasený zábor půdy
dle územního rozhodnutí“. Šraf fialové
barvy bude vypuštěn, všechny lokality s
navrženým záborem půdy budou
podbarveny podle druhu pozemků a
hranice navrženého záboru půdy bude
vyznačena jednotně červenou barvou.
Odpadové hospodářství (Růžková/285)

S/Z-D5 –
vypustit bez
náhrady

Doplněny
podmínky pro
využívání
ploch

Bude doplněno
řádné
odůvodnění

/
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Dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném znění
uplatňuje stanovisko k územním a
regulačním plánům obecní úřad s
rozšířenou působností, v tomto případě
Městský úřad Kraslice, odbor životního
prostředí.
Vodní hospodářství (Ing. Valečková,
DiS./229 )
Příslušným úřadem k vyjádření je MěÚ
Kraslice, odbor životního prostředí.

/

9.

ČR – Státní energetická inspekce,
územní inspektorát pro
Karlovarský kraj, Karlovy Vary
ze dne 15.12.2010 pod č.j.
597/10/041.103/PaL

souhlasné stanovisko s podmínkou, že v
dokumentaci Územního plánu
Stříbrná budou v souladu se zákonem č. 458/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, respektována
ochranná pásma stávajících energetických
zařízení.
V této souvislosti požadujeme v dokumentaci
Územního plánu Stříbrná:
1. Na str. 68 textové části uvést do souladu s
právními předpisy velikosti ochranných pásem
trafostanic (velikost ochranného pásma
elektrických stanic závisí na jejich typu a na datu
vzniku tohoto ochranného pásma). Z příslušných
právních předpisů (vládní nařízení č. 80/1957 Sb.,
zákon č. 222/1994 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.)
vyplývá, že velikost ochranného pásma žádné
elektrické stanice není rovna 10 m.
2. Na str. 69 textové části, kde je uvedeno, že
velikost ochranného pásma STL plynovodů je 1 m,
doplnit, že to platí pouze pro plynovody a
plynovodní přípojky, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce. Mimo zastavěné území
obce je velikost ochranného pásma STL
plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě
strany od půdorysu.

Doplnit a
uvést do
souladu dle
požadavku

č.
10.

Jméno, název
Obec Stříbrná ze dne 14.12.2010
č.j. 269/2010/326

obsah
 Žádost o zrušení etapizace
 Pozemek p.č. 13/1 v k.ú. Stříbrná – změna
využití na bydlení městského a příměstského
typu

vyhodnocení
Etapizace bude
ponechána a
Pozemek p.č.
13/1 – změna
na bydlení
městského a
příměstského
typu

Návrh územního plánu byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních
předpisů. Z jejich stanovisek uplatněných v rámci společného jednání o návrhu, z veřejného
projednání i opakovaného veřejného projednání vyplynuly požadavky na úpravu návrhu. Stanoviska
dotčených orgánů byla respektována a zapracována do územně plánovací dokumentace.
Vyhodnocení souladu k návrhu rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému projednání:
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1.

Krajský úřad KK, Odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.12.2015 pod č.j.

3725/DS/15, doručeno dne 4.12.2015 pod č.j. 5695/15/SÚ/Har - nemá připomínky
2.

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj Plzeň ze dne

9.12.2015 pod č.j. 883/15/032.101/Bá, doručeno dne 9.12.2015 pod č.j. 5791/15/SÚ/Har

-

souhlasí
3.

Městský úřad Kraslice, Odbor životního prostředí ze dne 9.1.2015 pod č.j. 802/15/ZP/Hej,

doručeno dne 9.12.2015 pod č.j. 5802/15/SÚ/Har
4.

- souhlasí

Krajský úřad KK, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11.12.2015 pod č.j.

3497/ZZ/15//KK-81113/15, doručeno dne 11.12.2015 pod č.j. 5835/15/SÚ/Har
Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) - Bez připomínek.
Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Jandová/307) – nemá připomínky
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr.Krýzlová/295) - Bez připomínek.
Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing. Poláková/415) Nadále platí stanovisko
vydané Krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství jako orgánem státní správy
lesů: č.j. 1755/ZZ/13 ze dne 03.06.2013(bez připomínek).
Ochrana ovzduší (Mgr. Zemanová/297) - Bez připomínek.
5.

Hasičský záchranný sbor KK, Územní odbor Sokolov ze dne 11.12.2015 pod č.j. HSKV-3726-

3/2015-SO, doručeno dne 11.12.2015 pod č.j. 5816/15/SÚ/Har souhlasné koordinované stanovisko
6.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro KK, Pobočka Karlovy Vary ze dne

14.12.2015 pod č.j. SPU 651530/2015, doručeno dne 15.12.2015 pod č.j. 5876/15/SÚ/Har
nemáme žádné připomínky ani námitky
7.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, ze dne

18.12.2015 pod č.j. KHSKV 17986/2015/HOK/Nov, doručeno dne 21.12.2015 pod č.j. 5948/15/SÚ/Har
souhlasí
8.

Krajský úřad Karlovarského krajem, Odbor regionálního rozvoje ze dne 22.12.2015 pod č.j.

1345/RR/15, doručeno dne 22.12.2015 pod č.j. 5959/15/SÚ/Har nemá připomínek
9.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského ze dne 4.1.2016 pod č.j.

SBS/38135/2015/OBÚ-08, doručeno dne 4.1.2016 pod č.j. 47/16/SÚ/Har
10.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha ze dne 6.1.2016 pod č.j. MPO 57265/2015, doručeno

dne 7.1.2016 pod č.j. 114/16/SÚ/Har
11.

žádné připomínky

souhlasíme

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.2.2016

pod č.. 388/ZZ/16 jako dotčeného orgánu dle § 22 pís. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
„…Návrh Územního plánu Stříbrná po vyhodnocení uplatněných námitek podaných v rámci
opakovaného veřejného projednání nemá významný vliv na životní prostředí a k tomuto návrhu nemá
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství připomínek.“
12.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 9.2.2016

pod č.. 389/ZZ/16 jako orgánu ochrany přírody, příslušný dle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

„…koncepce

„Návrh

Územního

plánu

Stříbrná“

nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.“
13. Dne 18.2.2016 bylo pořizovateli doručeno stanovisko Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství - orgánu ochrany ZPF k upravenému návrhu ÚP Stříbrná
(stanovisko ze dne 16.2.2016 pod č.j. 336/ZZ/16/KK-12731/16) nemá krajský úřad k předloženému
upravenému návrhu ÚP Stříbrná po opakovaném veřejném projednání (zpracovatel Ing. arch.
Alexandra Kasková, prosinec 2015) žádné připomínky.
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6 VYHODNOCENÍ

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU

S BODY (1 – 4) UVEDENÝMI VE VYHL. 500 V PŘÍLOZE 7 ČÁSTI II. BOD B)
Pokyny k vypracování návrhu ÚP, které obsahovalo upravené zadání ÚP Stříbrná, projektant ÚP
zapracoval do návrhu ÚP Stříbrná. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:
-

návrh lyžařských sjezdových svahů na Tisovci a Olověném vrchu a nad údolím Pod
Špičákem, včetně lyžařských vleků a sedačkových lanovek

-

u dolních stanic vleků a lanovek návrhy 2 obslužných areálů Stříbrná – Bleiberg a Stříbrná –
Nová Ves,

-

návrh 4 kapacitních parkovišť pro návštěvníky lyžařských areálů,

-

dostavba ZÚ bydlením podél silnice III/21012, rozvoj bydlení a rekreace do údolí Pod
Špičákem,

-

v centrální části obce doplnění ploch občanského vybavení pro služby turistického ruchu,

-

přiměřený rozvoj technické infrastruktury, zejména ve vazbě na technickou infrastrukturu
města Kraslice,

-

vymezení ÚSES,

-

stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu,

-

posouzení koncepce rozvoje území na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivu
návrhu ÚP na životní prostředí a na soustavu Natura 2000 a ptačí oblasti,

-

v průběhu zpracování ÚP Stříbrná byly významně korigovány VPS ve vztahu na velkou novelu
stavebního zákona k 1.1.2013, zároveň byly zrušeny VPS na obecních pozemkách.

Do Návrhu ÚP Stříbrná nebyly zapracovány tyto skutečnosti:
-

není uveden seznam hodnotných historicky kulturních staveb: není předmětem ÚP, tuto
problematiku řeší ÚAPO a průzkumy a rozbory k ÚP Stříbrná

-

není řešena úprava průtahu silnice II/218 (přečíslována na III/21012): detailní řešení silnic
není předmětem ÚP, silniční pozemek poskytuje dostatek ploch pro šířkovou úpravu silnice

-

nejsou navrženy další aktivity pro sport a rekreaci v letním období, kromě rekonstrukce
školního hřiště, založení nového parku s vodní plochou a víceúčelovým hřištěm v centru obce,
obec neuplatnila žádné další konkrétní požadavky

-

v rozvojových plochách nejsou detailně řešeny místní komunikace a jednotlivé větve
inženýrských sítí: není předmětem ÚP dle nového stavebního zákona – přílišná podrobnost

-

není zapracován požadavek využití jako zdroje tepla spalování biomasy: ÚP neřeší žádnou
spalovnu biomasy ani centrální systém vytápění v obci; vytápění v obci je řešeno i nadále
individuálně, jako zdroj tepla je navržen plyn, dřevní odpad včetně dřevěných peletů, solární
energie, výměníků tepla, projektant neobdržel žádný pokyn ani požadavek na konkrétní
situování rozvojové plochy výroby a skladování pro spalovnu biomasy

-

není řešena rekonstrukce a doplnění pevné telekomunikační sítě v obci: veškeré tyto aktivity
řeší oprávněný investor

-

není navržena základní síť polních a lesních cest: ÚP zcela zohledňuje cestní síť dle KPÚ
v k.ú. Stříbrná a zapracovává v části odůvodnění ÚP stávající cestní síť v nové DKM
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7 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Krajský úřad Karlovarského kraje, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77a
odst. 3 písmo w) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, po posouzení záměru "Návrh zadání územního plánu Stříbrná", vydal v souladu s
ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:
Záměr "Návrh zadání územního plánu Stříbrná" může mít významný vliv na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti."
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ve
smyslu stavebního zákona vydal k návrhu zadání Územního plánu Stříbrná z hlediska posuzování
vlivů na životní prostředí následující stanovisko:
Na základě posouzení obsahu návrhu zadání a v souladu s § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) stanovil z hlediska posuzování vlivů na
životní prostředí Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle § 10i
odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) požadavek na vyhodnocení vlivů územního
plánu Stříbrná na životní prostředí. Vyhodnocení musí obsahovat vyhodnocení vlivů územního
plánu na území Natura 2000 (v souladu s příl. č. 5 body A. a B. vyhl. č. 500/2006 Sb.). Na zpracování
variantního řešení změny Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
požadavek neuplatňuje.
KÚKK, OŽP zároveň neuplatnil požadavek na zpracování konceptu ÚP, který posoudil rozvoj území
obce Stříbrná ve variantách.
Jako nezbytná samostatná část návrhu ÚP bylo tedy zpracováno Posouzení vlivu návrhu ÚP
Stříbrná na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je jak vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na životní
prostředí, tak i vyhodnocení vlivu ÚP na plochy Natura 2000.
Návrh ÚP Stříbrná posoudil RNDr. Oldřich Bušek, autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i
zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, rozhodnutí č.j.630/3245/04 ze dne 30.11.2004. Dr. O. Bušek
zpracoval v říjnu 2009 „ Návrh ÚP Stříbrná - Vyhodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy Natura
2000“. Dr. Bušek došel v kapitole 7 „Závěry a doporučení“ , str.12, své práce k těmto závěrům:
„Realizaci záměrů a opatření obsažených v návrhu územního plánu Stříbrná nedojde k závažnému
nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky
významná lokalita CZ0414110 Krušnohorské plato či lokality na území Svobodného státu Sasko
určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato
území určena ( §45g zákona č.114/1992 Sb.)
V tomto ohledu hodnocený návrh ÚP nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty
ochrany soustavy Natura 2000“.
Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Stříbrná ( dále jen návrhu ÚP) na životní prostředí
zpracoval v listopadu 2009 RNDr. Jan Křivanec, Karlovy Vary, autorizovaná osoba dle § 19 zákona č.
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100/2001 SB., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, rozhodnutí č.j. 29148/ENV/06
ze dne 5.5.2006.
V kapitole 5 „Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD“
v závěrečné části „Výsledky hodnocení“ str. 17-21 vymezil RNDr. J. Křivanec problémové a
potenciálně problémové návrhy, které nejsou

z hlediska jejich vlivu na životní prostředí

akceptovatelné. V rámci této kapitoly navrhl RNDr. J. Křivanec tato opatření na úpravu návrhu ÚP tak,
aby se vliv ÚP na životní prostředí minimalizoval:
 Z řešeného návrhu ÚP je třeba plně bez náhrady vyřadit tuto plochu:
* Plochy dopravy:
S/Z-D5 - vypustit navrhované parkoviště u sídla Nová Ves na přírodně cenném území
 V řešení návrhu ÚP je třeba upravit (zmenšit) tyto plochy:
* Plochy bydlení:
S/Z-B11 - zmenšit plochu na poloviční šířku pouze při stávající komunikace na jihovýchodě
* Plochy rekreace:
S/Z-R1, S/Z-R2 - podél místní drobné vodoteče v obou rozvojových plochách vymezit pás veřejné
zeleně v šíři 20m na ochranu vlhkého biotopu u vodního toku
* Plochy smíšeného bydlení:
S/Z-S2 - zmenšit plochu o 1/3 původní rozlohy a významně korigovat regulační podmínky plochy SM,
(plochy smíšené obytné městského typu - SM): bytové domy podmínečně přípustné, ČSPHM a
velkokapacitní obchody nepřípustné
* Plochy dopravy:
S/Z-D1 - plochu kapacitního parkoviště u lyžařského svahu Nancy zúžit pouze na 20m a sledovat
tvarem oblouk komunikace
* Plochy smíšené nezastavěné s rekreačním využitím (lyžařské svahy):
NS5 - zúžit lyžařský svah na 50 m při průchodu biocentrem a registrovaným VKP v prostoru mezi
izolovaným lesíkem na jihozápadní hranici plochy
- zúžit lyžařský svah na 100m v prostoru západně od vymezeného interakčního prvku
Veškeré úpravy rozvojových ploch požadované posudkem SEA projektant ÚP provedl a to na
základě pokynu pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před řízením.
Návrh ÚP Stříbrná upravený dle posudku SEA předchází hrozbám a ohrožením podmínek života
budoucích generací zejména v oblasti jevů s dlouhodobým horizontem působení:
-

vytváří předpoklad pro stabilizaci lidských zdrojů a sil a prosperitu daného regionu v dlouhodobém
horizontu

-

eliminuje riziko narušení hodnot v území

-

vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatel a imigraci obyvatel nižších věkových skupin (mladých
rodin s dětmi), což může ovlivnit budoucí věkovou strukturu obyvatel

-

zahrnuje stávající i navrhované lyžařské sjezdové svahy, trasy systému cyklistické dopravy,
značené pěší turistické trasy
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-

navrhuje opatření k odstranění dopravních závad v území
Stanovená upravená koncepce rozvoje území vytváří předpoklady pro zachování stávajících

přírodních a kulturních hodnot území obce zároveň při přiměřeném rozvoji urbanizovaného území a
navyšujícím se trendu rekreačního využívání krajiny
 Vyhodnocení ÚP z hlediska vyváženého vztahu tří pilířů udržitelného rozvoje území:
ÚP významně posiluje všechny 3 pilíře udržitelného rozvoje území a navrhuje tyto skutečnosti:
Posílení ekonomického pilíře:
-

smíšená plocha obytná u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Bleiberg S/Z-S1,

-

odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Bleiberg mezi silnicí III/21012 a
Stříbrným potokem – S/Z-D1,

-

odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Bleiberg mezi silnicí III/21012 a
Stříbrným potokem – S/Z-D2,

-

odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Bleiberg západně od silnice
S/Z-D3,

-

odstavná plocha v údolí Pod Špičákem u hřiště směrem na Špičák S/Z-D4,

-

plochy smíšené nezastavěného území jako rozvoj turistického ruchu, který představuje
ekonomický potenciál rozvoje území:
- malá sjezdovka Nancy s vlekem NS2,
- propojení sjezdovek Stříbrná – Bleiberg a Nancy NS3,
- propojení stávající sjezdovky Za kostelem a malé sjezdovky Nancy NS4,
- Novoveská sjezdovka se sedačkovou lanovou dráhou ve II. etapě NS5,

-

plochy občanského vybavení pro rozvoj turistického ruchu v území:
- plocha základní vybavenosti S/Z-O2,
- rozšíření obslužného areálu u Jitřenky v centru obce S/Z-O3,
- obslužné plochy u stávající sjezdovky Za kostelem S/Z-O4,
- obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Bleiberg S/Z-O5,
- obslužné plochy u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Nová Ves S/Z-O8,
- obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Nová Ves ve II. etapě
S/Z-O11,

-

rozvoj vodního hospodářství: na veřejný vodovod bude napojena veškerá nová zástavba
kromě objektů pro rodinnou rekreaci ve východní části údolí Pod Špičákem, pro pokrytí
dodávky pitné vody bude třeba hledat do budoucna nový zdroj vody a zkapacitnit úpravnu
vody i vodojem; veškerá navržená zástavba na území obce bude rovněž centrálně
odkanalizovaná a to gravitační splaškovou sítí, která bude napojena na ČOV Kraslice
s výjimkou objektů pro rodinnou rekreaci ve východní části údolí Pod Špičákem, stávající
jednotná kanalizace v obci bude po vybudování nové splaškové kanalizace sloužit výhradně
pro odvedení dešťových vod z území,

-

rozvoj plynofikace: navržená zástavba na území obce bude napojena na středotlaký plynovod
z Kraslic s výjimkou objektů pro rodinnou rekreaci ve východní části údolí Pod Špičákem,

-

rozvoj zásobování elektrickou energií: řešeny nové trafostanice ve vazbě na navržený rozvoj
území,

-

obnova malé vodní elektrárny v centru obce včetně náhonů ze Stříbrného potoka (S/Z-T1).
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Posílení environmentálního pilíře:
-

rozdělení vybraných zastavitelných ploch bydlení, smíšeného bydlení a rekreace v údolí Pod
Špičákem na 2 etapy s podmínkou zahájení výstavby v II. etapě až po zastavění 100 %
pozemků navazujících vybraných zastavitelných ploch I. etapy

-

návrh ÚSES jako systému nezastavěného území,

-

respektování nadregionálního biokoridoru K1 Božídarské rašeliniště – Studenec včetně jeho
ochranné zóny zpřesněné do katastrální mapy,

-

respektování interakčních prvků a polních cest dle KPÚ v k. ú. Stříbrná,

-

vodní plocha pod náhonem u splavu na Stříbrném potoce S/Z-W2,

-

rozvojové zastavitelné plochy jsou převážně situovány na proluky v ZÚ,

-

nejkvalitnější ZPF v I. ani ve II. třídě ochrany není řešením ÚP vůbec zabírána,

-

aktivity lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Nová Ves nadmístního významu ve vazbě
na ZÚR KK včetně vymezení specifického funkčního regulativu pro rozvojovou plochu S/ZO11,

-

ochrana PUPFL jako nezastavěné území.

Posílení sociálního pilíře:
-

11,52 ha zastavitelných ploch bydlení ke stabilizaci obyvatelstva, v součtu obou etap,

-

0,97 ha zastavitelných ploch smíšených obytných ke stabilizaci obyvatelstva s možností
podnikání,

-

0,36 ha zastavitelných ploch veřejných prostranství jako prostoru nových sociálních kontaktů,

-

rozvoj rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem
S/Z-R1, S/Z-R2 a dále ve vedlejším údolí směrem na Špičák, S/Z-R3, S/Z-R4, S/Z-R5, S/ZR6,

-

plochy občanského vybavení – sport: sportovní areál u rekreačního střediska Stříbrný potok
S/Z-O1, rekonstrukce školního hřiště S/Z-O7,

-

plochy občanského vybavení – sport nadmístního zájmu ve II. etapě: dolní stanice sedačkové
lanové dráhy Stříbrná – Nová Ves S/Z-O9, horní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná –
Nová Ves S/Z-O10,

-

doplnění ostatních ploch občanského vybavení, které zajišťují nejen rozvoj turistického ruchu,
ale zároveň posilují ekonomický rozvoj území, neboť představují zdroj pracovních příležitostí,

-

rozvoj technické infrastruktury: napojení na stávající veřejný vodovod, odvádění splaškových
vod do ČOV Kraslice (nová splašková kanalizace, jako dešťová kanalizace bude sloužit
stávající dříve jednotná kanalizace), zásobování středotlakým plynovodem napojeným na
středotlaký plynovod Kraslice bez napojení objektů pro rodinnou rekreaci ve východní části
údolí Pod Špičákem, nové trafostanice, obnova malé vodní elektrárny v centru obce včetně
náhonů ze Stříbrného potoka (S/Z-T1).

 Závěr:
ÚP je zpracován komplexně a vyváženě řeší rozvoj všech 3 pilířů udržitelného rozvoje území. Na
řešeném území tak budou vytvořeny příznivé podmínky pro kvalitní a harmonický život příštích
generací.
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8 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Stříbrná
II.úprava), ORP Kraslice, okres Sokolov, Karlovarský kraj bylo vydáno dne 18.3.2013 pod č.j.
278/RR/13-2.
stanovisko obsahovalo toto posouzení:
zdejším odborem nebyly zjištěny rozpory.
- Pokud by si v procesu projednávání ÚP např. stanoviska dotčených orgánů, výsledky případného
řešení rozporů, aj., vyžádala změnu návrhu ÚP (II. úprava), která by měla vliv na koordinaci využívání
území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje 2008 nebo územně
plánovací dokumentací kraje, požaduje zdejší úřad, aby si pořizovatel vyžádal nové stanovisko
krajského úřadu (jinak by nebyla splněna podmínka ust. § 51 odst. 1 stavebního zákona, že krajský
úřad posuzuje návrh ÚP /II. úpravu/ před řízením o jeho vydání).
Dále obsahovalo závěrečná doporučení, která byla respektována při úpravě před veřejným
projednáním.

9 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY
NEBYLY
Stanovisko bylo plně respektováno, před veřejným projednáním bylo provedeno doplnění ÚPD dle
závěrečných doporučení nadřízeného orgánu územního plánování.

10 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Řešené území leží v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov, na území obce s rozšířenou působností
Kraslice, ve vzdálenosti cca 5 km jižně od Stříbrné. Správní území obce se rozkládá na katastrálním
území Stříbrná o celkové rozloze 3354,72 ha. Území obce sousedí s městy Kraslice a Rotava, obcemi
Šindelová a Přebuz.
Obec Stříbrná leží v příhraniční oblasti se SRN, severně od města Kraslice, kde je silniční a železniční
přechod do SRN Kraslice-Klingenthal. Dále byl otevřen další hraniční přechod pro osobní vozy,
Bublava-Klingenthal na silnici III/2187. Průjezdná silnice II/218 Stříbrná-Rájec-Přebuz byla po otevření
hraničního přechodu na Bublavě převedena do silnic III. třídy č. 21012. V průjezdu obcí bude mít
silnice III/21012 nadále charakter příhraniční komunikace vedené v přírodně a turisticky atraktivní
horské oblasti bez výrazných aktivit vyžadujících dopravní obsluhu. Navržená kapacitní odstavná
parkoviště budou využívána pouze cca 4 měsíce v zimě.
Na celostátní silniční síť je obec Stříbrná připojena prostřednictvím silnic III/21012 do Kraslic a po
silnici II/210 z Kraslic do Sokolova na silnici R6.
Železniční doprava není v řešeném území zastoupena. Nejbližší železniční stanice je ve městě
Kraslice ve vzdálenosti cca 5 km. Do řešeného území nezasahuje žádná aktivita letecké dopravy.
Území obce je napojeno na elektrickou soustavu 22kV a zásobeno elektrickým proudem z 9
trafostanic. Území obce je plošně plynofikováno. Středotlaký plynovod je přiveden z Kraslic od
regulační stanice v Lipové ulici na levém břehu Stříbrného potoka. Rozšiřování plynovodní sítě je
minimální a nepostihuje plynofikaci lokality Pod Oslím vrchem pro stavby pro rodinnou rekreaci. Pro
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zajištění plynofikace větších rozvojových ploch (sever a východ obce) je navrženo zokruhování nové a
stávající plynovodní sítě.
Obec Stříbrná má vlastní zdroje vody, které nejsou dostatečné pro stávající zástavbu obce. Nové
rozvojové plochy budou na tuto stávající vodovodní síť napojeny. ÚP navrhuje též rozšíření úpravny
vody či realizování nového vodojemu pro krytí nevyrovnanosti odběru vody. Z důvodu málo
kapacitního zdroje pitné vody pro veřejný vodovod ÚP neřeší prodloužení veřejného vodovodu do
lokality Pod Oslím vrchem pro stavby pro rodinnou rekreaci.
Obec Stříbrná je částečně odkanalizována. Splaškové vody jsou z dolní, jižní části obce svedeny
novou splaškovou kanalizací do kanalizace města Kraslic a dále na čistírnu odpadních vod (ČOV)
Kraslice. Kraslice mají nově postavenou ČOV, která je v současné době vytížena z 60%. Kapacita
ČOV počítá i do budoucna s čištěním odpadních vod celé obce Stříbrná včetně navržené výstavby.
ÚP navrhuje rozšíření splaškové kanalizační sítě pro celou obec Stříbrnou. Rozšíření představuje
systém gravitační splaškové kanalizace doplněný o systém čerpacích stanic splaškových vod (ČSOV)
a navazujících výtlaků. Stávající jednotná kanalizace v obci bude po vybudování nové splaškové
kanalizace sloužit výhradně pro odvedení dešťových vod z území.
Dále se na území nachází:
- přírodní park Přebuz
- NATURA 2000 - EVL č. CZ0414110 - Krušnohorské plató
- registrovaný významný krajinný prvek – Stříbrná - Koprníkové louky, k.ú. Stříbrná – ppč. 49, 50, 51,
630, 654, 730, 593, 631, 403/3, 417/1, 417/2, 424/1, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 427/1, 427/4, 427/5,
453, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 469, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, část 494/1,
494/16, 494/48, 494/19, 539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 539/5, 539/6, 539/7, 2300/1 část, 2300/2, 2302
část, 2303, 2306/1, 2306/2, 2307/1, 2307/2, 2308, 427/3, 752/11
- památný strom, včetně jejich OP =10m:
Modřín u Stříbrného potoka
Klen v Nancy
Klen na konci světa
Jedle pod skálou v Nancy
- významné krajinné prvky ze zákona: PUPFL, vodní toky, rybníky, údolní nivy
- ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje
- ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje– vodního zdroje Stříbrný potok
- ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje– vodního zdroje potoka Bystřina
- CHOPAV Krušného hory – celé území obce
- poddolované území:
Bublava – Kamenáč č. 149
Stříbrná 1 č. 5156
Kraslice 1 – Tisová č. 160
Tisová u Kraslic č. 131
Stříbrná – Bukovec č. 219
Přebuz – Smrčina č. 231
Stříbrná 2 č. 5157
Stříbrná 3 č. 5158
Stříbrná – Nancy č. 5162
Rozvoj ÚP je řešen ve dvou etapách bez udání časového horizontu. Výstavba II. etapy je podmíněna
zástavbou vybraných ploch I. etapy.

79

ÚP STŘÍBRNÁ

10.1 KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Obec a jedno sídlo jsou navrženy k rozvoji diferencovaně dle jejich významu a funkce v území:
Rozvoj území je řešen ve 2 etapách. ÚP neřeší žádnou územní rezervu. Rozvoj je výrazně
soustředěn do I. etapy, ve které je řešena samotná obec Stříbrná včetně lyžařského areálu Stříbrná –
Bleiberg západně u obce. Sídlo Nová Ves je stabilizována bez rozvoje kromě horní stanice sedačkové
lanovky.
Ve II. etapě rozvoje je navržen další areál lyžařských sportů Stříbrná – Nová Ves v údolí Pod
Špičákem a to včetně dalšího lyžařského sjezdového svahu se sedačkovou lanovou dráhou.
V souladu s požadavkem obce je rozvoj území řešen:
-

dostavba ZÚ a rozvoj území obce oboustranně podél průjezdné silnice III/21012 v I.etapě,

-

sjezdové lyžařské svahy na východní straně Tisovce a Olověného vrchu v I.etapě včetně
obnovy lyžařských vleků, sjezdovka Za kostelem, Nancy a propojení sjezdovek,

-

Novoveská sjezdovka se sedačkovou lanovou dráhou v údolí Pod Špičákem ve II.etapě,

-

ve vazbě na 2 lyžařské areály jsou řešeny i obslužné, ubytovací a dopravní plochy jako 2
centra služeb pro turistický ruch,

-

plochy pro individuální rekreaci jsou navrženy pouze jako doplňkové ve východní části údolí
Pod Špičákem v lokalitě Pod Oslím vrchem a to bez nároku na připojení na inženýrské sítě.

Návrh ÚP Stříbrná byl v procesu pořízení postupně upravován. Úprava návrhu ÚP před řízením
probíhala postupně dvakrát, a to z důvodu přetrvávajícího nesouhlasu s vynětím ZPF.
 V rámci I. verze úpravy návrhu ÚP Stříbrná před řízením byly provedeny tyto práce:
* Na základě posudku SEA a stanoviska DO ochrany ZPF ze dne 13.12.2010 č. j. 4580/ZZ/10
k Návrhu ÚP Stříbrná byl Návrh ÚP před řízením upraven následovně:
-

plocha bydlení S/Z-B11 byla zmenšena

-

byly zmenšeny obě rekreační plochy S/Z-R1 a S/Z-R2 o pás zeleně podél toku

-

plocha občanského vybavení S/z-O2 byla v I. etapě zmenšena a její část byla převedena do II.
etapy k ploše S/Z-O11

-

plocha smíšeného bydlení S/Z-S1 byla v I. etapě zmenšena a její část byla převedena do II.
etapy k ploše S/Z-S2

-

parkoviště S/Z-D3 bylo zmenšeno

-

sjezdovka NS1 včetně sedačkové lanovky byla po kolaudaci převedena na stav a jako rozvojová
plocha byla zrušena

-

plocha občanského vybavení S/Z-O11 byla ve II. etapě zvětšena o část plochy S/Z-O8 z I. etapy

-

parkoviště S/Z-D5 ve II. etapě bylo zcela zrušeno

-

Novoveská sjezdovka NS5 byla výrazně zúžena

 Na základě požadavku obce byl návrh ÚP upraven:
-

původní plocha výroby S/Z-V1 byla změněna na plochu bydlení S/Z-B12 ve stejném územním
rozsahu
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 V rámci II. úpravy návrhu ÚP Stříbrná před řízením byly provedeny tyto práce:
 Na základě nového stanoviska DO ochrany ZPF ze dne 5.4.2011 č. j. 1265/ZZ/11 a v souladu se
záznamem o vyhodnocení vyjádření k I. úpravě návrhu ÚP Stříbrná ze dne 25.2.2011 vyhotoveným
pořizovatelem byly v rámci II. verze úpravy návrhu ÚP Stříbrná před řízením provedeny tyto úpravy:
- plocha S/Z-B10 byla výrazně zmenšena na tento rozsah:
- západní část jižně od místní komunikace jako pokračování plochy S/Z-S1 až ZÚ – zastavitelný
pás určen pouze pro 1 řadu RD v zahradách
- východní část severně od místní komunikace, zastavitelný pás mezi dvěma ZÚ určen rovněž
pouze pro 1 řadu RD v zahradách
- plocha S/Z-S2 – byla zcela zrušena
- plocha S/Z-O11 – s touto plochou opět nesouhlasil DO a požadoval ji zcela zrušit
 Na základě usnesení ZO č. 63c) ze dne 15.6.2011 a v souladu s pokyny pořizovatele byla plocha
S/Z-O11 ponechána v plném rozsahu, pro tuto plochu byl vymezen specifický regulativ Plochy
občanského vybavení - specifické – OX1, bylo doplněno odůvodnění této plochy
Ve vazbě na pokyny pořizovatele projektant dále upravil ÚP takto:
- ve vazbě na ZÚR KK jsou všechny rozvojové plochy II. etapy řešeny jako plochy nadmístního
významu (S/Z-O9, S/Z-O10, S/Z-S11, NS5)
 Na základě usnesení ZO č. 77c) ze dne 17.8.2011 byla upravena plocha S/Z-B11 mimo údolní nivu
toku a to ve vazbě na přilehlé hranice ZÚ při zohlednění stávající zástavby.
 Na základě rozhodnutí o kolaudaci jsou plochy S/Z-O6 a NS1 vedeny již jako stávající plochy,
nikoliv rozvojové.
 Projektant prověřil závěry a doporučení Stanoviska nadřízeného orgánu územního
plánování k Návrhu ÚP Stříbrná (II. úprava), ORP Kraslice, okres Sokolov, Karlovarský kraj
č. j. 278/RR/13-2 ze dne 18.3.2013. Projektant vyhodnotil toto stanovisko s těmito závěry:
* ZÚR KK vymezuje na území obce tato VPO:
- U.10 – RBC č. 391 Rolava
- U.13 – RBC č. 1177 Tisovec
- U.15 – RBC č. 1178 Hatě
- U.93 – RBC č. 10101 Hraniční prameniště
- U.94 – RBC č. 10102 Údolí u Nancy
- U.107 – NRBK č. K1 Studenec – Božídarské rašeliniště
- U.549 – RBK č. 20107 Sklenský vrch – RBK č. 981
- U.565 – RBK č. 534 Rolava – Tisovec
- U. 568 – RBK č. 980 Rolava – Hatě
- U.569 – RBK č. 981 Hatě – Studenec
V rámci Návrhu ÚP Stříbrná prověřil a aktualizoval projektant ÚSES RNDr. J. Křivanec, autorizovaný
projektant ÚSES, č. autorizace ČKA 03 263, veškeré prvky ÚSES s těmito závěry:
ÚP přebírá ze ZÚR KK a dále zpřesňuje tyto prvky nadregionálního a regionálního ÚSES:


ÚSES – Nadregionální úroveň



Nadregionální biokoridor funkční


č. K1 - Božídarské rašeliniště - Studenec



ÚSES - Regionální úroveň



Regionální biocentra funkční
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č. 1177 – Tisovec – vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 1178 - Hatě



č. 10101 - Hraniční prameniště



č. 10102 - Údolí u Nancy – vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná

Regionální biokoridor nefunkční


č. 534 - Rolava – Tisovec - vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 980 - Rolava - Hatě



č. 981 - Hatě - Studenec



č. 20107 - Sklenský vrch - R BK 981

Část území obce leží v OP nadregionálního biokoridoru.
RBC č. 391 Rolava do řešeného území obce Stříbrná nezasahuje: Toto RBC č. 391 leží na
sousedním správním území obce Přebuz. – viz. kap. 2 odůvodnění.
Vymezené prvky nadregionálního a regionálního ÚSES se nacházejí většinou na lesní půdě. ÚP pro
tyto prvky ÚSES nenavrhuje žádné změny v krajině jako opatření k založení prvků ÚSES. Na
plochách a koridorech nadregionálního a regionálního ÚSES nenavrhuje proto ÚP žádné změny ve
struktuře krajiny. Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES jsou v řešeném území pouze vymezeny.
Z toho důvodu a zejména na základě stavebního zákona, v platném znění, nejsou prvky regionálního
a nadregionálního ÚSES navrženy jako VPO.
* Projektant ÚP prověřil rozsah významné plochy nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a
sport č. 13a východně a severně od Stříbrné vymezené v ZÚR KK:
- severní část této plochy nadmístního významu 13a je v ZÚR KK vymezena na místě stávajících
lyžařských svahů s několika vleky, z nichž jeden vlek byl v průběhu pořízení ÚP Stříbrná nahrazen
lanovou sedačkovou dráhou (zprovozněno v zimě 2011 – 2012). Tato lyžařská lokalita Stříbrná Bleiberg na svazích Tisovce a Olověného vrchu je v území provozována již několik desítek let jako
část lyžařského střediska Bublava. Vzhledem k vymezenému funkčnímu regionálnímu ÚSES
v těsném kontaktu s touto tradiční lyžařskou lokalitou nelze v území vymezit severně a západně od
Stříbrné nové lyžařské svahy. ÚP v tomto stávajícím lyžařském areálu Stříbrná - Bleiberg vymezuje
plochy změn v krajině: NS2 – malá sjezdovka Nancy – stávající, navržen nový vlek, NS3 a NS4 –
pouze propojení stávajících lyžařských svahů v jejich dolní části. Jako obslužné zázemí tohoto
severního lyžařského areálu Stříbrná - Bleiberg upravený ÚP navrhuje zastavitelné plochy v tomto
rozsahu:
- kapacitní parkoviště: S/Z-D2, S/Z-D1 – celkem rozloha 0,94 ha
- obslužné plochy: S/Z-O4, S/Z-O5 – celkem rozloha 3 ha
Návrh ÚP navrhoval jako další nadmístní aktivity (východní část plochy 13a na území obce Stříbrná
dle ZÚR KK) zcela nový lyžařský areál Stříbrná – Nová Ves východně od Stříbrné v údolí Pod
Špičákem podél bezejmenného toku. V této lokalitě byla v návrhu ÚP navržena nová široká sjezdovka
s lanovou sedačkovou dráhou NS5 o rozloze 27,2 ha s výstupní stanicí u Nové Vsi, rozsáhlé obslužné
zázemí tohoto areálu S/Z-O8, S/Z-O9, S/Z-O10, S/Z-O11 o celkové rozsahu 2 ha, plocha smíšená
obytná S/Z-S2 o rozloze 3,1 ha, parkoviště S/Z-D4 a S/Z-D5 o celkové rozloze 0,66 ha. Na základě
posudku SEA, který byl plně respektován a potvrzen stanoviskem DO ochrany životního prostředí
k Návrhu ÚP Stříbrná, byly v této východní lokalitě nadmístní plochy 13a zmenšeny rozvojové plochy:
sjezdovka NS5 na 9,57 ha, obslužné plochy S/Z-O8, S/Z-O9, S/Z-O10 a S/Z-O11 na celkový rozsah
1,54 ha, plocha S/Z-D5 byla zcela zrušena, plocha S/Z-S2 byla zmenšena na polovinu. Na základě
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opakovaného nesouhlasného stanoviska DO ochrany ZPF byly zmenšené obslužné zastavitelné
plochy tohoto lyžařského navrženého areálu Stříbrná - Nová Ves ještě dále upraveny: plocha S/Z-S2
byla podruhé zmenšena a převedena pouze do plochy bydlení dle požadavku obce a dohody s DO.
Tímto postupným zmenšováním rozvojových ploch se podstatně redukoval upřesněný rozsah
východní části významné plochy nadmístního významu 13a vymezené v ZÚR KK a řešené na území
obce Stříbrná.
V současné době na základě stanovisek DO není reálné vymezit v ÚP Stříbrná větší rozsah
rozvojových ploch nadmístního významu. I tento relativně malý aktualizovaný rozsah rozvojových
ploch pro nadmístní zájmy (zejména lyžařský areál Stříbrná – Nová Ves) vymezený v upraveném
návrhu ÚP Stříbrná před řízením byl pořizovatelem složitě projednáván, neboť se na území obce
Stříbrná nacházejí mimořádné přírodní hodnoty, jak ukazuje velký rozsah regionálního a
nadregionálního ÚSES, vymezený přírodní park Přebuz, plocha Natura 2000 EVL Krušnohorské plató,
registrované VKP i památné stromy. Za současného právního stavu v tomto přírodním exponovaném
území obce Stříbrná není možné vymezit a zpřesnit významnou plochu nadmístního významu 13a
jiným způsobem, než jak to řeší Úprava návrhu ÚP Stříbrná před řízením. Předložená úprava návrhu
ÚP Stříbrná před řízením je zpracována v souladu se ZÚR KK. Významná plocha nadmístního
významu 13a pro cestovní ruch, rekreaci a sport je v upraveném ÚP zpřesněna do rozsahu, který je
v souladu se všemi stanovisky DO k Návrhu ÚP Stříbrná.
Územní podmínky v lokalitě lyžařského areálu Stříbrná - Nová Ves umožňují v dalších etapách
vývoje po prokázání potřeby vymezení dalších rozvojových ploch řešit změnou ÚP nové další
zastavitelné plochy na ZPF obslužného charakteru pro rozvoj východní části významné plochy
nadmístního významu 13a. Rozšíření lyžařského svahu NS5 se naopak nedá očekávat ani
v budoucnu.
 V rámci úpravy návrhu ÚP Stříbrná před opakovaným veřejným projednání na základě
doplněných pokynů od pořizovatelky ze dne 18.03.2015 byly provedeny tyto práce:
-

části zastavitelných ploch bydlení z I. etapy byly převedeny do II. etapy jako nové zastavitelné
plochy bydlení místního významu:

-

-

S/Z-B14 ve II. etapě, dříve části plochy S/Z-B9 v I. etapě

-

S/Z-B15 ve II. etapě , dříve část plochy S/Z-B11 v I. etapě

-

S/Z-B16 ve II. etapě, dříve část plochy S/Z-B12 v I. etapě

byly vymezeny tyto další nové zastavitelné plochy:
- S/Z-B13 v I. etapě, dříve zemědělská plocha
- S/Z-R3 v I. etapě, dříve plocha plocha smíšená nezastavěného území se zemědělsko
vodohospodářskou funkcí
- S/Z-R4 v I. etapě, dříve plocha smíšená nezastavěného území se zemědělsko kulturně
historickou funkcí
- S/Z-O12 v I. etapě pro obslužné zázemí agroturistiky, dříve zemědělská plocha
- S/Z-O13 v I. etapě pro zemědělské zázemí agroturistiky, dříve zemědělská plocha(pořizovatel
požadoval označení zemědělského zázemí agroturistiky OX, plocha OX již v ÚP Stříbrná byla
vymezena, z toho důvodu projektant zvolil pro zemědělské zázemí agroturistiky označení
OA1)
- S/Z-R5 v I. etapě, dříve plocha smíšená nezastavěného území se zemědělsko kulturně
historickou funkcí

-

byly zmenšeny tyto rozvojové plochy:
- S/Z-B9: podstatná severní část plochy byla převedena do II. etapy jako S/Z-B14
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- S/Z-B11: severní část plochy byla převedena do II. etapy jako S/Z-B15
- S/Z-B12: západní polovina plochy byla převedena do II. etapy jako S/Z-B16
-

bylo změněno funkční využití těchto pozemků:
- p.č. 44/6, 44/7 z RI stav na BI stav
- p.č. 1491/2, 1491/1, 1491/3 z PVz stav na ZS stav
- p.č. 817 z OV stav na BI stav
- st. p.č. 620 z OV stav na BI stav
- st. p.č. 517, 799, 458, 382/41 z OV stav na RI stav
- p.p.č. 1611/3, 1611/4 z W stav na ZS stav
- p.p.č. 1538 z W stav na PVk stav
- p.p.č. 16/4 z PVz stav na ZS stav

-

v souvislosti s nově vymezenými plochami S/Z-O12 a S/Z-O13 byly stanoveny nové druhy ploch
s rozdílným způsobem využití OA – občanské vybavení – agroturistika – obslužné zázemí a OA1 –
občanské vybavení – agroturistika – zemědělské zázemí, včetně podmínek způsobu využití

-

vyhodnocení ztrát ZPF bylo zcela přepracováno dle společného metodického pokynu MMR a MŽP

-

pro nově vymezené plochy v II. etapě S/Z-B14, S/Z-B15, S/Z-B16 byla stanovena podmínka
zastavění až po prokázání 100 % zastavitelnosti sousedících rozvojových ploch z I. etapy (S/ZB10, S/Z-B11 a S/Z-B12)

-

byl doplněn regulativ funkční plochy OH v odstavci B o nový bod 5. Komunitní kompostárna

 V rámci úpravy návrhu ÚP Stříbrná po opakovaném veřejném projednání byly provedeny
tyto práce:
-

v k.ú. Stříbrná, st. p.č. 723 – bylo změněno funkční využití z RI stav na BI stav

-

v k.ú. Stříbrná, část p.p.č. 1410/1 v rozsahu 1.200 m byla vyčleněna z RBC 1177 (NP) dle

2

ortofotomapy a změněno funkční využití území z NP na BI stav
-

v k.ú. Stříbrná, p.p.č. 13/1 – bylo změněno navržené funkční využití celého pozemku z BI návrh na
SM návrh, tímto byly zrušeny zastavitelné plochy BI ozn. S/Z-B12 aS/Z-B16 a byly nově navrženy
plochy SM ozn. S/Z-S2 v I. etapě a S/Z-S3 ve II. etapě, rozdělení pozemku na tyto dvě plochy dle
etap bylo aktualizováno dle požadavků potenciálního investora

-

byla provedena drobná úprava hranic zastavitelných ploch bydlení S/Z-B11 v I. etapě a S/Z-B15
v II. etapě dle poskytnutého zákresu pořizovatele ze dne 15.12.2015, celková rozloha součtu obou
zastavitelných ploch v I. a II. etapě byla zachována

-

v k.ú. Stříbrná, p.p.č. 667/1 bylo změněno funkční využití jižní části zastavitelné plochy rekreace
S/Z-R4 z RI návrh na BI návrh a byla zde nově navržená zastavitelná plocha BI - návrh ozn. S/ZB17 v I. etapě, dále byl upraven rozsah střední části zastavitelné plochy rekreace S/Z-R4 a podél
místní komunikace na sever byla vymezena nová zastavitelná plocha rekreace ve II. etapě RI návrh ozn. S/Z-R6. Zároveň pro plochu S/Z-R6 byla stanovena podmínka využití k výstavbě až po
prokázání využití 100% zastavěnosti přilehlých pozemků na plochách S/Z-R4

-

ve vazbě na tyto výše uvedené úpravy rozvoje území obce Stříbrná provedl projektant tyto další
související práce:


provedené úpravy rozvojových ploch byly zapracovány do kompletní textové části ÚP včetně
všech bilančních tabulek



byla znovu aktualizována kap. 11, část Posouzení potřeby vymezení rozvojových ploch v ÚP
Stříbrná textové zprávy odůvodnění ÚP,



z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti byly dříve stanové podmínky pro využití vybraných
zastavitelných ploch bydlení v II. etapě zapracovány kromě kap. 3.3. i do kap. 6 textové části
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výroku ÚP. Toto se týká i nově navržených podmínek pro nově vymezené plochy rekreace
S/Z-R6 a smíšené bydlení S/Z-S3 ve II. etapě rozvoje.
-

nad rámec pokynů pořizovatelky projektant ÚP odstranil chybu v řešení způsobu likvidace
dešťových vod z území a opravil na v.č.5 Výkres koncepce veřejné infrastruktury, M 1:10 000
původně navrhovanou kanalizaci jednotnou za kanalizaci dešťovou, ve vztahu na tuto skutečnost
byla opravena i chyba na v.č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:10
000, navržené VPS s možností vyvlastnění ozn. VT19 – VT25 jako kanalizace dešťová (dříve
jednotná)

-

Obec Stříbrná dosud nemá zpracovanou žádnou územně plánovací dokumentaci.

-

ÚP navrhuje rozvojové plochy:

-

zastavitelné

-

nezastavěné plochy smíšené se sportovním využitím – lyžařské svahy (sjezdovky)

-

ÚP neřeší plochy přestavby.
Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným způsobem využití dle vyhl. č.501/2006, v platném

znění:
* Plochy bydlení
- bydlení hromadné - BH
- bydlení individuálního městského a příměstského typu - BI
* Plochy rekreace
- rekreace individuální pobytová - RI
* Plochy občanského vybavení
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI
- občanské vybavení - ostatní služby – OV
- občanské vybavení - hřbitov - OH
- občanské vybavení - sport – OS
- občanské vybavení - agroturistika - obslužné zázemí - OA
- občanské vybavení - agroturistika - zemědělské zázemí – OA1
- občanské vybavení – specifické – OX1
* Plochy veřejných prostranství
- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz
- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1
* Sídelní zeleň vyhrazená
- zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné městského typu - SM
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silniční - DS
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba drobná - VD
* Plochy vodní a vodohospodářské
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- plochy vodní a vodohospodářské - W
* Plochy zemědělské
- plochy zemědělské - NZ
* Plochy lesní
- plochy lesní – NL
* Plochy přírodní
- plochy přírodní - NP
* Plochy smíšené nezastavěného území
- plochy smíšené nezastavěného území sportovní – NSs1
- plochy smíšené nezastavěného území - NSx
Význam indexů zastoupených v plochách smíšených nezastavěného území:
p - přírodní
z - zemědělská
l - lesní
v - vodohospodářská
k - kulturně historická
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, a
nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového
uspořádání území. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP rovněž
podmínečně přípustné využití a rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků.
Pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatřeních dle §18 odst.(5) stavebního zákona, v platném
znění se stanovují tyto omezující podmínky:
- na plochách vymezených pro ÚSES, na plochách vodních a vodohospodářských

a na plochách

přírodních lze umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu , pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
- zemědělské stavby lze umisťovat pouze na plochách zemědělských, na plochách smíšených
nezastavěného území zemědělských a lesních a to pouze do výšky 4 m od nejvyššího bodu
upraveného terénu při obvodu stavby,
- oplocení pozemků lze umisťovat pouze na plochy zemědělské nebo na plochy smíšené
nezastavěného území zemědělské a to bez podezdívky, do výšky 2m a pouze pokud neomezí
prostupnost krajinou.
Nad rámec stanovených ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhl.č.501/2006 Sb., v platném
znění. ÚP navrhuje jednu zcela novou plochu s rozdílným způsobem využití a její funkční a prostorové
regulativy:
* Zeleň vyhrazená - soukromá (zahrady) - ZS
A. Hlavní využití
vyhrazená zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách nezahrnutá do jiných zastavěných a
zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití (zeleň v rámci areálu).
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B. Přípustné využití
1. zahrady a sady – výsadby ovocných dřevin, okrasné a užitkové zahrady,
2. samostatné větší zahrady, zahrady sdružené do větších celků,
3. záhumenky pro samozásobitelskou činnost,
4. účelové cesty,
5. pozemky související dopravní infrastruktury,
6. pozemky související technické infrastruktury.
C. Podmínečně přípustné využití
2

1. skleníky do 25 m zastavěné plochy,
2

2. bazény do 40m zastavěné plochy,
2

3. altány do 25 m zastavěné plochy.
4. účelové stavby sloužící výhradně sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a k ukrytí
2

techniky pro údržbu zahrady do 16 m zastavěné plochy.
D. Nepřípustné využití
1. jakékoliv jiné trvalé stavby.
E. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 5,
2. výšková regulace zástavby: 4 m,
3. minimální % ozelenění plochy: 85.
Důvodem pro vymezení této plochy zeleně ZS je ochrana dosud nezastavěných zahrad v území,
které nejsou určeny k dalšímu zastavění a představují nezvratnou přírodní hodnotu v zástavbě.

10.1.1 PŘEHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
ÚP navrhuje na území obce Stříbrná pouze zastavitelné plochy. Tyto zastavitelné rozvojové plochy
řeší grafická část:
* vlastní ÚP:
- v.č.1 Výkres základního členění území, M 1:10 000 a na v. č. 2. Hlavní výkres, M 1:10 000.
* část odůvodnění ÚP:
- detailní řešení zastavitelných ploch je prezentováno na v. č. 1. Koordinační výkres, M 1:10 000, v. č.
1. 1 Koordinační výkres – detail, M 1:2 880.
Rozvojové plochy jsou označeny popisem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších
výkresech územního plánu kromě v. č. 2 Širší vztahy, M 1:50 000 v části odůvodnění.
Označení rozvojových ploch sleduje polohu plochy, charakter plochy a navržený způsob využití
území (např. S/Z-B1):


písmeno (před lomítkem) = zkratka katastrálního území, ve kterém plocha leží:
S = k.ú. Stříbrná



písmena za lomítkem = zkratka charakteru rozvojové plochy:
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Z - zastavitelná plocha


písmena za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:
B - bydlení, O - občanské vybavení, R - rekreace, P - veřejná prostranství, S - smíšené
obytné plochy, D - dopravní infrastruktura, V - výroba, T - technická infrastruktura,



Z - vyhrazená zeleň
číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití

Poznámka:
Rozdělení rozvojových ploch dle etap je v ÚP navíc řešeno ještě i barevným rozlišením hranic
rozvojových ploch:
- hranice zastavitelných ploch I.etapa - hnědá barva
- hranice zastavitelných ploch II. etapa – světle zelená barva
ÚP STŘÍBRNÁ NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ PLOCHY:
I.ETAPA
MÍSTNÍ VÝZNAM
OBEC STŘÍBRNÁ
Plochy bydlení
S/Z-B1 - dostavba proluk v ZÚ západně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce - BI
S/Z-B2 - dostavba proluk v ZÚ východně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce - BI
S/Z-B3 - dostavba proluk v ZÚ v centru obce na pravém břehu Stříbrného potoka - BI
S/Z-B4 - dostavba proluk v ZÚ v centru obce oboustranně podél průjezdné silnice III/21012 na levém
břehu Stříbrného potoka - BI
S/Z-B5 - dostavba proluk v ZÚ v severní části obce - BI
S/Z-B6 - plochy v jižní části obce východně od silnice III/21012 mimo ZÚ - BI
S/Z-B7 - plochy v centru obce mimo ZÚ - BI
S/Z-B8 - dostavba proluk v ZÚ ve východní části obce směrem na Špičák - BI
S/Z-B9 - plochy severně podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce - BI
S/Z-B10 - plochy podél místní komunikace směrem ke staré škole ve východní části obce - BI
S/Z-B11 - plocha u vodojemu – BI
S/Z-B13 – plocha v jižní části obce mimo ZÚ - BI
S/Z-B17 – plocha podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce - BI
Plochy rekreace
S/Z-R1 - plochy severně podél místní komunikace v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem - RI
S/Z-R2 - plochy jižně podél místní komunikace v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem - RI
S/Z-R3 - plocha ve východní části obce směrem na Špičák - RI
S/Z-R4 - plochy oboustranně podél místní komunikace směrem na Špičák - RI
S/Z-R5 - plocha u vodojemu - RI
Plochy občanského vybavení
S/Z-O1 - sportovní areál u rekreačního střediska Stříbrný potok - OS
S/Z-O2 - plocha základní vybavenosti - OI
S/Z-O3 - rozšíření obslužného areálu u Jitřenky v centru obce - OV
S/Z-O4 - obslužné plochy u stávající sjezdovky Za kostelem - OV
S/Z-O5 - obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg - OV
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S/Z-O7 - rekonstrukce školního hřiště - OS
S/Z-O8 - obslužné plochy u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - OV
S/Z-O12 - plocha pro služby agroturistiky na jižním okraji obce - OA
S/Z-O13 - plocha pro zemědělské zázemí agroturistiky na jižním okraji - OA1
Plochy veřejných prostranství
S/Z-P1 - veřejné prostranství se veřejnou zelení charakteru parku s víceúčelovým hřištěm v centru
obce - PVz1
Plochy smíšené obytné
S/Z-S1 - plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - SM
S/Z-S2 - plocha na jižní hranici správního území obce mezi Stříbrným potokem a silnicí III/21012 - SM
Plochy dopravní infrastruktury
S/Z-D1 - odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg mezi silnicí III/21012 a
Stříbrným potokem - jižní část - DS
S/Z-D2 - odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg mezi silnicí III/21012 a
Stříbrným potokem - severní část - DS
S/Z-D3 - odstavná a parkovací plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg západně
od silnice - DS
S/Z-D4 - odstavná plocha u hřiště směrem na Špičák - DS
Plochy technické infrastruktury
S/Z-T1 - malá vodní elektrárna na Stříbrném potoce v severní části obce - TI
Plochy vodní a vodohospodářské
S/Z-W1 - akumulační nádrž v severní části obce pro zasněžování sjezdovek areálu Stříbrná - Bleiberg
-W
S/Z-W2 - vodní plocha pod náhonem u splavu na Stříbrném potoce - W
II. ETAPA
MÍSTNÍ VÝZNAM
Plochy bydlení
S/Z-B14 - plochy rozšiřující plochy bydlení S/Z-B9 ve východní části obce - BI
S/Z-B15 - plocha rozšiřující plochy bydlení S/Z-B11 u vodojemu - BI
Plochy rekreace
S/Z-R6 - plochy oboustranně podél místní komunikace směrem na Špičák - RI
Plochy smíšené obytné
S/Z-S3 - plocha rozšiřující plochu obytnou S/Z-S2 na jižním okraji obce - SM
NADMÍSTNÍ VÝZNAM
Plochy občanského vybavení
S/Z-O9 - dolní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
S/Z-O10 - horní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
S/Z-O11 - obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves – OX1
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10.1.2 PŘEHLED ZMĚN V KRAJINĚ
10.1.2.a) PŘEHLED NAVRŽENÝCH PLOCH NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
ÚP se výrazně soustřeďuje na rekreačně sportovní využití kulturní krajiny. Obec Stříbrná patří mezi
významná zimní střediska Krušných hor se zaměřením na sjezdové lyžování. ÚP navrhuje podstatnou
modernizaci stávajících lyžařských vleků a to ve 2 lokalitách:
* východní svahy Tisovce a Olověného vrchu – rozvoj v I. etapě: areál Stříbrná - Bleiberg:
Ke sjezdovému lyžování je využíván souvislý svah na pravém břehu Stříbrného potoka, jehož horní
část leží na území sousední obce Bublava. V současné době je zde v zimním období provozováno
několik krátkých lyžařských vleků, které často patří k jednotlivým rekreačním ubytovacím areálům, a
nová sedačková lanovka. V lyžařském areálu jsou provozovány 3 sjezdovky s lyžařskými vleky délky
500, 800 a 4 sedačková lanová dráha Stříbrná – Bleiberg v délce 1.300m. ÚP v této lokalitě navrhuje:
-

zrušení všech krátkých lyžařských svahů u rekreačních objektů kromě svahu u střediska
Barbora

-

stabilizace sjezdovky Za kostelem včetně vleku

-

výstavba nového lyžařského vleku Nancy jako náhrada za stávající krátký vlek

Tyto 3 sjezdové svahy budou vzájemně propojeny. Na území obce Stříbrná jsou řešeny spodní části
těchto sjezdovek. Horní část lyžařských svahů zasahuje do území obce Bublava.
* Údolí Pod Špičákem – rozvoj v II. etapě: areál Stříbrná – Nová Ves:
V současné době je zde provozován krátký lyžařský vlek v jižní části svahu.
ÚP v této lokalitě navrhuje:
Ve II. etapě výstavba nové sedačkové lanové dráhy Stříbrná – Nová Ves v délce 1 300m

a návrh

nové Novoveské sjezdovky od rekreační zástavby Nová Ves až k místní komunikaci do údolí Pod
Špičákem. Tato nová sjezdovka je vymezena částečně v ploše místního BC. Uprostřed lyžařského
svahu je stabilizován izolovaný lesík, který bude zachován beze změny. Rovněž budou respektovány
vybrané porosty mimolesní zeleně v rozsahu navrženého interakčního prvku dle KPU v k.ú. Stříbrná.
Rozsah nově vymezeného lyžařského svahu byl v průběhu zpracování návrhu ÚP konzultován s MÚ
Kraslice, OŽP.
Seznam lyžařských sjezdových svahů, které jsou řešeny jako nezastavěná kulturní krajina se
smíšeným rekreačně sportovním využitím:
Plochy smíšené nezastavěného území
I.etapa:
NS2 - malá sjezdovka Nancy s vlekem - NSs1
NS3 - propojení sjezdovek Stříbrná - Bleiberg a Nancy – NSs1
NS4 – propojení stávající sjezdovky Za kostelem a malé sjezdovky Nancy – NSs1
Poznámka:
Původní sjezdovka NS1 Stříbrná – Bleiberg byla již zprovozněna a je řešena jako stav.
II.etapa:
NS5 - Novoveská sjezdovka se sedačkovou lanovou dráhou - NSs1
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10.1.2. b) PŘEHLED NAVRŽENÝCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ V KRAJINĚ
ÚP nenavrhuje na území obce Stříbrná v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo rozvojové
zastavitelné plochy žádná veřejná prospěšné opatření v krajině. Vodní nádrž v centru obce na
Stříbrném potoce ozn. S/Z-W2, která zvýší retenční schopnosti území, je v souladu se stavebním
zákonem, v platném znění, řešena jako VPS technické infrastruktury T2.

10.1.3 ÚZEMNÍ REZERVY
ÚP nenavrhuje na území obce žádnou plochu ani koridor jako územní rezervu.

10.1.4 PLOCHY BYDLENÍ A SMÍŠENÉ PLOCHY BYDLENÍ
Stávající obytná zástavba je stabilizována jako plochy bydlení v bytových domech (BH) a bydlení
městského a příměstského typu (BI). ÚP navrhuje plochy bydlení (BI) a plochy smíšené obytné (SM)
jako zastavitelné plochy. Zastavitelné plochy jsou řešeny v I. i v II. etapě bez udání časového
horizontu. ÚP navrhuje plochy bydlení západně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce,
východně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce, v centru obce na pravém břehu Stříbrného
potoka, v centru obce oboustranně podél průjezdné silnice III/21012 na levém břehu Stříbrného
potoka, v severní části obce, v jižní části obce východně od silnice III/21012 mimo ZÚ, v centru obce
mimo ZÚ, ve východní části obce směrem na Špičák, severně podél místní komunikace směrem na
Špičák ve východní části obce, podél místní komunikace směrem ke staré škole ve východní části
obce a u vodojemu. ÚP navrhuje plochu smíšenou obytnou - městskou ve východní části obce a na
jižním okraji území obce. Pro zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení ve II. etapě (S/Z-B14,
S/Z-B15, S/Z-S3) byly stanoveny podmínky k výstavbě až po využití 100 % pozemků sousedních
souvisejících ploch (S/Z-B9, S/Z-B11, S/Z-S2).
ÚP nenavrhuje žádnou plochu bydlení jako přestavbu.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
* Plochy bydlení zastavitelné v I. etapě:

10,23 ha

* Plochy bydlení zastavitelné v II. etapě:

1,29 ha

* Plochy smíšeného bydlení zastavitelné v I. etapě:

0,75 ha

* Plochy smíšeného bydlení zastavitelné v II. etapě:

0,22 ha

..........................................................................................................................................................
* Celkem rozvojové plochy pro bydlení a smíšené bydlení

12,49 ha

Na rozvojových plochách bydlení a smíšeného bydlení dle ÚP v rozsahu 12,49 ha budou vytvořeny
podmínky pro bydlení 220 nových obyvatel, což odpovídá 49 % stávajícího počtu obyvatel.

10.1.5 PLOCHY REKREACE
ÚP stabilizuje plochy rekreace v řešeném území:
- plochy rekreace individuální pobytové: v sídle Nová Ves, v jižní, centrální a severní části obce, ve
východní části lokality Pod Oslím vrchem.
ÚP navrhuje zastavitelné plochy rekreace:
- plochy rekreace individuální pobytové – severně a jižně podél místní komunikace v rekreační lokalitě
Pod Oslím vrchem, doplněna oboustranně zástavba místní komunikace ke Špičáku. Pro zastavitelné
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plochy rekreace ve II. etapě (S/Z-R6) byla stanovena podmínka k výstavbě až po využití 100 %
pozemků sousedních souvisejících ploch (S/Z-R4).
ÚP nenavrhuje žádnou plochu rekreace jako přestavbu.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
* Plochy rekreace zastavitelné v I. etapě:

3,10 ha

* Plochy rekreace zastavitelné v II. etapě:

0,64 ha

........................................................................................................................................................
* Celkem rozvojové plochy pro rekreaci

3,74 ha

10.1.6 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
V souvislosti se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí vyhláškou
č.501/2006 Sb., v platném znění, došlo k významné metodické změně pojetí ploch s rozdílným
způsobem využití „občanského vybavení“. V ÚP jsou rozlišovány tyto druhy ploch s rozdílným
způsobem využití (funkční plochy):
- občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OI
- občanské vybavení - ostatní služby – OV
- občanské vybavení - hřbitov - OH
- občanské vybavení - sport – OS
- občanské vybavení - agroturistika - obslužné zázemí - OA
- občanské vybavení - agroturistika - zemědělské zázemí – OA1
- občanské vybavení – specifické – OX1
Pro každou takto vymezenou plochu občanského vybavení jsou stanoveny plošné a prostorové
regulační podmínky.
* ÚP zachovává stávající funkční plochy OI v plném rozsahu (OÚ Stříbrná s provozovnou České
pošty, České spořitelny a České pojišťovny a s místní knihovnou, horská služba).
ÚP navrhuje 1 plochu pro rozšíření zázemí OÚ v centru obce (ozn. S/Z-O1). Základní škola, MŠ i
zdravotní středisko jsou pouze v zařízeních v sousedních Kraslicích nebo v Sokolově.
* ÚP zachovává stávající síť občanského vybavení obslužného a ubytovacího charakteru (rekreační
střediska s celkovou kapacitou 300 lůžek, z nichž některá provozují i restaurační část), obchodní
zařízení na jihu obce, fara a kostel Nejsvětější srdce Páně.
ÚP výrazně rozšiřuje plochy služeb:
-

doplnění obchodní sítě v centru obce (S/Z-O3)

-

rozšíření ubytovací, stravovací a obslužné kapacity ve vazbě na 2 lyžařské areály: I.etapa –
obslužné plochy u sjezdovky Za kostelem a Stříbrná – Bleiberg (S/Z-O4, S/Z-O5), II.etapa
obslužné plochy u Novoveské sjezdovky (S/Z-O11). Pro plochu S/Z-O11 byl nakonec
vytvořen specifický regulativ, neboť se jedná o plochu nadmístního významu. Další rozvoj
služeb se předpokládá rovněž v plochách smíšených obytných, které jsou soustředěny rovněž
ve vazbě na 2 lyžařské areály.

* ÚP stabilizuje stávající hřbitov v obci u kostela beze změny jako plochu OH. Na ploše hřbitova je dle
regulačních podmínek možno umístit i komunitní kompostárnu.
* ÚP stabilizuje fotbalové hřiště v údolí Pod Špičákem jako plochu OS a doplňuje ho odstavnou
plochou. ÚP řeší rekonstrukci bývalého školního hřiště v centrální části obce (S/Z-O7), sportovní areál
u rekreačního střediska Stříbrný potok (S/Z-O1). Další víceúčelové hřiště je umístěno v rámci
veřejného parčíku v centru obce při Stříbrném potoce (S/Z-P1).

92

ÚP STŘÍBRNÁ

Území obce je především zaměřeno na zimní rekreaci, kde lyžařské sjezdové svahy jsou řešeny ve 2
areálech jako smíšené nezastavěné plochy kulturní krajiny (dále viz. kap. 7.6.).
ÚP respektuje stávající plochy a stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
(ozn.OI) na území obce Stříbrná beze změny. ÚP navrhuje v centrální části obce jednu plochu OI jako
rozšíření základní vybavenosti S/Z-O1.
Jako plochy občanského vybavení – sport jsou řešeny zastavitelné plochy sportovního areálu u
rekreačního střediska Stříbrný vítr a plochy pro horní a dolní stanice sedačkové dráhy Stříbrná – Nová
Ves. ÚP navrhuje 2 plochy pro agroturistiku a to S/Z-O12 pro obslužné zázemí agroturistiky a S/Z-O13
pro zemědělské zázemí agroturistiky a to v jižní části obce při hranici řešeného území ve vazbě na ÚP
Kraslice.
ÚP nenavrhuje žádnou plochu občanského vybavení jako přestavbu. ÚP navrhuje ve druhé etapě
plochy občanského vybavení nadmístního významu ve vazbě na ZÚR KK.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
* Plochy občanského vybavení zastavitelné v I. etapě

5,55 ha

* Plochy občanského vybavení zastavitelné v II. etapě

1,25 ha

..........................................................................................................................................................
* Celkem rozvojové plochy pro občanské vybavení

6,8 ha

10.1.7 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných plochách
vymezených k zastavění jako součást ploch veřejných prostranství. ÚP stabilizuje plochy veřejného
prostranství s veřejnou zelení (Pvz). ÚP navrhuje v řešeném území plochu veřejného prostranství
s veřejnou zelení charakteru parku (PVz1) s víceúčelovým hřištěm v centru obce S/Z-P1. Dále ÚP
stabilizuje veřejná prostranství – komunikační koridory a shromažďovací plochy jako stávající síť
místních komunikací. Většina místních komunikací je řešena jako součást jiných ploch s rozdílným
způsobem využití. ÚP nenavrhuje žádnou rozvojovou plochu veřejného prostranství – komunikační
koridory a shromažďovací plochy.
Veřejná zeleň je ale samozřejmou součástí ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení,
smíšeného bydlení a výroby a skladování.
ÚP nenavrhuje žádnou plochu veřejného prostranství jako přestavbu.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
* Plochy zastavitelné veřejných prostranství

0,36 ha

..........................................................................................................................................................
* Celkem rozvojové plochy pro veřejné prostranství


0,36 ha

ÚP zohledňuje v řešeném území požadavek odst. (2) § 7 vyhl. 501/2006 Sb., v platném
znění, takto:

ÚP řeší celkem 11,52 ha zastavitelných ploch bydlení, 0,97 ha zastavitelných ploch smíšeného
bydlení, 3,74 ha zastavitelných ploch rekreace, 6,8 ha zastavitelných ploch občanského vybavení.
Celkem je řešeno 23,03 ha těchto zastavitelných ploch, které jsou situovány v I. a II,. etapě jak ve
vlastní obci tak i v údolí Pod Špičákem v lokalitě Pod Oslím vrchem.
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Na základě výše uplatněného požadavku by měl ÚP vymezit 1,15 ha rozvojových zastavitelných
ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení. ÚP řeší celkem 0,36 ha zastavitelných ploch veřejných
prostranství s veřejnou zelení charakteru parku, což představuje pouze 31 % požadovaných
zastavitelných ploch veřejného prostranství s veřejnou zelení na území obce. ÚP řeší pouze jednu
rozvojovou plochu veřejného prostranství s veřejnou zelení – park v centrální části obce S/Z-P1 o
rozloze 0,36 ha. S ohledem na stávající plochy veřejného prostranství přibližně okolo 23,5 ha, které
ÚP stabilizuje, lze považovat navržené zastavitelné plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení
plně za dostačující.
ÚP tedy nesplňuje požadavek dle odst. (2) § 7 vyhl . 501/2006 Sb., v platném znění, ale je zřejmé, že
stávající stabilizované veřejné prostranství v obci je dostačující. Navíc obec je obklopena kvalitní
přírodou s výrazným zastoupením ploch lesa, které poskytnou obyvatelům a návštěvníkům obce
dostatek možností pro nepobytovou rekreaci. V řešeném území chybí 0,8 ha navržených rozvojových
zastavitelných ploch veřejných prostranství s veřejnou zelení.

10.1.8 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ÚP stabilizuje jako plochy dopravy silnice III. třídy (III/21012, III/2186), vybrané komunikace mimo
ZÚ a odstavné a parkovací plochy. ÚP navrhuje odstavná a parkovací stání pro osobní automobily ve
vazbě na lanové sedačkové dráhy a lyžařské vleky obou zimních lyžařských areálů na území obce
(S/Z-D1 – S/Z-D4). Na těchto parkovištích bude postupně vytvořeno až 600 odstavných a parkovacích
míst pro osobní automobily návštěvníků.
ÚP nenavrhuje žádnou plochu dopravní infrastruktury jako přestavbu.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
* Plochy dopravní infrastruktury zastavitelné

1,7 ha

..........................................................................................................................................................
* Celkem rozvojové plochy pro dopravní infrastrukturu

1,7 ha

10.1.9 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
ÚP stabilizuje v řešeném území stávající plochy technické infrastruktury. ÚP navrhuje rozvojovou
zastavitelnou plochu jako obnovu malé vodní elektrárny na Stříbrném potoce v severní části obce S/ZT1.
ÚP nenavrhuje žádnou plochu technické infrastruktury jako přestavbu.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
* Plochy technické infrastruktury zastavitelné

0,03 ha

..........................................................................................................................................................
* Celkem rozvojové plochy pro technickou infrastrukturu

0,03 ha
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Celková bilance rozvojových ploch dle funkce (v ha) I. a II. etapa

plochy přestavby

zastavitelné plochy řešené v I. etapě

zastavitelné plochy řešené v II. etapě

Celkem ÚP

Bydlení – B

-

10,23

1,29

11,52

Rekreace – R

-

3,1

0,64

3,74

Občanské vybavení – O

-

5,55

1,25

6,8

Veřejné prostranství – P

-

0,36

-

0,36

Smíšené obytné – S

-

0,75

0,22

0,97

Dopravní infrastruktura – D

-

1,7

-

1,7

Tech. infra – T

-

0,03

-

0,03

Vodní a vodohosp. - W

-

0,4

Celkem

-

22,12

Funkce

0,4
3,4

25,52
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10.2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Na území obce jsou vymezeny tyto limity využití území vyplývající z právních rozhodnutí a správních
předpisů, které ÚP respektuje:
HRANICE:
* hranice správního území obce Stříbrná
* hranice jednotlivých katastrálních území
* hranice zastavěného území k 15.02.2012
VYUŽITÍ ÚZEMÍ:
Vydaná územní rozhodnutí:
- rozvojové plochy S/Z-D2, S/Z-W1
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY:
- přírodní park Přebuz
- NATURA 2000 - EVL č. CZ0414110 - Krušnohorské plató
- registrovaný významný krajinný prvek – Stříbrná - Koprníkové louky, k.ú. Stříbrná – ppč. 49, 50, 51,
630, 654, 730, 593, 631, 403/3, 417/1, 417/2, 424/1, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 427/1, 427/4, 427/5,
453, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 469, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, část 494/1,
494/16, 494/48, 494/19, 539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 539/5, 539/6, 539/7, 2300/1 část, 2300/2, 2302
část, 2303, 2306/1, 2306/2, 2307/1, 2307/2, 2308, 427/3, 752/11
- památný strom, OP =10m:
Modřín u Stříbrného potoka
Klen v Nancy
Klen na konci světa
Jedle pod skálou v Nancy
- významné krajinné prvky ze zákona: PUPFL, vodní toky, rybníky, údolní nivy
Na správním území obce Stříbrná vymezuje ZÚR KK tyto prvky nadregionálního a regionálního ÚSES,
které ÚP přebírá v upřesněné poloze ve vazbě na KPÚ:


ÚSES – Nadregionální úroveň



Nadregionální biokoridor funkční


č. K1 - Božídarské rašeliniště - Studenec



ÚSES - Regionální úroveň



Regionální biocentra funkční





č. 1177 – Tisovec – vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 1178 - Hatě



č. 10101 - Hraniční prameniště



č. 10102 - Údolí u Nancy – vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná

Regionální biokoridor nefunkční


č. 534 - Rolava – Tisovec - vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 980 - Rolava - Hatě



č. 981 - Hatě - Studenec



č. 20107 - Sklenský vrch - R BK 981

Část území obce leží v OP nadregionálního biokoridoru.

96

ÚP STŘÍBRNÁ

Na správním území obce vymezuje ÚP tyto prvky místního ÚSES:


ÚSES - Lokální úroveň



Lokální biocentra funkční









č. 6 - Na konci světa



č. 7 - Koprníková louka - vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná (BC č.3 Nová Ves)



č. 8 - Za chatami

Lokální biocentra nefunkční
-

č. 1 - Pod Jelenem

-

č. 2 - Koutek

-

č. 3 - Stříbrný potok

-

č. 4 - Skaliny

-

č. 5 - Tišina

-

č. 9 - Novoveský potok

-

č. 10 - Pod Kosinou (navazuje na biocentrum v obci Šindelová)

Lokální biokoridor funkční


č. 1 - BC 3 - RBK 534



č. 2 - RBC 10 102 - R BK 534



č. 3 - RBC 10 102 - BC 6

Lokální biokoridor nefunkční


č. 4 - BC 5 - BC 6



č. 5 - RBC 10 101 - BC 3



č. 6 - BC 1 - R BC 10 102



č. 7 - BC 2 - BC 5



č. 8 - BC 6 - R BK 980



č. 9 - RBC 1178 - BC 7



č. 10 - RBC 1178 - BC 8



č. 11 - BC 8 - BC 9



č. 12 - BC - BK

OCHRANA LESA:
- pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, OP = 50 m
OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD:
- ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje
- ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje– vodního zdroje Stříbrný potok
- ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje– vodního zdroje potoka Bystřina
– CHOPAV Krušného hory – celé území obce
OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:
- vodovod pitný, OP = 1,5m
- výtlačný vodovod pitný, OP 1,5m
- vodojem
- kanalizace splašková, OP = 1,5m
- výtlačný řad kanalizace, OP = 1,5m
- kanalizace jednotná, OP = 1,5m
- trafostanice stožárová, OP = 7 m
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- trafostanice zděná, OP = 2 m
- venkovní vedení VN 22 kV, OP = 7m
- STL plynovod: v ZÚ OP = 1 m, mimo ZÚ OP = 4 m
- čerpací stanice vody
- čerpací stanice odpadních vod
- televizní převaděč, OP = 30m
- stanice GSM
- radioreleová trasa
OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:
- silnice III. třídy, OP = 15m
Limity využití území vyplývající z vlastností území:
- hranice BPEJ a třídy ochrany ZPF
- poddolované území:
Bublava – Kamenáč č. 149
Stříbrná 1 č. 5156
Kraslice 1 – Tisová č. 160
Tisová u Kraslic č. 131
Stříbrná – Bukovec č. 219
Přebuz – Smrčina č. 231
Stříbrná 2 č. 5157
Stříbrná 3 č. 5158
Stříbrná – Nancy č. 5162

10.3 KONCEPCE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Železniční doprava
Železniční doprava není v řešeném území zastoupena a ani do daleké budoucnosti se se změnou
tohoto stavu nepočítá.
Nejbližší železniční stanice je ve městě Kraslice ve vzdálenosti cca 2 km.
Letecká doprava
ÚP neřeší na území obce žádné aktivity letecké dopravy.
Silniční doprava
Širší vztahy
Obec Stříbrná leží v příhraniční oblasti se SRN, severně od města Kraslice, kde je silniční a železniční
přechod do SRN Kraslice-Klingenthal. Dále byl otevřen další hraniční přechod pro osobní vozy,
Bublava-Klingenthal na silnici III/2187.
Silnice II/218 Stříbrná-Rájec-Přebuz byla po otevření hraničního přechodu na Bublavě převedena do
silnic III. třídy č. 21012. V průjezdu obcí bude mít silnice III/21012 nadále charakter příhraniční
komunikace vedené v přírodně a turisticky atraktivní horské oblasti bez výrazných aktivit vyžadujících
dopravní obsluhu.
Na celostátní silniční síť je obec Stříbrná připojena prostřednictvím silnic III/21012 do Kraslic a po
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silnici II/210 z Kraslic do Sokolova na silnici R6. Ani zde se žádná změna nepředpokládá.
Základní síť je doplněna místními komunikacemi, lesními a polními cestami. Zatížení komunikací je
všeobecně malé.
Pěší a cyklistická doprava má v řešeném území turistický charakter. Oblastí prochází značené
turistické a cyklistické trasy, lyžařské běžecké trasy včetně Krušnohorské magistrály.
ÚP stabilizuje na území obce stávající silniční síť. Průjezdná páteřní silnice III/21012 (dříve II/218),
která prochází napříč celou obcí z Kraslic do Rájeckého údolí, bude šířkově upravena, doplněna
chodníkem, budou odstraněny dopravní závady zejména v místech napojení místních komunikací,
bude omezen počet připojených místních komunikací, bude upravena styková křižovatka se silnicí
III/2187. Na silnici III/2187 ve směru Stříbrná – Bublava – hranice SRN se nepředpokládají žádné
úpravy kromě zmíněné křižovatky se silnicí III/21012.
Silnice III/2186, která spojuje sídlo Nová Ves s městem Kraslice zůstane beze změny. Tato silnice
má dnes u zástavby sídla Nová Ves charakter pouze lesní cesty. Výstavba sedačkové lanové dráhy
Stříbrná – Nová Ves nezatíží tuto silnici, neboť veškerá kapacitní parkoviště jsou řešena ve vlastní
obci Stříbrná v údolí Pod Špičákem mimo vlastní prostor sídla Nová Ves. Původně navrhované
parkoviště u výstupní stanice lanové dráhy Stříbrná – Nová Ves bylo na základě posudku SEA
zrušeno.
V řešeném území je množství místních obslužných komunikací, z nichž některé mají charakter
zklidněných komunikací se smíšeným provozem – pěší zóny. Na těchto komunikacích se
nepředpokládají významné změny, pouze je třeba zvážit omezení napojovacích bodů těchto
obslužných komunikací na průjezdnou silnici III/21012. Šířkové úpravy si vyžádá páteřní obslužná
komunikace do údolí Pod Špičákem a to zejména v II.etapě rozvoje území ve vazbě na zprovoznění
Novoveské sjezdovky. V kulturní nelesní krajině byly v KPÚ v k.ú. Stříbrná vymezeny polní cesty,
které ÚP respektuje beze změny. Rovněž lesní účelové cesty jsou stabilizovány beze změny.
Parkování a garážování vozidel je zajišťováno zejména na vlastních pozemcích u obytných budov, u
RD a rekreačních areálů. V zimním období je v obci nedostatek odstavných parkovišť. ÚP proto
výrazně zlepšuje tuto dopravní situaci návrhem několika kapacitních parkovišť ve vztahu ke dvěma
lyžařským areálům. Pro lyžařské sjezdovky na svazích Tisovce a Olověného vrchu jsou navrženy
podél průjezdné silnice III/21012 celkem 3 odstavné plochy s celkovou kapacitou více jak 400
odstavných míst. Na odstavnou plochu ozn. S/Z-D2 již bylo vydáno ÚR spolu s ÚR na výstavbu
sedačkové lanové dráhy Stříbrná – Bleiberg. V prostoru údolí Pod Špičákem je řešena odstavná
plocha u hřiště. Celkem jsou v obci navrženy 4 parkoviště pro návštěvníky s celkovou kapacitou až
600 osobních automobilů.
Hromadná autobusová doprava je stabilizována, autobusové zastávky na silnici III/21012 budou
řešeny v zálivech mimo jízdní pruh v rámci celkové rekonstrukce této silnice.
ÚP stabilizuje na území obce stávající cyklotrasy, značené turistické cesty i lyžařské běžecké trasy
včetně části Krušnohorské magistrály beze změny.
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10.4 KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
10.4.1 Vodní hospodářství
Obec Stříbrná se nachází 5 km severně od města Kraslice, v nadmořské výšce 570-650 m n. m.
v Krušných horách. Zástavba obce se rozkládá podél komunikací a vodotečí v údolí Stříbrného potoka
a jeho přítoků. Obec má cca 450 trvale bydlících obyvatel. Počet osob s časově omezeným pohybem
může být v zimní sezóně až 1.500. Územní plán navrhuje dostavbu proluk v ZÚ a dalších nevyužitých
ploch v ZÚ i nové rozvojové plochy na úkor krajiny určené k bydlení i k rekreaci. Současně je počítáno
s výstavbou větších rekreačních zařízení, která navazují na záměry výstavby nových sjezdovek a
jejich zázemí.
V obci se nenachází průmysl. Zástavbu tvoří rodinné domky, rekreační chaty nebo podniková
rekreační zařízení. Obec Stříbrná je turistickým centrem, které je zejména v zimních měsících
významným střediskem zimních sportů. Obec má vybudovanou veřejnou vodovodní síť se zdrojem
vody, úpravnou a vodojemem. Dále má částečně vybudovanou gravitační oddílnou kanalizační síť
s napojením na kanalizační stoky sousedního města Kraslice a čištěním odpadních vod na ČOV
Kraslice, která má dostatečnou kapacitu i pro případný rozvoj Stříbrné.
Počet stávajících objektů dle podkladů obce:

209 rodinných domů
195 rekreačních objektů

Předpokládaný rozvoj nových objektů:

cca. 50 rodinných domů
cca. 75 rekreačních objektů

Stříbrný potok s přítoky
Nové rozvojové plochy jsou většinou navrhovány v údolí Stříbrného potoka a jeho přítoků. Z tohoto
důvodu je potřeba vyřešit úrovně hladin velkých vod těchto vodotečí. Rozsah zástavby, její umisťování
v jednotlivých rozvojových plochách a další parametry staveb je nutno podřídit záměrům
hydrotechnických výpočtů.
Ochranná pásma
V obci Stříbrná se nacházejí ochranná pásma vodních zdrojů I., II. vnější a vnitřní, neboť voda
Stříbrného potoka je využívána jako zdroj pitné vody města Kraslice – již vybudované zařízení a obce
Bublava – zdroj na severním okraji obce Stříbrná se stavebním povolením.
Bilance
Na základě podkladů obce, podkladů a bilancí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje a
předpokládaného rozvoje obce dle ÚP.
Potřeby vody byly vypočteny dle přílohy č. 12 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., zákona
o vodovodech a kanalizacích.
Výhled dle ÚP pro
Výchozí podklady

Stav

vodohospodářské
účely

Počet obyvatel

439

539

1 500

2 000

Počet osob s časově
omezeným pobytem
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Počet rodinných domů

209

260

Počet rekreačních objektů

195

270

Potřeba vody
A.

Potřeba vody pro zásobování celé obce pitnou vodou včetně rekreace a pobytu osob
s časově omezeným pobytem, bez dostavby rozvojových ploch
3

3

Q24 = 138,95 m /den = 5,79 m /hod.
3

Qd = Q24 . kd = 5,79 . 1,5 = 8,68 m /hod. = 2,41 l/s
3

Potřebný objem vodojemu činí 160 m .
V tomto objemu nejsou započteny objemy na poruchy nebo min. objem na požární účely.
Zdroj vody cca 1,6÷2,0 l/s.
B.

Potřeba vody pro zásobování celé obce pitnou vodou včetně rekreace a pobytu osob
s časově omezeným pobytem, po dostavbě rozvojových ploch
3

3

Q24 = 180 m /den = 7,11 m /hod.
3

Qd = Q24 . kd = 7,11 . 1,5 = 10,65 m /hod. = 3,12 l/s
Objem vodojemu:

provozní objem

205 m

3

poruchy na síti

67 m

3

objem pro krytí požáru

96 m

3

——————————————
Celkem
Vodojem stávající:

368 m

3

-120 m

3

——————————————
Min. objem vodojemu

248 m

3

3

Návrh vodojemu:

2 x 150 m

Zdroj vody:

1,9÷2,2 l/s

Lze předpokládat, že pro krytí potřeb vody pro obec a rekreaci bude nutno do budoucna nalézt zdroje
vody o min. vydatnosti 1,9÷2,2 l/s a dále vybudovat vodojem s úpravnou vody.
3

Vodojem o objemu min. 2 x 150 m vody.
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Obec Stříbrná má vlastní zdroje vody, které nejsou dostatečné pro stávající zástavbu obce.
Pro zajištění zabezpečenosti dodávky pitné vody pro stávající zástavbu, osoby s časově omezeným
pobytem a dále pro zásobování pitnou vodou objektů rozvojových ploch, které předpokládá ÚP, je
třeba nalézt další zdroje vody, rozšířit úpravnu vody a realizovat nový vodojem pro krytí
nevyrovnanosti odběru vody. Předpokládá se, že zdroje vody a další zařízení bude realizováno
v blízkosti stávajícího zdroje vody. Z důvodu málo kapacitního zdroje pitné vody pro veřejný vodovod
ÚP neřeší prodloužení veřejného vodovodu do lokality Pod Oslím vrchem pro stavby pro rodinnou
rekreaci.
Vodárenský systém
ÚP předpokládá pro cílovou kapacitu území dostavbu potřebných zařízení vodovodu pro veřejné
zásobování, které bude sestávat:


zajištění nového zdroje vody včetně vyhlášení pásem hygienické ochrany,
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rozšíření úpravny vody, Q = 2,2 l/s,



stavba nového vodojemu o objemu 2 x 150 m , se stávajícím o objemu 120 m je počítáno,



dostavba veřejného vodovodu včetně výstavby zrychlovacích čerpacích stanic k zajištění tlaku a

3

3

dostatečného množství pitné vody v celém území obce.
Předpokládá se, že zařízení budou vybudována v blízkosti stávajících. Přesné umístění nelze
v režimu ÚP provést.
Návrh zásobování vodou nových rozvojových ploch
Obec Stříbrná
Místní význam
I. ETAPA
*Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
S/Z-B1 – dostavba proluk v ZÚ západně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce – BI
Rozvojové plochy budou zásobeny vodou ze stávajících vodovodních rozvodů a nového vodovodu
položeného do komunikace III/21012.
S/Z-B2 – dostavba proluk v ZÚ východně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce – BI
Rozvojové plochy budou zásobeny vodou ze stávajících vodovodních rozvodů a nového vodovodu
položeného do komunikace III/21012.
S/Z-B3 – dostavba proluk v ZÚ v centru obce na pravém břehu Stříbrného potoka – BI
Rozvojové plochy budou zásobeny z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše.
S/Z-B4 – dostavba proluk v ZÚ v centru obce oboustranně podél průjezdné silnice III/21012 na levém
břehu Stříbrného potoka – BI
Rozvojové plochy budou zásobeny vodou ze stávajících vodovodních rozvodů a nového vodovodu
položeného do komunikace III/21012.
S/Z-B5 – dostavba proluk v ZÚ v severní části obce – BI
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu vedeného podél východní hranice.
S/Z-B6 – plochy v jižní části obce východně od silnice III/21012 mimo ZÚ – BI
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu vedeného v místní komunikaci.
S/Z-B7 – plochy v centru obce mimo ZÚ – BI
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu vedeného v místní komunikaci.
S/Z-B8 – dostavba proluk v ZÚ ve východní části obce směrem na Špičák – BI
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu vedeného v místní komunikaci.
S/Z-B9 – plochy severně podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce – BI
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu vedeného v místní komunikaci.
S/Z-B10 – plochy podél místní komunikace směrem ke staré škole ve východní části obce

– BI

Rozvojové plochy budou zásobeny z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše.
S/Z-B11 – plocha u vodojemu – BI
Plochy budou zásobeny vodou z nového vodovodu, který bude vyveden z armaturní komory
vodojemu. Předpokládá se osazení „zrychlovací“ čerpací stanice pro dosažení potřebného tlaku a
množství vody.
S/Z-B13 – plocha v jižní části obce mimo ZÚ - BI
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Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu vedeného v místní komunikaci.
S/Z-B17 – plocha podél místní komunikace směrem a Špičák ve východní části obce - BI
Rozvojová plocha bude zásobena vodou z veřejného vodovodu vedeného plochou.
Plochy rekreace
S/Z-R1 – plochy severně podél místní komunikace v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem - RI
Plochy nebudou zásobeny vodou z veřejného vodovodu.
S/Z-R2 – plochy jižně podél místní komunikace v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem - RI
Plochy nebudou zásobeny vodou z veřejného vodovodu.
S/Z-R3 - plocha ve východní části obce směrem na Špičák - RI
Plochy nebudou zásobeny vodou z veřejného vodovodu.
S/Z-R4 - plochy oboustranně podél místní komunikace směrem na Špičák - RI
Jižní plocha bude zásobena vodou z veřejného vodovodu vedeného plochou.
S/Z-R5 - plocha u vodojemu - RI
Plochy nebudou zásobeny vodou z veřejného vodovodu.
Plochy občanského vybavení
S/Z-O1 – sportovní areál u rekreačního střediska Stříbrný potok - OS
Rozvojová plocha bude zásobena vodou ze stávajících vodovodních rozvodů a nového vodovodu
položeného do komunikace III/21012.
S/Z-O2 – plocha základní vybavenosti - OI
Rozvojová plocha bude zásobena vodou ze stávajících vodovodních rozvodů a nového vodovodu
položeného do komunikace III/21012.
S/Z-O3 – rozšíření obslužného areálu u Jitřenky v centru obce - OV
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu vedeného v místní komunikaci.
S/Z-O4 – obslužné plochy u stávající sjezdovky Za kostelem - OV
Rozvojové plochy budou zásobeny z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše.
S/Z-O5 – obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg - OV
Plochy budou zásobeny z nového vodovodu, který bude mít zdroj ve stávajícím vodovodu, který je
v současné době ukončen cca 250 m jižně od rozvojové plochy. Tlak a množství bude zajištěno
zrychlovací čerpací stanicí. Vodovodní síť bude v ploše zokruhována. Předpokládá se i zásobení
plochy S/Z-O6.
S/Z-O7 – rekonstrukce školního hřiště - OS
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše.
S/Z-O8 – obslužné plochy u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - OV
Rozvojové plochy budou zásobeny z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše.
S/Z-O12 - plocha pro služby agroturistiky na jižním okraji obce - OA
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu na území sousedního města Kraslice.
S/Z-O13 - plocha pro zemědělské zázemí agroturistiky na jižním okraji - OA1
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu na území sousedního města Kraslice.
Plochy smíšené obytné
S/Z-S1 – plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - SM
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Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše. Vodovod bude zokruhován pro zásobování rozvojových ploch S/Z-S2, resp. S/Z-B10.
S/Z-S2 – plocha na jižní hranici správního území obce mezi Stříbrným potokem a silnicí III/21012 - SM
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše.
Plochy veřejných prostranství, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury ani plochy vodní a
vodohospodářské nebudou zásobeny pitnou vodou.
II. ETAPA
Místní význam
Plochy bydlení
S/Z-B14 - plochy rozšiřující plochy bydlení S/Z-B9 ve východní části obce - BI
Rozvojová plocha bude zásobena z nového vodovodu vedeného v místní komunikaci.
S/Z-B15 - plocha rozšiřující plochy bydlení S/Z-B11 u vodojemu - BI
Rozvojové plochy budou zásobeny vodou z nového vodovodu, který bude vyveden z armaturní
komory vodojemu. Předpokládá se osazení „zrychlovací“ čerpací stanice pro dosažení potřebného
tlaku a množství vody.
Plochy rekreace
S/Z-R6 – plochy oboustranně podél místní komunikace směrem na Špičák - RI
Jižní plocha bude zásobena vodou z veřejného vodovodu vedeného plochou.
Plochy smíšené obytné
S/Z-S3 – plocha rozšiřující plochu obytnou S/Z-S2 na jižním okraji obce - SM
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu stávajícího s dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše ve vazbě na vodovod pro plochu S/Z-S3
Nadmístní význam
Plochy občanského vybavení
S/Z-O9 – dolní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
Rozvojová plocha bude zásobena z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše.
S/Z-O10 – horní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
Nebude veden vodovod.
S/Z-O11 – obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves – OX1
Rozvojové plochy budou zásobeny z vodovodu stávajícího a dále částečně z nově realizovaného
k nové ploše. Vodovod bude zokruhován pro zásobování rozvojových ploch S/Z-S2, resp. S/Z-B10.
KANALIZACE
Obec Stříbrná je částečně odkanalizována. Splaškové vody jsou z dolní, jižní části obce svedeny
novou splaškovou kanalizací o délce cca 2.930 m do kanalizace města Kraslic a dále na čistírnu
odpadních vod (ČOV) Kraslice. Kraslice mají nově postavenou ČOV s kapacitou 12.000 EO.
V současné době je vytížena z 60%. Kapacita ČOV počítá i do budoucna s čištěním odpadních vod
celé obce Stříbrná včetně jejího rozvoje.
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Produkce splaškových vod
Při stanovení množství odpadních vod je vycházeno z potřeby pitné vody. Současně se předpokládá,
že do budoucna bude v celém území obce postavena splašková kanalizace, která bude gravitačně
odvádět vody na ČOV Kraslice.
V současné době odtéká z části obce Stříbrná na ČOV Kraslice množství splašků, které odpovídá
3

části objemu dodaného množství vody. Lze předpokládat množství 25÷35 m /den.
K výraznějšímu zvětšení přítoku splaškových vod dojde po rozšíření kanalizační sítě.
Návrhové látkové zatěžovací parametry pro ČOV Kraslice.
Ukazatel

g.(EO.d)

počet EO

-1

kg.d

-1

mg.l

-1

1 500

BSK5
CHSKCr

60,0

90

500

120,0

180

1 000

55,0

82,5

458

13,0

72,2

13,0

19,5

92,3

2,0

3,0

16,6

NL
N-NH4

67% N-celk

N-celk
P-celk
3

Q24 = 180 m /den
Při formulování látkových zatěžovacích parametrů bylo využito specifické produkce znečištění jedním
ekvivalentním obyvatelem v souladu s ČSN 75 6401 „Čistírny odpadních vod pro více než 500 EO“. U
ukazatelů N-celk a P-celk však byly specifické produkce upraveny dle statistického vyhodnocení
výsledků sledování jiných ČOV v České republice.
Hodnoty jsou podkladem pro stanovení zatížení ČOV Kraslice.
Splašková kanalizace
V grafické části územního plánu je navrženo rozšíření kanalizační sítě pro celou obec Stříbrnou.
Rozšíření představuje systém gravitační kanalizace doplněný o systém čerpacích stanic splaškových
vod (ČSOV) a navazujících výtlaků.
Navržená kanalizace zajišťuje plošné odkanalizování obce včetně zabezpečení odvedení splaškových
vod rozvojových ploch.
Gravitační kanalizace Stříbrná napojená na kanalizaci města Kraslice tvoří ucelené odvodňované
povodí.
Dešťové vody
Pro odvádění dešťových vod bude využíváno stávajících zařízení jednotné kanalizace a zejména koryt
vodotečí, které protékají údolím, ve kterém se nachází zástavba obce.
Jednotlivé rozvojové plochy bydlení, dopravní, rekreační, případně jiné, musí ve svém návrhu řešit
nakládání s dešťovými vodami a zachovat původní srážko-odtokový vztah. Jde o zadržování vody
v povodí, zpomalování jejího odtoku a hospodaření s vodou.
Návrh splaškové kanalizace rozvojových ploch
Stávající gravitační splašková kanalizace je doplněna novou kanalizací tak, aby bylo zajištěno
odvedení splaškových vod v podstatě všech objektů obce – stávajících i nově plánovaných územním
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plánem. (Jde o objekty a rozvojové plochy, které se nacházejí v údolí vodotečí, resp. doplňují stávající
zástavbu.)
Dešťové vody budou otevřenými příkopy nebo potrubím svedeny do místních vodotečí. Na pozemcích
nových rozvojových ploch bude zachován stávající srážko-odtokový poměr.
Obec Stříbrná
Místní význam
I. ETAPA
*Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
S/Z-B1 – dostavba proluk v ZÚ západně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce - BI
Plochy budou odvádět splaškové vody do stávající páteřní stoky.
S/Z-B2 – dostavba proluk v ZÚ východně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce - BI
Objekty budou odvádět splaškové vody do stávající páteřní stoky.
S/Z-B3 – dostavba proluk v ZÚ v centru obce na pravém břehu Stříbrného potoka - BI
Objekty stávající i objekty nových rozvojových ploch budou mít svedeny splaškové vody novou stokou
do ČSOV odtud budou čerpány do páteřní stoky.
S/Z-B4 – dostavba proluk v ZÚ v centru obce oboustranně podél průjezdné silnice III/21012 na levém
břehu Stříbrného potoka - BI
Stávající i nové objekty svedou splaškové vody do stávající páteřní stoky.
S/Z-B5 – dostavba proluk v ZÚ v severní části obce - BI
Splaškové vody budou svedeny do nové kanalizace.
S/Z-B6 – plochy v jižní části obce východně od silnice III/21012 mimo ZÚ - BI
Splaškové vody stávajících objektů i objektů nových rozvojových ploch budou novými stokami
svedeny do stávající páteřní stoky kanalizace.
S/Z-B7 – plochy v centru obce mimo ZÚ - BI
Splaškové vody budou napojeny novými stokami do stávajícího potrubí páteřní stoky.
S/Z-B8 – dostavba proluk v ZÚ ve východní části obce směrem na Špičák - BI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky.
S/Z-B9 – plochy severně podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce - BI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky.
S/Z-B10 – plochy podél místní komunikace směrem ke staré škole ve východní části obce - BI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky.
S/Z-B11 – plocha u vodojemu – BI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky, příp. jejích přítoků.
S/Z-B13 – plocha v jižní části obce mimo ZÚ
Splaškové vody stávajících objektů i objektů nových rozvojových ploch budou novými stokami
svedeny do stávající páteřní stoky kanalizace.
S/Z-B17 – plocha podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce - BI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky.
Plochy rekreace
S/Z-R1 – plochy severně podél místní komunikace v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem - RI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru budou likvidovat odpadní vody individuálně.
S/Z-R2 – plochy jižně podél místní komunikace v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem - RI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru budou likvidovat odpadní vody individuálně.

106

ÚP STŘÍBRNÁ

S/Z-R3 - plocha ve východní části obce směrem na Špičák - RI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru budou likvidovat odpadní vody individuálně.
S/Z-R4 - plochy oboustranně podél místní komunikace směrem na Špičák - RI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru budou likvidovat odpadní vody individuálně.
S/Z-R5 - plocha u vodojemu - RI
Objekty stávající i nové v tomto prostoru budou likvidovat odpadní vody individuálně.
Plochy občanského vybavení
S/Z-O1 – sportovní areál u rekreačního střediska Stříbrný potok - OS
Splaškové vody budou dopraveny do stávající páteřní kanalizace.
S/Z-O2 – plocha základní vybavenosti - OI
Splaškové vody budou dopraveny do stávající páteřní kanalizace.
S/Z-O3 – rozšíření obslužného areálu u Jitřenky v centru obce - OV
Splaškové vody budou dopraveny do stávající páteřní kanalizace.
S/Z-O4 – obslužné plochy u stávající sjezdovky Za kostelem - OV
Splaškové vody budou dopraveny do stávající páteřní kanalizace.
S/Z-O5 – obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg - OV
Splaškové vody rozvojových ploch budou svedeny do páteřní stoky.
S/Z-O7 – rekonstrukce školního hřiště - OS
Případné splaškové vody mohou být vypuštěny do stoky k ČSOV a výtlakem vytlačeny do stávající
páteřní stoky.
S/Z-O8 – obslužné plochy u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - OV
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky,
S/Z-O12 - plocha pro služby agroturistiky na jižním okraji obce - OA
Splaškové vody rozvojové plochy budou svedeny do nové stoky na území města Kraslice.
S/Z-O13 - plocha pro zemědělské zázemí agroturistiky na jižním okraji - OA1
Splaškové vody rozvojové plochy budou svedeny do nové stoky na území města Kraslice.
Plochy smíšené obytné
S/Z-S1 – plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Nová Ves – SM
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky, příp. jejích přítoků.
S/Z-S2 – plocha na jižní hranici správního území obce mezi Stříbrným potokem a sinicí III/21012 - SM
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky.
Zastavitelné plochy veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury ani plochy vodní a
vodohospodářské nebudou napojeny na splaškovou kanalizaci.
II. ETAPA
Místní význam
Plochy bydlení
S/Z-B14 - plochy rozšiřující plochy bydlení S/Z-B9 ve východní části obce - BI
Nové objekty v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky ve vazbě na stoku plochy S/ZB9.
S/Z-B15 - plocha rozšiřující plochy bydlení S/Z-B11 u vodojemu - BI
Nové objekty v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky ve vazbě na stoku plochy S/ZB11, příp. jejích přítoků.

107

ÚP STŘÍBRNÁ

Plochy rekreace
S/Z-R6 – plochy oboustranně podél místní komunikace směrem na Špičák - RI
Nové objekty v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky ve vazbě na stoku plochy S/ZB11, příp. jejích přítoků.
Plochy smíšené obytné
S/Z-S3 – plocha rozšiřující plochu obytnou S/Z-S2 na jižním okraji obce - SM
Nové objekty v tomto prostoru svedou splaškové vody do stávající páteřní stoky kanalizace.
Nadmístní význam
Plochy občanského vybavení
S/Z-O9 – dolní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky.
S/Z-O10 – horní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
V případě realizace sociálního zařízení bude u objektu postavena žumpa na vyvážení.
S/Z-O11 – obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves – OX1
Objekty stávající i nové v tomto prostoru svedou splaškové vody do nové stoky.

10.4.2 Zásobování elektrickou energií
Průzkum zájmového území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení rozvodů
VN 22 kV pro napájení distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Přes jižní cíp zájmového území prochází VN vzdušná linka 22 kV z Kraslic do Bublavy.
Jihozápadně od hranic současně zastavěného území odbočuje z této linky větev, která se ze západu
vrací do středu zastavěného území a v něm směrem na sever.
Výše popsaná vedení jsou provedena potahem AlFe převážně na betonových sloupech.
Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umístěno 9 trafostanic, jejichž
základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky:
označ. název

trafo

stání

konstrukce

uživat.

TS1

TS Nancy

160 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová ČEZ

TS2

TS U kostela

250 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS3

TS Pod Špičákem

160 kVA

250 kVA

stožárová

ČEZ

TS4

TS PVT

250 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS5

TS Kino

400 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová ČEZ

TS6

TS Čistírna

250 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS7

TS PT Chodos

160 kVA

400 kVA

příhradová

ČEZ

TS8

TS Zahradní

160 kVA

630 kVA

dvousloupová betonová ČEZ

TS9

TS Úpravna

50 kVA

250 kVA

stožárová

ČEZ

Trafostanice TS6 je připojená vzdušnou přípojkou směřující na sever z VN linky Kraslice Bublava. Odbočení je provedeno na jihu zájmového území. Dále směrem na Bublavu je z této linky
realizovaná krátká vzdušná VN přípojka pro napájení trafostanice TS8. Před místem, kde linka
Kraslice - Bublava opouští zájmové území směrem na Bublavu, je severním směrem provedena
krátká vzdušná přípojka pro napájení trafostanice TS7.
Z větve odbočující z linky Kraslice - Bublava mimo přemětné území je západně od
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zastavěného území provedena odbočka směřující východním směrem, z které je nejprve realizovaná
na jihovýchod vzdušná přípojka pro napájení trafostanice TS5 a dále pak na jih směřující krátká
vzdušná přípojka pro trafostanici TS4. Odbočka pokračuje dál směrem na východ a na východě
zastavěného územíkončí u trafostanice TS3.
Z již popsané větve vedoucí na sever je po jejím opětovném vstupu do předmětného území
provedena směrem na východ krátká vzdušná přípojka pro napájení trafostanice TS2. Větev pak
pokračuje dále na severní cíp zastavěného území. Zde je ukončena na trafostanici TS1.
V jižním cípu katastrálního území se nachází trafostanice TS9, které je napájená vzdušnou
VN přípojkou vedoucí z jihu od Horní Rotavy.
Všechny linky jsou řešeny potahem AlFe na betonových, ocelových příhradových a dřevěných
stožárech.
Celková využitelná rezerva neosazeného výkonu v trafostanicích v majetku ČEZ je
odhadovaná na 2150 kVA
Z průzkumů je zřejmé, že v zájmovém území jsou z hlediska zásobování elektrickou energií
značné možnosti pro zabezpečení nárůstu výkonu jen prostou výměnou stávajících transformátorů za
transformátory výkonu, na jaký jsou dimenzovány jednotlivé trafostanice. Problém zřejmě nebude činit
ani jejich rozmístění.
Návrh:
I.ETAPA
V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch pro bydlení, ploch rekreace, ploch občanského
vybavení, smíšené obytné plochy a smíšených ploch nezastavěného území.
Soudobý příkon 1 RD nebo bytu za předpokladu topení, ohřevu užitkové vody a vaření pomocí
elektrické energie je Ps=15 kW s tím, že některé domácnosti tohoto soudobého příkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=1835 kVA

plochy rekreace

Ps=250 kVA

plochy občanského vybavení

Ps=200 kVA

smíšená obytná plocha

Ps=60 kVA

smíšené plochy nez. úz.

Ps=130 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to znamená nárůst výkonu o cca 2475 kVA.
Aby bylo možno tento nárust spotřeby elektrické energie pokrýt, bude nutné stávající trafostanice TS1TS7 osadit na plný příkon. Dále bude nutné ve východní části zastavěného území postavit nové
trafostanice TS10-TS12 s příkony po 630 kVA. Tyto trafostanice budou připojeny krátkými vzdušnými
odbočkami z přípojky pro trafostanici TS3.
Zároveň s výše uvedenými změnami a úpravami primárního vedení budou v předmětném území
budovány i sekundární nn sítě a rozvody VO. Všechny nově budované sekundární sítě budou řešeny
zemními kabely.
II.ETAPA
V návrhu rozvoje obce je počítáno s realizací ploch bydlení a občanského vybavení.
Požadavky na instalovaný příkon jsou následující:
plochy bydlení

Ps=100 kVA

plochy občanského vybavení

Ps=170 kVA
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Z hlediska zásobování elektrickou energií to znamená nárůst výkonu o cca 270 kVA.
Tento nárůst spotřeby elektrické energie bude pokryt z rezerv vybudovaných v předchozí etapě.
10.4.3 Zásobování plynem
Obec Stříbrná je plošně plynofikována. Středotlaký plynovod je přiveden z Kraslic od regulační
stanice v Lipové ulici na levém břehu Stříbrného potoka. Středotlaký plynovod je veden místní
komunikací – Lipovou ulicí ke komunikaci III/21012. V jejím kraji pak pokračuje do obce Stříbrná.
V dolním, jihozápadním okraji obce Stříbrná je styčný bod pro napojení STL plynovodu Bublava.
Uzlový bod je umístěn na konci areálu Chodos Chodov.
POPIS STŘEDOTLAKÉ SÍTĚ
STL plynovod je přiváděn do obce Stříbrná z Kraslic. Ve Stříbrné je pak potrubí STL plynovodu
umístěno v krajské komunikaci nebo místních komunikacích. Větvená síť zajišťuje plošnou plynofikaci
obce. STL je posuzován v tlakové hladině 0,3 MPa.
Na jihozápadním okraji obce se nachází odbočka pro STL plynovod Bublava.
Středotlaká síť má dostatečnou kapacitu pro případ dostavby rodinných domů a rekreačních chat.
3

V případě výstavby zařízení se spotřebou ZP nad 10 m /hod. je nutno síť přepočítat.
NÁVRH PLYNOFIKACE ROZVOJOVÝCH PLOCH
Rozvojové plochy jsou navrhovány do ploch obce, které tvoří proluky nebo opuštěné stavební
parcely v linii zástavby. Rozšiřování plynovodní sítě je minimální a nepostihuje plynofikaci lokality Pod
Oslím vrchem pro stavby pro rodinnou rekreaci. Pro zajištění plynofikace větších rozvojových ploch
(sever a východ obce) je navrženo zokruhování nové a stávající plynovodní sítě.
Obec Stříbrná
Místní význam
I. ETAPA
*Zastavitelné plochy
Plochy bydlení
S/Z-B1 - dostavba proluk v ZÚ západně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce – BI
Jednotlivé části rozvojové plochy, které jsou navrženy podél komunikace III/21012 a místních
komunikací, budou plynofikovány ze stávajících rozvodů plynu.
S/Z-B2 - dostavba proluk v ZÚ východně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce – BI
Jednotlivé části rozvojové plochy, které jsou navrženy podél komunikace III/21012 a místních
komunikací, budou plynofikovány ze stávajících rozvodů plynu.
S/Z-B3 - dostavba proluk v ZÚ v centru obce na pravém břehu Stříbrného potoka – BI
Rozvojové plochy budou plynofikovány ze stávajícího STL plynovodu. Na něj naváže nový STL
plynovod o délce cca 20 m.
S/Z-B4 - dostavba proluk v ZÚ v centru obce oboustranně podél průjezdné silnice III/21012 na levém
břehu Stříbrného potoka – BI
Jednotlivé části rozvojové plochy, které jsou navrženy podél komunikace III/21012 a místních
komunikací, budou plynofikovány ze stávajících rozvodů plynu. Koncové větve STL plynovodu budou
propojeny se STL plynovodem v III/21012. Dojde k zokruhování.
S/Z-B5 - dostavba proluk v ZÚ v severní části obce – BI
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Rozvojové plochy se nacházejí v prolukách, které leží podél komunikace III/21012, ve které je položen
stávající STL plynovod. Z něj budou napojeny tyto plochy.
S/Z-B6 - plochy v jižní části obce východně od silnice III/21012 mimo ZÚ – BI
Plochy budou napojeny na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
S/Z-B7 - plochy v centru obce mimo ZÚ – BI
Plochy budou napojeny na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
Koncová větev STL plynovodu, ukončená před rozvojovou plochou S/Z-B7 v centrální části obce,
bude prodloužena západním směrem, překročí koryto Stříbrného potoka a bude napojena na STL
plynovod v komunikaci III/21012. Tím dojde k zokruhování plynovodní sítě v tomto prostoru (rozvojová
plocha S/Z-B8).
S/Z-B8 - dostavba proluk v ZÚ ve východní části obce směrem na Špičák – BI
Rozvojové plochy budou napojeny ze STL plynovodů položených v místní komunikaci. Plynovod bude
zokruhován (viz popis S/Z-B7).
S/Z-B9 - plochy severně podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce – BI
Plochy budou napojeny na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
S/Z-B10 - plochy podél místní komunikace směrem ke staré škole ve východní části obce – BI
Plochy budou napojeny na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
S/Z-B11 - plocha u vodojemu – BI
Plocha bude plynofikována novým STL plynovodem, který bude pokračováním stávajícího, který je
ukončen cca 20 m jižně od rozvojové plochy S/Z-B11.
S/Z-B13 – plocha v jižní části obce mimo ZÚ - BI
Plochy budou napojeny na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
S/Z-B17 – plocha podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce – BI
Plochy budou napojeny na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
Plochy občanského vybavení
S/Z-O1 – sportovní areál u rekreačního střediska Stříbrný potok - OS
Plocha bude plynofikována ze stávajícího STL plynovodu vedeného v komunikaci III/21012.
S/Z-O2 – plocha základní vybavenosti - OI
Plocha bude plynofikována ze stávajícího STL plynovodu vedeného v komunikaci III/21012, případně
ze STL v místní komunikaci.
S/Z-O3 – rozšíření obslužného areálu u Jitřenky v centru obce - OV
Plocha bude plynofikována ze stávajícího STL plynovodu vedeného v komunikaci III/21012.
S/Z-O4 – obslužné plochy u stávající sjezdovky Za kostelem - OV
Plocha bude napojena na nový STL plynovod, který bude napojen na stávající, vedený v komunikaci
III/21012.
S/Z-O5 – obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg - OV
Plocha bude plynofikována novým STL plynovodem. Ten bude napojen na stávající, vedený
v III/21012. STL plynovod projde celou plochou a na jejím severním okraji se vrátí do stávajícího STL
plynovodu v III/21012. Vedením STL plynovodu rozvojovou plochou S/Z-O5 bude plynovod v této části
Stříbrné zokruhován.
S/Z-O7 – rekonstrukce školního hřiště - OS
Nebude plynofikováno.
S/Z-O8 – obslužné plochy u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - OV
Plocha bude plynofikována z nového STL plynovodu, kterým bude zpruhována místní síť a který dále
napojí rozvojové plochy S/Z-S1, S/Z-O11 a S/Z-B10.
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S/Z-O12 - plocha pro služby agroturistiky na jižním okraji obce – OA
Plocha bude napojena na navržený STL plynovod na území sousedního města Kraslice.
S/Z-O13 - plocha pro zemědělské zázemí agroturistiky na jižním okraji - OA1
Nebude plynofikováno.
Plochy smíšené obytné
S/Z-S1 – plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - SM
Plocha bude plynofikována z nového STL plynovodu, kterým bude zpruhována místní síť a který dále
napojí rozvojové plochy S/Z-S1, S/Z-O11, S/Z-B10.
S/Z-S2 – plocha na jižní hranici správního území obce mezi Stříbrným potokem a silnicí III/21012 - SM
Plocha bude napojena na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
Plochy rekreace, veřejných prostranství, dopravní a technické infrastruktury a plochy vodní a
vodohospodářské nebudou plynofikovány.
II. ETAPA
Místní význam
Plochy bydlení
S/Z-B14 - plochy rozšiřující plochy bydlení S/Z-B9 ve východní části obce - BI
Plochy budou napojeny na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
S/Z-B15 - plocha rozšiřující plochy bydlení S/Z-B11 u vodojemu - BI
Plocha bude plynofikována novým STL plynovodem, který bude vybudován pro plynofikaci plochy S/ZB11
Plochy smíšené obytné
S/Z-S3 – plocha rozšiřující plochu obytnou S/Z-S2 na jižním okraji obce – SM
Plocha bude napojena na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.

Nadmístní význam
Plochy občanského vybavení
S/Z-O9 – dolní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
Plocha bude napojena na stávající STL plynovody, které jsou vedeny v místních komunikacích.
S/Z-O10 – horní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
Nebude plynofikováno.
S/Z-O11 – obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves – OX1
Plocha bude plynofikována z nového STL plynovodu, kterým bude zpruhována místní síť a který dále
napojí rozvojové plochy S/Z-S1, S/Z-O11, S/Z-B10.
10.4.4 Zásobování teplem
V současné době není na území obce provozována žádná centrální soustava zásobování teplem.
Veškeré objekty na území obce jsou vytápěny individuálně lokálními kotlíky spalujícími plyn (centrální
část obce), tuhá paliva (uhlí a dřevní hmota). Na území obce není provozován žádný střední zdroj
tepla přesahující instalovaný výkon 200kW.
ÚP navazuje na tuto koncepci zásobování teplem na území obce Stříbrná. ÚP nenavrhuje žádnou
centrální soustavu zásobování teplem. Veškeré nové objekty budou vytápěny individuálně s důrazem
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na spalování ekologického paliva a obnovitelných zdrojů: plyn, elektrická energie, dřevní hmota včetně
dřevních peletů, sluneční kolektory, výměníky tepla.
10.4.5 Vnější sdělovací rozvody
Obec Stříbrná spadá do Karlovarského telefonního obvodu č. 35, do okresu Sokolov. Obec je
napojena na ATU Kraslice. V centrální části obce jsou telefonní rozvody realizovány spojovým
zemním kabelem. ÚP stabilizuje beze změny veřejnou stanici GSM nad hasičskou zbrojnicí, televizní
převaděč na svahu Skelného vrchu. ÚP respektuje stávající radioreléovou trasu. Veškeré rozvojové
aktivity místní telefonní sítě jsou plně v kompetenci oprávněného investora.
10.4.6 Nakládání s odpadem
ÚP zachovává dosavadní způsob likvidace směsného komunálního odpadu z území centrálně
mimo správní území obce. ÚP nenavrhuje na území obce žádnou skládku odpadu. ÚP řeší likvidaci
odpadu z území v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce centrálním svozem mimo
území obce. Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení, občanskou vybavenost i rekreaci budou
napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci.
Na území obce není v současné době provozována žádná skládka ani sběrný dvůr nebezpečného a
nadměrného odpadu. ÚP nenavrhuje na území obce tyto aktivity. Obyvatelé Stříbrné budou i nadále
využívat sběrný dvůr v sousedních Kraslicích. V případě potřeby lze tuto aktivitu umístit na výrobní
ploše.

10.5 KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ
V řešeném území se nacházejí tato zvláště chráněná území:
- NATURA 2000 - EVL č. CZ0414110 - Krušnohorské plató
V území je registrován VKP
Stříbrná -Koprníkové louky, k.ú. Stříbrná – ppč. 49, 50, 51, 630, 654, 730, 593, 631, 403/3,
417/1, 417/2, 424/1, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 427/1, 427/4, 427/5, 453, 455/1, 455/2, 455/3,
455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 469, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, část 494/1, 494/16, 494/48,
494/19, 539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 539/5, 539/6, 539/7, 2300/1 část, 2300/2, 2302 část, 2303,
2306/1, 2306/2, 2307/1, 2307/2, 2308, 427/3, 752/11
V řešeném území se nacházejí tato další chráněná území:
- přírodní park Přebuz
- památný strom, OP =10m:
Modřín u Stříbrného potoka
Klen v Nancy
Klen na konci světa
Jedle pod skálou v Nancy
Na území obce se nacházejí VKP ze zákona:
PUPFL, vodní toky, rybníky, údolní nivy
Současné osídlení je soustředěno do Stříbrné, téměř kompaktní zástavba je v údolí Stříbrného
potoka. Rozptýlenou zástavbu představuje údolí Rájeckého potoka a svahy ve východní části obce
v údolí Pod Špičákem. Kompaktní zástavba vytváří výraznou bariéru, kde je vyloučeno zachování
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parametrů prvků ÚSES. Samostatnou sídelní enklávu představuje chatová zástavba v lokalitě Nová
Ves.
Rozhodujícím způsobem využití ploch mimo osídlení v kulturní krajině zůstává zemědělství a
lesnictví. Zemědělská činnost ovlivnila zejména střední části území v návaznosti na zástavbu. Rysy
tradičního zemědělství jsou dodnes patrné - např. jde o pozemky ohraničené kamennými snosy.
V současnosti je zemědělská činnost založena na využívání nebo udržování luk a pastvin.

Díky

členitosti území nedošlo k velkoplošnému odvodňování nebo scelování pozemků.
Lesní porosty zaujímají především severní a východní části území v podobě rozsáhlých lesních
komplexů. Lesy s přirozenou dřevinnou skladbou byly nejčastěji nahrazeny umělými výsadbami. Na
některých místech došlo kombinací řady faktorů - působením imisí, námrazy, vysokého stavu zvěře,
hmyzích a klimatických kalamit - k rozvrácení oslabených umělých smrkových monokultur.
Specifickým problémem je nadměrné odvodňování lesních půd pro pěstování umělých smrčin, a to
včetně přirozeně zamokřených půd a rašelinišť. Ohrožuje to i zbytky podmáčených a rašelinných
smrčin.
Dopravní stavby (silnice) nepředstavují zásadní zásah do krajiny ani bariéru pro prvky ÚSES.
Přiměřená obnova a udržení ekologické stability krajiny bude vyžadovat jednak ochranu
dochovaných přírodních hodnot, jednak strukturální zásahy v lesním hospodaření. Ochrana se musí
týkat zejména horních částí údolí Stříbrného a Rájeckého potoka, částí luk a pastvin charakterizujících
tradiční zemědělství a mokřadních a rašelinných biotopů. Strukturálními zásahy se rozumí v lesnictví
změna způsobů lesního hospodaření - přechod od tvrdých způsobů k jemnějším způsobům těžby,
obnovy a výchovy porostů včetně podpory spontánních přírodních procesů.


Prostupnost krajiny
ÚP pouze stabilizuje na území obce veškeré stávající polní a lesní účelové cesty v krajině beze

změny. ÚP zohledňuje cestní síť vymezenou v KPÚ v k.ú. Stříbrná. ÚP nenavrhuje k obnově žádnou
zaniklou historickou cestu v kulturní krajině. ÚP stabilizuje na řešeném území beze změny stávající
cyklotrasy, značené turistické cesty i lyžařské běžecké trasy a to jak nadmístního významu
(Krušnohorská magistrála vedena po severních hřbetech Krušných hor) tak i místního významu (trasa
Fitstopy na Tisovci a Olověném vrchu).


Územní systém ekologické stability
Na území obce Stříbrná jsou vymezeny a zpřesněny prvky NREG, REG a místního ÚSES do

podrobnosti katastrální mapy. Veškeré prvky ÚSES jsou pouze vymezeny. Žádný z prvků ÚSES není
navržen k založení, v žádném prvku ÚSES není navržena změna využití jeho pozemku spojená se
změnou porostů nebo kultury ZPF. Veškerý ÚSES proto tedy nepředstavuje žádné VPO a to na
základě novely stavebního zákona k 1.1.2013.
Na části místního BC č. 7 Koprnické louky je navržena ve II. etapě Novoveská sjezdovka, která je
ovšem řešena bez změny kultury pozemků, bez zásahu do porostů mimolesní zeleně v rozsahu
interakčního prvku dle KPÚ, bez zásahu do rozsahu PUPFL.


Protierozní ochrana a ochrana před povodněmi a jinými přírodními katastrofami
ÚP řeší 2 vodní nádrže s retenční a krajinotvornou funkcí v údolní nivě Stříbrného potoka. Tyto vodní

nádrže (ozn. S/Z-W1, S/Z-W2) budou sezónně v zimním období zároveň sloužit i jako akumulační
nádrž vody pro možnost zasněžování 2 lyžařských sjezdových areálů. Na vodní nádrž S/Z-W1 bylo
vydáno ÚR.
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Rekreační využití území
ÚP navazuje na stávající rekreačně obslužné a sportovní využití území obce Stříbrná:
-

stabilizace stávajícího zimního lyžařského areálu Stříbrná - Bleiberg na východních svazích
Tisovce a Olověného vrchu na západním okraji obce: 3 sjezdovky jsou řešeny jako smíšené
nezastavěné plochy se sportovním využitím, jsou řešeny sjezdovky Stříbrná – Bleiberg se
sedačkovou lanovou dráhou – již realizováno, sjezdovka Nancy s lyžařským vlekem,
sjezdovka Za kostelem s lyžařským vlekem. Sjezdovky jsou vzájemně propojeny šikmými
bočními sjezdy. Do správního území obce zasahují pouze spodní části všech 3 sjezdovek.
Většina sjezdovek zasahuje do správního území sousední obce Bublavy. K tomuto
lyžařskému areálu řeší ÚP kapacitní odstavná stání, zázemí služeb. Stávající krátké
lyžařské vleky na těchto svazích budou postupně zrušeny.

-

Návrh druhého zimního lyžařského areálu Stříbrná – Nová Ves na severních svazích údolí
Pod Špičákem: Novoveská sjezdovka mezi údolím Pod Špičákem a rekreační zástavbou
Nové Vsi se sedačkovou lanovou dráhou, sjezdovka doplněna kapacitními odstavnými
plochami u nástupní stanice sedačkové lanové dráhy a zázemím služeb rovněž u dolní
nástupní stanice sedačkové dráhy

-

Výrazné zvýšení ubytovací kapacity v obci – plochy smíšené obytné a obslužné
soustředěné do 2 lokalit u lyžařských areálů,

-

Rozšíření obchodní sítě v centru obce

-

Stabilizace všech lyžařských běžeckých tras

-

Stabilizace cyklotras, značených turistických cest

-

Rekonstrukce bývalého školního hřiště v centru obce

-

Návrh veřejného prostranství s veřejnou zelení charakteru parku s víceúčelovým hřištěm
v centru obce

-

Návrh vodní plochy v jižní části údolní nivy Stříbrného potoka, která bude využívána
v zimním období jako kluziště

-

Zastavitelné plochy pro rekreaci individuální v rozsah 3,74 ha jak v lokalitě Pod Oslím
hřbetem, tak i podél komunikace



Zemědělská výroba
Na území obce není žádný areál zemědělské výroby. ZPF se v území vyskytuje sporadicky ve vazbě

na údolní nivy vodních toků. ZPF je v území využíván pouze extenzivně, při západním okraji území
jsou TTP v zimním období se sněhovou pokrývkou již dlouhodobě využívány jako soustava lyžařských
svahů s lyžařskou lanovou sedačkou a lyžařskými vleky. Další lyžařský svah navrhuje ÚP ve II. etapě
a to na severním svahu Špičáku. Ani tato navržená Novoveská sjezdovka neovlivní negativně
podmínky zemědělského využívání krajiny. Z důvodu zamezení roztroušené nahodilé zástavby na
zastavitelných plochách bydlení, rekreace a smíšeného bydlení mimo ZÚ a pro ochranu kvalitní ZPF
zejména III. třídy ochrany byly části zastavitelných ploch bydlení, rekreace a smíšeného bydlení
řešených v I. etapě převedeny do II. etapy s podmínkou zahájení výstavby až po 100% zastavitelnosti
sousední plochy bydlení v I. etapě:
-

plocha S/Z-B9 v I. etapě – plocha S/Z-B14 v II. etapě

-

plocha S/Z-B11 v I. etapě – plocha S/Z-B15 v II. etapě

-

plocha S/Z-R4 v I. etapě – plocha S/Z-R6 v II. etapě

-

plocha S/Z-S2 v I. etapě – plocha S/Z-S3 v II. etapě

V průběhu pořizovaní ÚP byly zastavitelné plochy na ZPF významně zmenšeny, zejména
zastavitelné plochy na ZPF III. třídy ochrany ve vedlejším údolí Pod Špičákem.
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10.6 KONCEPCE NÁVRHU ÚSES
Dokumentace „Územní systém ekologické stability obce Stříbrná“ byla zpracována pro potřeby
urbanistické studie obce Stříbrná. Pro dotčené území nebyl dosud zpracován návrh ÚSES
standardním způsobem pro celé území obce. Pro část území zahrnující zemědělské pozemky kolem
obce byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy, které nabyly právní moci v roce 2000. ÚP
vymezuje i prvky ÚSES všech úrovní. Vyšší úrovně respektují nadřazené dokumentace včetně
Nadregionální a regionální ÚSES - upřesnění ve správním obvodu města Kraslice.
Rozsah řešeného území zahrnuje správní území obce Stříbrná, k.ú. Stříbrná a k.ú. Nová Ves u
Kraslic. Území leží v severozápadní části Karlovarského kraje.
Nadregionální ÚSES
Do řešeného území zasahuje nadregionální biokoridor K 1 Božídarské rašeliniště - Studenec.
Biokoridor je zakreslen podle platných nadřazených dokumentací s upřesněním do katastrální mapy a
měřítka 1 : 10 000.
Řešeným územím prochází ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K 1. Prvek je převzat
z platných nadřazených dokumentací, pouze s upřesněním při převodu do katastrální mapy a
podrobnějšího měřítka. V takto vymezeném prostoru se prvky ÚSES všech úrovní považují za
integrální součást nadregionálního biokoridoru. Smyslem ochranné zóny je podpora koridorového
efektu, zaměřená na ochranu a rozšiřování prvků s vyšším stupněm ekologické stability.
Regionální ÚSES
Do řešeného území zasahují regionální prvky:
- biocentra č. 1177 Tisovec, 1178 Hatě, 10 101 Hraniční prameniště a 10 102 Údolí u Nancy. biokoridory č. 534 Rolava - Tisovec, 980 Rolava - Hatě, 981 Hatě - Studenec a 20 107 Sklenský vrch R BK 981.
Všechny prvky byly převzaty z platných nadřazených dokumentací beze změn, pouze s upřesněním
při převodu do katastrální mapy a do podrobnějšího měřítka.
Místní ÚSES a interakční prvky
Prvky místního ÚSES byly na území řešeném komplexními pozemkovými úpravami převzaty beze
změn, na ostatním území byly vymezeny s ohledem na charakter území a k zajištění návaznosti na
prvky vyšších úrovní.
Interakční prvky představují doplnění sítě biocenter a biokoridorů. Vymezeny a označeny jsou prvky
dle schváleného návrhu pozemkových úprav. Ve všech případech se jedná o porosty rozptýlené
zeleně s ekologickým a krajinářským významem. Na ostatním území je v rámci územního plánu není
reálné vymezovat. Nejsou na základě dosavadních zkušeností zahrnuty do grafické ani tabulkové
části, jejich vymezení je reálně možné až v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemků apod.
Současně je nutno uvést, že zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, termín interakční prvek nezná,
což značně znevýhodňuje jejich praktické prosazování.
Tabulky biocenter a biokoridorů
Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách textové části výroku ÚP. Údaje v tabulkách
poskytují základní informace o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Zároveň jsou
tabulky koncipovány jednoduše a srozumitelně. Navrhovaná opatření představují určité minimální
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zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady budou základním
podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, např.
pozemkových úprav, projektů ÚSES.
 Na správním území obce Stříbrná vymezuje ZÚR KK tyto prvky nadregionálního a regionálního
ÚSES, které ÚP zpřesňuje a zapracovává:


ÚSES – Nadregionální úroveň



Nadregionální biokoridor funkční


č. K1 - Božídarské rašeliniště – Studenec



ÚSES - Regionální úroveň



Regionální biocentra funkční





č. 1177 – Tisovec – vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 1178 - Hatě



č. 10101 - Hraniční prameniště



č. 10102 - Údolí u Nancy – vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná

Regionální biokoridor nefunkční


č. 534 - Rolava – Tisovec - vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 980 - Rolava - Hatě



č. 981 - Hatě - Studenec



č. 20107 - Sklenský vrch - R BK 981

Část území obce leží v OP nadregionálního biokoridoru.
 Na správním území obce Stříbrná vymezuje ZÚR KK další prvek regionálního ÚSES, který však
v upřesněné poloze leží na území sousední obce Přebuz (viz. kap. odův. 2., 10.1):


Regionální biocentrum funkční:


č. 391 Rolava

 Na správním území obce vymezuje ÚP tyto prvky místního ÚSES:


ÚSES - Lokální úroveň



Lokální biocentra funkční









č. 6 - Na konci světa



č. 7 - Koprníková louka - vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 8 - Za chatami

Lokální biocentra nefunkční
-

č. 1 - Pod Jelenem

-

č. 2 - Koutek

-

č. 3 - Stříbrný potok

-

č. 4 - Skaliny

-

č. 5 - Tišina

-

č. 9 - Novoveský potok

-

č. 10 - Pod Kosinou (navazuje na biocentrum v obci Šindelová)

Lokální biokoridor funkční


č. 1 - BC 3 - R BK 534



č. 2 - R BC 10 102 - R BK 534



č. 3 - R BC 10 102 - BC 6

Lokální biokoridor nefunkční
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č. 4 - BC 5 - BC 6



č. 5 - R BC 10 101 - BC 3



č. 6 - BC 1 - R BC 10 102



č. 7 - BC 2 - BC 5



č. 8 - BC 6 - R BK 980



č. 9 - R BC 1178 - BC 7



č. 10 - R BC 1178 - BC 8



č. 11 - BC 8 - BC 9



č. 12 - BC - BK

10.7 VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTŮ A PLOCH PRO
JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Na území obce se nevykytují žádná výhradní ložiska nerostných surovin, žádné CHLÚ ani DP. Na
území obce v současné době neprobíhá žádná těžba nerostných surovin. Rovněž se zde nevyskytuje
žádné sesuvné území, které by ohrožovalo stabilitu území.
Území obce bylo historicky užíváno k hlubinné těžbě barevných rud, zejména olova.
Na území obce se vyskytují tato poddolovaná území:
Bublava- Kamenáč č. 149
Stříbrná1 č. 5156
Kraslice 1 – Tisová – č. 160
Tisová u Kraslic č.131
Stříbrná – Bukovec č. 219
Přebuz – Smrčina č. 231
Stříbrná 2 č. 5157
Stříbrná 3 č. 5158
Stříbrná – Nancy č. 5162
Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického
průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech.
Podrobnější informace podá na vyžádání Česká geologická služba – Geofond ČR Praha. Na
poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb. o geologických
pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem
Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Ústí nad Labem, a za jím
stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin
platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena.
Stříbrná a celé Kraslicko se nachází v oblasti výskytu zemětřesení rojového charakteru. V prosinci
1985 dosáhlo zemětřesení hodnoty 4,8 Richterovy stupnice (praskliny omítek, porušení starého
zdiva).
Řešené území spadá do oblasti 3.kategorie radonového rizika (emanace radonu z podloží). Jde o
vysoké riziko, které vyžaduje provádět ochranu staveb.
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ÚP zachovává stávající podmínky ochrany horninového prostředí na území obce Stříbrná beze
změny.

10.8 KONCEPCE ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY
* Zájmy obrany státu
Na řešeném území nejsou známy žádné zájmy obrany státu. ÚP žádné takové zájmy na území obce
nenavrhuje.
* Zájmy civilní ochrany
Obec Stříbrná má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno
ukrytí plného počtu obyvatel žáků i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech v případě
ohrožení mimořádnou událostí.
Plán ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel a 100% nejsilnější směny zaměstnanců
v objektech. V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě
mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.
Jako zdroj požární vody v území slouží umělá vodní nádrž na p.p.č. 144 za bývalým rekreačním
areálem v údolí Stříbrného potoka na jeho levém břehu.
Tento stávající zdroj požární vody bude použit k hašení požárů i na rozvojových plochách v území.
Zásobování požární vodou bude řešeno v souladu se zněním §29, odst. 1 písm. k) zákona o požární
ochraně a v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 –
Zdroje požární vody.
Komunikace pro příjezd a přístup techniky budou řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 0802,
respektive 73 0804.
Na budově OÚ ve Stříbrné je umístěna siréna, kterou obec varuje své obyvatele v případě
nebezpečí. V obci nepracuje místní organizace dobrovolných hasičů - hasičská zbrojnice se v obci
nevyskytuje. Zdrojem mimořádných událostí na území obce Stříbrná je Stříbrný potok, který protéká
napříč celou zástavbou obce a jehož přívalové vody ohrožují bezprostředně stávající zástavbu.
Dalším zdrojem mimořádných událostí je zvýšená doprava po průjezdné silnici II/21012 (dříve II/218)
zejména v zimním období. Mimořádné události řeší základní i ostatní složky integrovaného
záchranného systému Karlovarského kraje. K mimořádným událostem na území obce přijíždí hasičský
záchranný sbor z Kraslic.
Pro nouzové ubytování i pro nouzové stravování jsou na území obce vhodné kapacity větších
rekreačních ubytovacích zařízení a areálů v rozsahu cca. 150 lůžek včetně možnosti nouzového
stravování.
Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky. Na území obce Stříbrná je hřbitov. Zdravotní
péči poskytuje pracoviště obvodního lékaře v Kraslicích a nemocnice v Sokolově. V případě nouze
bude v budově OÚ zřízena humanitární stanice s výdejem pomůcek osobní ochrany, balené pitné
vody, potravin a šatstva. Pro tuto stanici bude zajištěn náhradní zdroj elektrické energie. Prostředky
individuální ochrany pro děti do 18 let, včetně doprovodu, budou pro stav ohrožení a válečný stav
(Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva), na základě počtů
sdělených OÚ Stříbrná, uloženy ve skladech HZS mimo území obce a připraveny k výdeji.
K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádné události se
využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, které si občané
připravují svépomocí z dostupných prostředků.
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Na území obce není provozován žádný zemědělský areál s chovem dobytka. Pouze u některých
penzionů jsou provozovány stáje koní (do 5ks) pro možnost agroturistiky. Mimořádná veterinární
opatření řídí krajská veterinární správa.
Obytná, obslužná a výrobní zástavba obce je napojena na veřejný vodovod s lokálním zdrojem pitné
vody. Pouze rekreační chaty v Nové Vsi a ve východní části údolí Pod Špičákem v lokalitě Pod Oslím
vrchem jsou nemovitosti pitnou vodou zásobeny individuálně. V případě kontaminace pitné vody
budou v obci, v Nové Vsi i v lokalitě Pod Oslím vrchem přistaveny mobilní cisterny pitné vody nebo
bude rozdávána balená pitná voda. Územím obce protéká několik potoků. Pro Stříbrný potok je
stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny. Přívalové vody Stříbrného potoka několikrát do roka
ohrožují stávající zástavbu obce. ÚP nenavrhuje v údolních nivách toků žádné zastavitelné plochy a to
ani v ploše vymezeného záplavového území Stříbrného potoka. V údolní nivě Stříbrného potoka je
řešena vodní nádrž S/Z-W1 pro zvýšení retence v území, která bude v zimním období sloužit jako
akumulační nádrž vody pro zasněžování sjezdovky Stříbrná – Bleiberg. Další taková vodní plocha
S/Z-W2 je řešena v jižní části této údolní nivy. Tato druhá vodní nádrž bude v zimním období sloužit
jako akumulační nádrž vody pro zasněžování Novoveské sjezdovky vybudované v II. etapě.
Na území obce Stříbrná není stanovena zóna havarijního plánování.
Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je
možno přechodně skladovat v prostoru fotbalového hřiště v údolí Pod Špičákem v majetku obce.
Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí
krizový štáb při OÚ vhodnou lokalitu na území obce ve volné krajině s dobrou přístupností a bez
možnosti kontaminace zdrojů pitné vody. OÚ Stříbrná nepředpokládá trvalé skladování sanačních
materiálů na území obce Stříbrná.
Obci Stříbrná ani jejímu správního území nehrozí průchod přílivové vlny vzniklé při mimořádné
události.
* Ochrana před povodněmi
ÚP řeší zvýšení retenčních schopností území: v údolní nivě Stříbrného potoka jsou navrženy 2
víceúčelové vodní nádrže s retenční a krajinotvornou funkcí, které budou v zimním období zároveň
plnit funkci akumulační nádrže vody po možnost zasněžování 2 lyžařských sjezdových svahů. ÚP
nenavrhuje žádná jiná protipovodňová opatření k ochraně stávající zástavby před přívalovými vodami
Stříbrného potoka. ÚP zároveň nenavrhuje žádné zastavitelné plochy v údolních nivách toků. Dle
předaných ÚAPO není území obce ohroženo průchodem průmyslové vlny vzniklé zvláštní povodní.
Poznámka:
DO neuplatnil k návrhu zadání ÚP požadavek na zpracování samostatné grafické přílohy ÚP ani
nepředal žádné podklady. Proto je koncepce požadavků CO v ÚP Stříbrná zpracovaná pouze
v textové části ÚP (výrok kap. 4 vodní hospodářství, odůvodnění kap. 10.8).

10.9 KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Stav životního prostředí na území obce je v současné době uspokojivý:
-

obec leží mimo dopravní páteřní komunikace nadmístního významu se zátěží nákladní
průjezdné dopravy
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-

území obce je dlouhodobě využíváno výhradně pro sezónní sport a rekreaci a to v měřítku
regionálního centra

-

automobilová doprava je významnou zátěží pouze v zimním období, kdy se navýší počet
denních návštěvníků lyžařských svahů i lyžařských běžeckých tras a v obci není dostatek
odstavných ploch

-

emisní situace v obci je uspokojivá, centrální část obce je plynofikována s využíváním plynu
k vytápění, na území obce nejsou provozovány žádné výrobní areály s negativními vlivy na
své okolí, jsou zde pouze 2 areály drobné výroby

-

na území obce není provozován žádný provoz zemědělské prvovýroby se zaměřením na
živočišnou výrobu, u některých penzionů jsou pouze ustájeny koně (max. 5 ks) pro
provozování agroturistiky

-

zástavba obce je napojena na veřejný vodovod s lokálními zdroji kvalitní pitné vody

-

zástavba obce je centrálně odkanalizována do městské ČOV Kraslice, v jižní části obce jej již
vybudována splašková kanalizace, v severní části pouze jednotná kanalizace

-

kvalita podzemních vod je dobrá – celé území leží v CHOPAV Krušné hory

-

kvalita povrchových vod je dobrá – na území obce je vyhlášeno OP I. a II. stupně vnější a
vnitřní vodního zdroje Stříbrného potoka a potoka Bystřina

-

na území obce se nevyskytuje zdroj hluku ani vibrací

-

zemědělská půda na území obce je využívána pouze extenzivně, nebyla ošetřena
melioračním opatřením ani nebyla poškozena vysokými dávkami chemických hnojiv

-

na území obce je vysoký podíl souvislého lesa, zástavba je soustředěna pouze do jižní části
území do údolních niv toků

-

na území obce jsou vymezeny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES

ÚP Stříbrná navrhuje některé kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území
obce:
ÚP řeší:
-

stabilizace stávajícího systému silnic nadmístního významu bez předpokladu zátěže kamiony

-

významné doplnění odstavných ploch v území ve vazbě na 2 areály zimních sportů v kapacitě
až 600 stání pro osobní automobily,

-

rozvojové plochy jsou zaměřeny na bydlení, občanské vybavení, rekreaci, smíšené bydlení,
veřejná prostranství (veřejná zeleň), které jsou bez negativních vlivů na své okolí

-

stávající 2 areály výroby jsou stabilizovány bez rozvoje

-

v ÚP není navržena žádná rozvojová plocha výroby, rozvoj území je řešen výhradně se
zaměřením na rekreaci, turistický ruch a sport a to ve vazbě na ZÚR KK, která na území obce
v k. ú. Stříbrná vymezuje specifickou oblast rekreace a cestovního ruchu SR 5 Kraslicko a
významnou plochu nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport 13a Stříbrná –
Bublava,

-

nová zástavba je výrazně zaměřena na dostavbu proluk v ZÚ, tím se minimalizují nároky na
zábor ZPF v kulturní krajině

-

zastavitelné plochy budou napojeny na místní rozvody vodovodu, kanalizace a STL plynovodu
kromě dostavby skupiny objektů k rodinné rekreaci ve východní části údolí Pod Špičákem

-

Rájecké údolí, které představuje kvalitní krajinu, je již ponecháno bez další navrhované
zástavby

-

je vymezen ÚSES včetně respektování prvků NREG a REG ÚSES dle ZÚR KK (kromě RBC
391) a prvků místního ÚSES dle KPÚ v k.ú. Stříbrná
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-

kulturní zemědělská krajina na východním svahu Tisovce a Olověného vrchu je stabilizována
jako nezastavěné plochy smíšené určené pro zimní sjezdové lyžování, jsou řešeny 3
sjezdovky – stávající Za kostelem, sjezdovka Stříbrná – Bleiberg se sedačkovou lanovkou a
sjezdovkou Nancy s lyžařským vlekem

-

v II.etapě je navržena další sjezdovka na severních svazích nad údolím Pod Špičákem mezi
Novou Vsí a údolím Pod Špičákem. Tento navržený lyžařský svah se sedačkovou lanovou
dráhou je vymezen částečně na BC č. 7 Koprnické louky. Touto sjezdovkou nebude dotčen
stávající les ani významné mimolesní porosty stabilizované v KPÚ v k.ú. Stříbrná jako
interakční prvky. Přesné vymezení této Novoveské sjezdovky bylo pracovně konzultováno
v průběhu zpracování návrhu ÚP s MÚ Kraslice, OŽP.

-

je respektován PUPFL jako nezastavěná krajina

-

v zástavbě obce jsou na Stříbrném potoce navrženy 2 vodní nádrže s retenční a
krajinotvornou funkcí, které zvýší retenci území a sezónně v zimním období budou sloužit jako
akumulační nádrže vody pro zasněžování sjezdových svahů obou lyžařských areálů

-

ÚP upozorňuje na nutnost vyhledání nového vodního zdroje pro obec, rozšíření úpravny vody
a vodojemu, tyto aktivity nelze v režimu ÚP do krajiny přesně umístit.

* Ochrana veřejného zdraví
Celé správní území obce se nachází na území CHOPAV Krušné hory.
ÚP nenavrhuje žádné nové výrobní plochy na území obce Stříbrná. Stávající místní zdroje pitné vody
včetně jejich OP jsou respektovány. Podmínky OP II. vodních zdrojů Stříbrný potok a potok Bystřice
jsou respektovány, podmínky CHOPAV Krušné hory jsou rovněž respektovány.
Rozvoj na území obce Stříbrná předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší.
Na území obce Stříbrná se nenachází žádný zvláště velký, velký ani střední zdroj znečištění ovzduší.
Na území obce se nenacházejí žádné chovy hospodářských zvířat ani skládky, které by
představovaly potenciální velký zdroj znečištění ovzduší. ÚP rovněž žádné takové aktivity nenavrhuje.
Na území obce se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu
zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území obce vyhovující
imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze
zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení
krajských emisních stropů a imisních limitů.

11 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH


Vyhodnocení účelného využití zastavěného území:

Sídelní struktura řešeného území je dlouhodobě stabilizovaná. Na území obce se nachází obec
Stříbrná a rekreační sídlo Nová Ves. Sídlo Nová Ves není rozvojem spojena ani přibližována k obci
Stříbrná. Řešené území si i nadále zachovává svůj příměstský charakter. Zastavěné území Stříbrné
přechází na jižním okraji území obce plynule do ZÚ sousedního města Kraslice. ÚP v ZÚ stabilizuje
plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, výroby a
skladování, veřejných prostranství a plochy vodní. ÚP stabilizuje také plochy zeleně vyhrazené –
soukromé (zahrady) převážně v jižní části obce směrem k centru, které nejsou určeny k zastavění
z důvodu ochrany nezvratných přírodních a kulturních hodnot území a na základě požadavku obce.
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V ZÚ jsou nedílnou součástí zástavby plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení, které rovněž
nejsou určeny k zastavění. Využití ploch v ZÚ Stříbrné je negativně ovlivněno limity využití území,
které znemožňují dostavbu proluk ZÚ a dalších dnes nevyužitích ploch v ZÚ. ÚP navrhuje v ZÚ
zastavitelné plochy bydlení, občanského vybavení, smíšené obytné, dopravní a technické
infrastruktury a veřejných prostranství. ÚP však ponechává veřejná prostranství s veřejnou zelení
v údolních nivách Stříbrného potoka i jeho přítoků. Na části údolní nivy Stříbrného potoka je vymezeno
OP místních vodních zdrojů pitné vody. Údolní nivy představují významný krajinný prvek ze zákona,
navíc se zejména Stříbrný potok několikrát v roce vylívá ze svého koryta do podstatné části své údolní
nivy a ohrožuje stávající obytnou zástavbu v nivě. Údolní nivy toků zároveň představují i biokoridory
s vysokou ekologickou stabilitou území, které jsou chráněny ze zákona. ÚP neobnovuje historickou
zástavbu obce v ZÚ, neboť stavební parcely v ZÚ byly již zrušeny.

Západně nad kostelem v centru

obce je na rozsáhlé části ZÚ vymezen regionální ÚSES, který rovněž znemožňuje dostavbu této části
ZÚ Stříbrné.
Rozvoj území obce je řešen ve dvou etapách, přičemž druhá etapa se týká zejména nadmístních
zájmů ve vazbě na ZÚR KK. Do II. etapy rozvoje byly převedeny i části zastavitelných ploch bydlení
S/Z-B9, S/Z-B11, rekreace S/Z-R4 i smíšeného bydlení S/Z-S2. Využití zastavěného území je účelné,
kompaktní a odpovídá poloze obce ve specifické oblasti rekreace a cestovního ruchu SR5 Kraslicko
dle ZÚR KK, kde je zároveň vymezena i nadmístní plocha rekreace, sportu a turistického ruchu 13a
Stříbrná - Bublava.
Posouzení potřeby vymezení rozvojových ploch v ÚP Stříbrná



A. Posouzení potřeby vymezení rozvojových ploch bydlení a smíšeného bydlení v ÚP Stříbrná.
Rozvoj území je soustředěn do obce Stříbrná. Rekreační sídlo Nová Ves je pouze stabilizováno
kromě horní stanice sedačkové lanovky. Obec Stříbrná si i nadále ponechá obytně rekreační
charakter významného střediska zimních sportů v západní části Krušných hor. Ve vazbě na ZÚR KK,
které na území obce vymezují specifickou plochu rekreace a turistického ruchu SR5 i nadmístní
plochu rekreace a sportu 13a řeší ÚP rozvoj 2 areálů sjezdového lyžování. ÚP řeší rozvojové
zastavitelné plochy v rozsahu 25,52 ha, z toho pro bydlení 11,52 ha a pro plochy smíšené obytné 0,97
ha, což představuje celkem 12,5 ha = 49 % součtu všech rozvojových zastavitelných ploch. Plochy
přestavby se na území obce nevyskytují.
Rozvoj obce je řešen ve 2 etapách s důrazem na I. etapu: ve II. etapě je řešen lyžařský areál
Stříbrná – Nová Ves a vybrané plochy bydlení, rekreace i smíšeného bydlení. V I. etapě je navrženo
10,23 ha zastavitelných ploch bydlení, v II. etapě pouze 1,29 ha. Zastavitelné plochy smíšené obytné
jsou navrženy jak v I. etapě 0,75 ha, tak i v II. etapě 0,22 ha. V I. etapě je tedy navrženo 11,0 ha
zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení, ve II. etapě 1,51 ha zastavitelných ploch bydlení a
smíšeného bydlení.
Stav obyvatel vykazuje dlouhodobý pomalý nárůst: r. 1992: 401 obyvatel ve 147 bytech, r. 2001: 432
obyvatel ve 148 bytech, r. 2011: 418 obyvatel ve 161 bytech. K 1.1.2013 žilo v obci 444 obyvatel. Za
posledních 20 let se počet obyvatel navýšil o 43 osob, což představuje nárůst obyvatel o 10,7 %.
Dnes bydlí na území obce 444 obyvatel ve 162 obydlených bytech s průměrnou velikostí bytové
domácnosti 2,74 obyv./byt. Ve 24,3 % bytových domácností žije 2 a více hospodařících domácností.


ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy bydlení formou individuální výstavby:
2

1 RD = 1 BJ = 1 500 m , velikost bytové domácnosti 2,7 obyv. / byt. Velikost území pro 1 RD
je navržen v takovém rozsahu z důvodu příměstského charakteru zástavby obce v horské
oblasti Krušných hor, která zohledňuje požadavek na výsadbu stromů u RD, které není možno
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s úspěchem sázet na menších parcelách, a přitom stromy tvoří nedílnou součást zástavby,
krajiny a krajiny bezprostředně přiléhající. Navržená velikost pozemku pro 1 RD pro potřeby
tohoto posouzení zohledňuje rovněž horský svažitý terén, který si vyžádá velké terénní
úpravy, které není možno realizovat na malých parcelách. Navržená velikost pozemku pro 1
izolovaný RD je navržena v souladu se stavebním zákonem, v platném znění, ve kterém dle §
19 odst. (1) i) je jedním z úkolů územního plánování stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. Je třeba se cíleně vyvarovat malých stavebních parcel,
které by zakládaly příčinu vzniku sídelní kaše jako prostoru s velkou hustotou zastavění
s minimem veřejného prostranství, ve kterém nebudou vytvořeny příznivé podmínky pro
uspokojení potřeb současné generace a který bude zároveň ohrožovat podmínky života
generací budoucích. Takový ÚP by byl zcela logicky v rozporu se stavebním zákonem § 18
odst. (1). Zároveň je třeba mít na paměti, že součástí ploch bydlení i smíšeného bydlení jsou
veřejná prostranství, parkoviště, víceúčelová hřiště, stavby technické infrastruktury. Všechny
tyto jiné aktivity ve svém důsledku snižují skutečnou výslednou velikost pozemku 1 RD.


ÚP navrhuje pro zastavitelné plochy smíšené obytné formou individuální výstavby:
2

1 RD = 1 BJ = 2 500 m , velikost bytové domácnosti 2,7 obyv. / byt. Součástí domů je
provozovna řemesel a nevýrobní služby, hospodářské skladové a provozní zázemí,
manipulační plochy, parkoviště pro zákazníky, ale i klidové zázemí bytu – okrasná nebo
produkční zahrada, garáže, místní komunikace jako veřejná prostranství.
ÚP navrhuje poměr ploch bydlení ku smíšeným plochám bydlení 12 : 1.


Odborné posouzení potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a smíšené bydlení:


Požadavky vyplývající z demografického vývoje:
Nárůst 5 % obyvatel = 23 obyvatel = 9 bytů v RD = 1,35 ha



Požadavky z nechtěného soužití:
20 bytů, z toho 18 bytů v RD = 2,7 ha, 2 byty smíšené bydlení = 0,5 ha, celkem 3,2
ha.



Požadavky vzhledem k poloze obce v systému osídlení:
Obec Stříbrná leží ve specifické oblasti rekreace a sportu SR 5 s vymezenou
nadmístní plochou rekreace, sportu a turistického ruchu 13a, kde hlavní důraz je
kladen především na rozvoj vlastních zařízení a areálů sportu a rekreace a rovněž na
rozvoj služeb. Zároveň je třeba na území obce stabilizovat i počet obyvatel jako zdroj
pracovní síly pro obsluhu výše zmíněných zařízení a areálů sportu. V horském
prostředí obce, která je rozložena podél údolní nivy Stříbrného potoka se svažitým
terénem, nelze dnes předpokládat, že budou realizovány velké ubytovací komplexy.
Dnes je trend provozovat spíše menší penziony rodinného typu, do jejichž provozů
jsou zapojeni často pouze samotní rodinní příslušníci. Tyto malé penziony poskytující
ubytovací a stravovací služby jsou stavěny jako součást RD na plochách bydlení.
Z důvodu požadavku rozvoje služeb pro turistický ruch nadmístního charakteru je tedy
nutné navýšit zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení právě pro rozvoj
rozdrobených služeb provozovaných místními obyvateli:
nárůst o 20 % obyvatel = 89 obyvatel = 33 byty, z toho 31 bytů v RD = 4,65 ha, 2 byty
smíšené obytné = 0,5 ha, celkem 5,15 ha



Požadavky na sanace území:
nárůst o 3 % bytů = 5 bytů v RD = 0,75 ha



Potřeba zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení celkem: 10,45 ha.
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Rezerva pro zvláštní situace: 10 % = 1,1 ha.



Celková potřeba ploch bydlení a smíšeného bydlení na území obce: 11,5 ha.



ÚP navrhuje celkem 12,5 ha což je více o 1,0 ha = 8,7 % než činí odborné posouzení potřeby
rozvoje území. Navržené zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení v ÚP v rozsahu
12,5 ha lze ještě považovat za odůvodněné vzhledem ke skutečnosti, že v I. etapě rozvoje je
navrženo pouze 11,0 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení, což představuje
95,6 % odborně posouzené potřeby vymezení zastavitelných ploch bydlení a smíšeného
bydlení. Navržených 1,51 ha zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení v II. etapě
(S/Z-B14, S/Z-B15, S/Z-S3) je podmíněno prokázáním využití k výstavbě 100 % pozemků
sousedních vybraných přilehlých zastavitelných ploch bydlení a smíšeného bydlení v I. etapě
(S/Z-B9, S/Z-B11, S/Z-S2). Zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení jsou tedy
v území řešeny plně v souladu s prokázanými potřebami rozvoje území.

B. Posouzení potřeby vymezení zastavitelných ploch výroby v ÚP Stříbrná
Z přehledných tabulek zastavitelných ploch v kap. 10.1 v textové části odůvodnění ÚP vyplývá, že ze
všech navržených 25,52 ha rozvojových zastavitelných ploch ve dvou etapách představuje 13,02 ha =
51,0 % zastavitelné plochy jiné funkce než bydlení nebo smíšené bydlení:
Občanské vybavení: 6,8 ha
Rekreace: 3,74 ha
Veřejná prostranství: 0,36 ha
Dopravní infrastruktura: 1,7 ha
Technická infrastruktura: 0,03 ha
Vodní plochy: 0,4 ha
Největší jinou rozvojovou zastavitelnou plochou je občanské vybavení v rozsahu 6,8 ha. Tyto
zastavitelné plochy představují zejména plochy pro služby a plochy sportu spojené s provozem 2
lyžařských areálů. Tyto navržené plochy občanského vybavení v souladu se základní urbanistickou
koncepcí rozvoje území jsou rozhodujícím zdrojem pracovních příležitostí na území obce, neboť
v řešeném území nejsou navržené žádné tradiční rozvojové plochy výroby a skladování ani smíšené
výroby. Rozvoj správního území obce Stříbrná je v souladu se ZÚR KK zaměřen výhradně na sport,
rekreaci a turistický ruch.
Plochy dopravní infrastruktury v rozsahu 1,7 ha řeší 4 rozsáhlá parkoviště rozložená u obou
lyžařských areálů. Rozvojové zastavitelné plochy občanského vybavení a dopravní infrastruktury
představují v součtu 8,5 ha = 33,3 % všech zastavitelných ploch a jsou řešeny zejména pro rozvoj
turistického ruchu a sportu, z nichž některé aktivity představují nadmístní zájmy. Ostatní řešené
zastavitelné plochy rekreace a technické infrastruktury jsou vyčleněny pro investice místního zájmu a
zcela odpovídají svým rozsahem potřebám území. Rozvojové plochy veřejných prostranství jsou v ÚP
poddimenzovány – viz. kap. 10.1.
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12 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
ÚP nenavrhuje na území obce Stříbrná žádné změny v území ani žádné územní rezervy nadmístního
významu, které nejsou řešeny v ZÚR KK.

13

VYHODNOCENÍ

PŘEDPOKLÁDANÝCH

DŮSLEDKŮ

NAVRHOVANÉHO

ŘEŠENÍ

NA

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
13.1 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF
Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, v platném znění, vyhlášky č. 48/2011, o stanovení tříd ochrany a společného
metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR – Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu z července 2011.
Toto vyhodnocení ztrát ZPF jako součást úpravy návrhu ÚP před druhým opakovaným veřejným
projednáním navazuje na vyhodnocení ztrát ZPF pro opakované veřejné projednání, které se
uskutečnilo dne 10.8.2015. Toto vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno dle pokynů pořizovatele ze dne
11.1.2016 a poskytnutých podrobných zákresů pořizovatele ze dne 15.12.2015.
Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy byl výkres grafické části upraveného
návrhu ÚP v.č. 2 Hlavní výkres, M 1 : 10 000.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno ve výkrese grafické části odůvodnění upraveného návrhu
ÚP:
v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000.
V těchto výkresech je zakreslena hranice ZÚ k 15.02.2012 dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění.
Výměry, kultury a vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z digitální katastrální mapy. Řešené
území se nachází na k. ú. Stříbrná, k. ú. Nová Ves u Kraslic.
* Klimatické poměry
Území spadá do chladné oblasti, dle Quitta jde o oblast CH 7. Průměrné roční teploty se pohybují
kolem 5° C, průměrné roční srážky dosahují 800 - 1000 mm. Významným jevem jsou jinovatky a
údolní přízemní inverze a mlhy.
* Skupiny půd hlavních půdních jednotek
Řešené území je typologicky vytvářeno v závislosti na složení matečných substrátů a na reliéfu
terénu, který charakterizují táhlé svahy mírně zvlněné pahorkatiny. V řešeném území se vyskytují tyto
hlavní skupiny půd v bezprostředním okolí sídel:
-

HPJ 36 - hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové, lehké, lehčí, středně těžké různé substráty,

štěrkoviště
-

HPJ 40 - hnědé půdy aj. včetně oglejených subtypů, lehké až lehčí středně těžké, různé substráty,
0

extrémně svažité polohy (do 12 )
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HPJ 50 - hnědá půda oglejená, oglejená půda, středně těžká, žula, rula svor, filit, oputka aj., sklon

-

k zamokření
HPJ 68 - glejové půdy zrašeliněná, glejové půdy, středně těžká až velmi těžká, jíly, koluviální

-

sedimenty, smíšené svahoviny, úzká deprese
HPJ 72 - skupina půd hydromorfních, glejové půdy zrašeliněné a rašenilištní, středně těžké půdy

-

bez skeletu, trvale pod vlivem vysoké hladiny spodní vody
Tabulková část je zpracována v tabulce č. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond, str. 1-2 pro celé správní území obce a je přiložena k této kapitole
13.1 textové části odůvodnění ÚP Stříbrná.
V této tabulce je uvedeno:
- číslo lokality záboru zemědělského půdního fondu,
- způsob využití plochy,
- katastrální území: Stříbrná,
- celkový zábor ZPF v ha,
- zábor ZPF podle jednotlivých kultur v ha,
- zábor ZPF podle tříd ochrany v ha.
ÚP navrhuje rozvoj území ve dvou etapách s důrazem na I.etapu. Rozvojové plochy (zastavitelné
plochy a plochy smíšené nezastavěného území západně od obce – sjezdovky) jsou řešeny jako
plochy místního zájmu ve dvou etapách. Plochy nadmístního významu ve vazbě na ZÚR KK –
Novoveská sjezdovka včetně sedačkové dráhy (nástupní a výstupní stanice) a obslužná zastavitelná
plocha tohoto lyžařského areálu Stříbrná – Nová Ves (NS5, S/Z-O9, S/Z-O10, S/Z-O11) jsou řešeny
pouze ve II. etapě.
 V rámci I. verze úpravy návrhu ÚP Stříbrná před řízením byly provedeny tyto práce na
základě pokynu pořizovatele:
* Na základě posudku SEA a stanoviska DO ochrany ZPF ze dne 13.12.2010 č. j. 4580/ZZ/10
k návrhu ÚP Stříbrná byl návrh ÚP před řízením upraven následovně:
-

plocha bydlení S/Z-B11 byla zmenšena

-

byly zmenšeny obě rekreační plochy S/Z-R1 a S/Z-R2 o pás zeleně podél toku

-

plocha občanského vybavení S/Z-O2 byla v I. etapě zmenšena a její část byla převedena do II.
etapy k ploše S/Z-O11

-

plocha smíšeného bydlení S/Z-S1 byla v I. etapě zmenšena a její část byla převedena do II.
etapy k ploše S/Z-S2

-

parkoviště S/Z-D3 bylo zmenšeno

-

sjezdovka NS1 včetně sedačkové lanovky byla po kolaudaci převedena na stav a jako rozvojová
plocha byla zrušena

-

plocha občanského vybavení S/Z-O11 byla ve II. etapě zvětšena o část plochy S/Z-O8 z I. etapy

-

parkoviště S/Z-D5 ve II. etapě bylo zcela zrušeno

-

Novoveská sjezdovka NS5 byla výrazně zúžena

 Na základě požadavku obce byl návrh ÚP upraven:
-

původní plocha výroby S/Z-V1 byla změněna na plochu bydlení S/Z-B12 ve stejném územním
rozsahu
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 V rámci II. verze úpravy návrhu ÚP Stříbrná před řízením byly provedeny tyto další práce na
základě nového pokynu pořizovatele:
 Na základě nového stanoviska DO ochrany ZPF ze dne 5.4.2011 č. j. 1265/ZZ/11 a v souladu se
záznamem o vyhodnocení vyjádření k I. úpravě návrhu ÚP Stříbrná ze dne 25.2.2011
vyhotoveném pořizovatelem byly v rámci II. verze úpravy návrhu ÚP Stříbrná před řízením
provedeny tyto úpravy:
- plocha S/Z-B10 byla výrazně zmenšena na tento rozsah:
- západní část jižně od místní komunikace jako pokračování plochy S/Z-S1 až k ZÚ –
zastavitelný pás určen pouze pro 1 řadu RD v zahradách
- východní část severně od místní komunikace, zastavitelný pás mezi dvěma hranicemi ZÚ
určen rovněž pouze pro 1 řadu RD v zahradách
- plocha S/Z-S2 – byla zcela zrušena
- plocha S/Z-O11 – s touto plochou opět nesouhlasil DO a požadoval ji zcela zrušit
 Na základě usnesení ZO č. 63c) ze dne 15.6.2011 a v souladu s pokyny pořizovatele byla plocha
S/Z-O11 ponechána v plném rozsahu, pro tuto plochu byl vymezen specifický regulativ Plochy
občanského vybavení - specifické – OX1, bylo doplněno odůvodnění této plochy
Ve vazbě na pokyny pořizovatele projektant dále upravil ÚP takto:
- ve vazbě na ZÚR KK jsou řešeny všechny rozvojové plochy občanského vybavení a nezastavěná
plocha smíšená sportovní v II. etapě jako plochy nadmístního významu (S/Z-O9, S/Z-O10, S/ZS11, NS5)
 Na základě usnesení ZO č. 77c) ze dne 17.8.2011 byla upravena plocha S/Z-B11 mimo údolní
nivu toku a to ve vazbě na přilehlé hranice ZÚ při zohlednění stávající zástavby.
 Na základě rozhodnutí o kolaudaci je plocha S/Z-O6 vedena již jako stávající plocha, nikoliv
rozvojová.
 Na základě pokynů k úpravě návrhu ÚP Stříbrná před opakovaným veřejným projednáním ze
dne 5.3.2015 a doplněných pokynů ze dne 18.3.2015 provedl projektant tyto úpravy návrhu
ÚP:
-

části zastavitelných ploch bydlení z I. etapy byly převedeny do II. etapy jako nové zastavitelné
plochy bydlení místního významu:

-

-

S/Z-B14 ve II. etapě, dříve části plochy S/Z-B9 v I. etapě

-

S/Z-B15 ve II. etapě, dříve část plochy S/Z-B11 v I. etapě

-

S/Z-B16 ve II. etapě, dříve část plochy S/Z-B12 v I. etapě

byly vymezeny tyto další nové zastavitelné plochy:
-

S/Z-B13 v I. etapě, dříve zemědělská plocha

-

S/Z-R3

v I. etapě, dříve

plocha smíšená nezastavěného území se zemědělsko

vodohospodářskou funkcí
-

S/Z-R4 v I. etapě, dříve plocha smíšená nezastavěného území se zemědělsko kulturně
historickou funkcí

-

S/Z-O12 v I. etapě pro obslužné zázemí agroturistiky OA, dříve zemědělská plocha

-

S/Z-O13 v I. etapě pro zemědělské zázemí agroturistiky OA1, dříve zemědělská plocha
(pořizovatel požadoval označení zemědělského zázemí agroturistiky OX, plocha OX již v ÚP
Stříbrná byla vymezena, z toho důvodu projektant zvolil pro zemědělské zázemí agroturistiky
označení OA1)

-

S/Z-R5 v I. etapě, dříve plocha smíšená nezastavěného území se zemědělsko kulturně
historickou funkcí
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-

-

-

byly zmenšeny tyto rozvojové plochy:
-

S/Z-B9: podstatná severní část plochy byla převedena do II. etapy jako S/Z-B14

-

S/Z-B11: severní část plochy byla převedena do II. etapy jako S/Z-B15

-

S/Z-B12: západní polovina plochy byla převedena do II. etapy jako S/Z-B16

bylo změněno funkční využití těchto pozemků:
-

p.č. 44/6, 44/7 z RI stav na BI stav

-

p.č. 1491/2, 1491/1, 1491/3 z PVz stav na ZS stav

-

p.č. 817 z OV stav na BI stav

-

st. p.č. 620 z OV stav na BI stav

-

st. p.č. 517, 799, 458, 382/41 z OV stav na RI stav

-

p.p.č. 1611/3, 1611/4 z W stav na ZS stav

-

p.p.č. 1538 z W stav na PVk stav

-

p.p.č. 16/3 z PVz stav na ZS stav

v souvislosti s nově vymezenými plochami S/Z-O12 a S/Z-O13 byly stanoveny nové druhy ploch
s rozdílným způsobem využití OA – občanské vybavení – agroturistika – obslužné zázemí a OA1
– občanské vybavení – agroturistika – zemědělské zázemí, včetně podmínek způsobu využití

-

vyhodnocení ztrát ZPF bylo zcela přepracováno dle společného metodického pokynu MMR a
MŽP

-

pro nově vymezené plochy v II. etapě S/Z-B14, S/Z-B15, S/Z-B16 byla stanovena podmínka
zastavění až po prokázání 100 % zastavitelnosti sousedících rozvojových ploch z I. etapy (S/ZB10, S/Z-B11 a S/Z-B12)

-

byl doplněn regulativ funkční plochy OH v odstavci B o nový bod 12. Komunitní kompostárna

 Na základě pokynů k úpravě návrhu ÚP před druhým opakovaným veřejným projednáním
návrhu ÚP provedl projektant tyto změny:
-

v k.ú. Stříbrná, st. p.č. 723 – bylo změněno funkční využití z RI stav na BI stav

-

v k.ú. Stříbrná, část p.p.č. 1410/1 rozsahu 1.200 m byla vyčleněna z RBC 1177 (NP) a změněno

2

funkční využití území z NP na BI stav
v k.ú. Stříbrná, p.p.č. 13/1 – bylo změněno navržené funkční využití celého pozemku z BI návrh na

-

SM návrh, zároveň byly zrušeny zastavitelné plochy BI ozn. S/Z-B12 aS/Z-B16 a byly nově
navrženy plochy SM ozn. S/Z-S2 v I. etapě a S/Z-S3 ve II. etapě, rozdělení pozemku na tyto dvě
plochy dle etap bylo aktualizováno
byla provedena drobná úprava hranic zastavitelných ploch bydlení S/Z-B11 v I. etapě a S/Z-B15

-

v II. etapě dle poskytnutého zákresu pořizovatele ze dne 15.12.2015, celková rozloha součtu obou
zastavitelných ploch v I. a II. etapě byla zachována
v k.ú. Stříbrná, p.p.č. 667/1 bylo změněno funkční využití jižní části zastavitelné plochy rekreace

-

S/Z-R4 z RI návrh na BI návrh a byla zde nově navržená zastavitelná plocha BI návrh ozn. S/ZB17 v I. etapě, dále byl upraven rozsah střední části zastavitelné plochy rekreace S/Z-R4 a podél
místní komunikace na sever byla vymezena nová zastavitelná plocha rekreace ve II. etapě RI
návrh ozn. S/Z-R6. Zároveň pro plochu S/Z-R6 byla stanovena podmínka využití k výstavbě až po
prokázání využití 100% zastavěnosti přilehlých pozemků na plochách S/Z-R4
Obec Stříbrná dosud nemá zpracovanou žádnou územně plánovací dokumentaci.
ÚP navrhuje rozvojové plochy:
-

zastavitelné
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-

nezastavěné plochy smíšené se sportovním využitím – lyžařské svahy (sjezdovky)

ÚP neřeší plochy přestavby.
ÚP Stříbrná navrhuje tyto rozvojové plochy ve 2 etapách:
I.ETAPA
MÍSTNÍ VÝZNAM
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení
S/Z-B1 - dostavba proluk v ZÚ západně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce - BI
S/Z-B2 - dostavba proluk v ZÚ východně od průjezdné silnice III/21012 v jižní části obce - BI
S/Z-B3 - dostavba proluk v ZÚ v centru obce na pravém břehu Stříbrného potoka - BI
S/Z-B4 - dostavba proluk v ZÚ v centru obce oboustranně podél průjezdné silnice III/21012 na levém
břehu Stříbrného potoka - BI
S/Z-B5 - dostavba proluk v ZÚ v severní části obce - BI
S/Z-B6 - plochy v jižní části obce východně od silnice III/21012 mimo ZÚ - BI
S/Z-B7 - plochy v centru obce mimo ZÚ - BI
S/Z-B8 - dostavba proluk v ZÚ ve východní části obce směrem na Špičák - BI
S/Z-B9 - plochy severně podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce - BI
S/Z-B10 - plochy podél místní komunikace směrem ke staré škole ve východní části obce - BI
S/Z-B11 - plocha u vodojemu – BI
S/Z-B13 – plocha v jižní části obce mimo ZÚ – BI
S/Z-B17 – plocha podél místní komunikace směrem na Špičák ve východní části obce - BI
Plochy rekreace
S/Z-R1 - plochy severně podél místní komunikace v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem - RI
S/Z-R2 - plochy jižně podél místní komunikace v rekreační lokalitě Pod Oslím vrchem - RI
S/Z-R3 - plocha ve východní části obce směrem na Špičák - RI
S/Z-R4 - plochy oboustranně podél místní komunikace směrem na Špičák - RI
S/Z-R5 - plocha u vodojemu - RI
Plochy občanského vybavení
S/Z-O1 - sportovní areál u rekreačního střediska Stříbrný potok - OS
S/Z-O2 - plocha základní vybavenosti - OI
S/Z-O3 - rozšíření obslužného areálu u Jitřenky v centru obce - OV
S/Z-O4 - obslužné plochy u stávající sjezdovky Za kostelem - OV
S/Z-O5 - obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg - OV
S/Z-O7 - rekonstrukce školního hřiště - OS
S/Z-O8 - obslužné plochy u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - OV
S/Z-O12 - plocha pro služby agroturistiky na jižním okraji obce - OA
S/Z-O13 - plocha pro zemědělské zázemí agroturistiky na jižním okraji - OA1
Plochy veřejných prostranství
S/Z-P1 - veřejné prostranství se veřejnou zelení charakteru parku s víceúčelovým hřištěm v centru
obce - PVz1
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Plochy smíšené obytné
S/Z-S1 - plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves - SM
S/Z-S2 – plocha na jižní hranici správního území obce mezi Stříbrným potokem a silnicí III/21012 –
SM
Plochy dopravní infrastruktury
S/Z-D1 - odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg mezi silnicí III./21012
a Stříbrným potokem - jižní část - DS
S/Z-D2 - odstavná plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg mezi silnicí III./21012
a Stříbrným potokem - severní část - DS
S/Z-D3 - odstavná a parkovací plocha u lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Bleiberg západně
od silnice - DS
S/Z-D4 - odstavná plocha u hřiště směrem na Špičák - DS
Plochy technické infrastruktury
S/Z-T1 - malá vodní elektrárna na Stříbrném potoce v severní části obce - TI
Plochy vodní a vodohospodářské
S/Z-W1 - akumulační nádrž v severní části obce pro zasněžování sjezdovek areálu Stříbrná - Bleiberg
-W
S/Z-W2 - vodní plocha pod náhonem u splavu na Stříbrném potoce - W
NEZASTAVĚNÉ PLOCHY – LYŽAŘSKÉ SVAHY
Plochy smíšené nezastavěného území
NS2 - malá sjezdovka Nancy s vlekem - NSs1
NS3 - propojení sjezdovek Stříbrná - Bleiberg a Nancy – NSs1
NS4 – propojení stávající sjezdovky Za kostelem a malé sjezdovky Nancy – NSs1
II. ETAPA
MÍSTNÍ VÝZNAM
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy bydlení
S/Z-B14 - plochy rozšiřující plochy bydlení S/Z-B9 ve východní části obce - BI
S/Z-B15 - plocha rozšiřující plochy bydlení S/Z-B11 u vodojemu - BI
Plochy rekreace
S/Z-R6 – plochy oboustranně podél místní komunikace směrem na Špičák - RI
Plochy smíšené obytné
S/Z-S3 – plocha rozšiřující plochu smíšenou obytnou S/Z-S2 na jižním okraji obce - SM
NADMÍSTNÍ VÝZNAM
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Plochy občanského vybavení
S/Z-O9 - dolní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
S/Z-O10 - horní stanice sedačkové lanové dráhy Stříbrná - Nová Ves - OS
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S/Z-O11 - obslužné plochy lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná - Nová Ves – OX1
NEZASTAVĚNÉ PLOCHY – LYŽAŘSKÉ SVAHY
Plochy smíšené nezastavěného území
NS5 - Novoveská sjezdovka se sedačkovou lanovou dráhou - NSs1
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ÚP na ZPF je zpracováno dle společného
metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR. Na základě tohoto doporučení nejsou některé
rozvojové plochy předmětem předpokládané bilance vynětí ZPF. Projektant proto vypracoval
jednoduchou přehlednou tabulku, ve které je uveden přehled všech rozvojových ploch dle ÚP a jejich
vztah k předpokládanému bilancovanému záboru ZPF . Zároveň jsou v této přehledné tabulce i
uvedena čísla bilancovaných záborů ZPF, která jsou uvedena na v. č. 3 Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu a na v. č. 3.a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail , v části
odůvodnění. Tabulková část vyhodnocení ZPF obsahuje požadovanou tabulku Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF, str. 1-2.
ČÍSLO

FUNKCE

ČÍSLO ZÁBORU

POZNÁMKA:

ROZVOJOVÉ

ZEMĚDĚLSKÉHO

A) ROZVOJOVÁ PLOCHA DO 2 000 M

PLOCHY DLE

PŮDNÍHO FONDU

V ZÚ - NEVYHODNOCUJE SE

ÚP

2

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
C1) ČÁST PLOCHY BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
2

C2 ) ČÁST PLOCHY DO 2 000 M V ZÚ
- NEVYHODNOCUJE SE
D) PLOCHY PŘESTAVBY NA OSTATNÍ
PLOŠE – NEVYHODNOCUJE SE
E) PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ NEVYHODNOCUJE SE, TRVALÁ
SOUČÁST ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO
TRVALÁ SOUČÁST ZPF –
NEVYHODNOCUJE SE

I. ETAPA
MÍSTNÍ VÝZNAM
Zastavitelné plochy
S/Z-B1

bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
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S/Z-B2

bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-B3

bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-B4

bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-B5

bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE

S/Z-B6

bydlení

1a, b

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-B7

bydlení

2a, b

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-B8

bydlení

B) PLOCHA BYDLENÍ V ZÚ NEVYHODNOCUJE SE
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-B9

bydlení

3a, b, c, d

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-B10

bydlení

4a, b

S/Z-B11

bydlení

5a, b

S/Z-B13

bydlení

7

S/Z-B17

bydlení

30

S/Z-R1

rekreace

8a, b, c, d

S/Z-R2

rekreace

9a, b, c, d

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-R3

rekreace

10

S/Z-R4

rekreace

11a, b ,c

S/Z-R5

rekreace

12

S/Z-O1

občanské
vybavení

S/Z-O2

občanské

13

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
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ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

vybavení
S/Z-O3

občanské
vybavení

S/Z-O4

občanské

14

vybavení
S/Z-O5

občanské

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

vybavení

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

občanské

15a, b, c, d

vybavení
S/Z-O7

ZÁBORU ZPF
S/Z-O8

občanské

16

vybavení
S/Z-O12

občanské

17

vybavení

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-O13

občanské

18

vybavení
S/Z-P1

veřejná

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

prostranství

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-S1

smíšená obytná

19

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF

S/Z-S2

smíšená obytná

31

S/Z-D1

dopravní

20

infrastruktura
S/Z-D2

dopravní

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

infrastruktura

ZÁBORU ZPF
S/Z-D3

dopravní

21

infrastruktura
S/Z-D4

dopravní

22

infrastruktura
S/Z-T1

technická

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

infrastruktura

ZÁBORU ZPF
S/Z-W1

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

voda

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
S/Z-W2

voda

23

Plochy smíšené nezastavěného území
NS2

Smíšené

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
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nezastavěné

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

území – lyžařský

ZÁBORU ZPF
G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO

svah

TRVALÁ SOUČÁST ZPF –
NEVYHODNOCUJE SE
Smíšené

NS3

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

nezastavěné

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

území – lyžařský

ZÁBORU ZPF
G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO

svah

TRVALÁ SOUČÁST ZPF –
NEVYHODNOCUJE SE
Smíšené

NS4

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ

nezastavěné

ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ

území – lyžařský

ZÁBORU ZPF
G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO

svah

TRVALÁ SOUČÁST ZPF –
NEVYHODNOCUJE SE
II. ETAPA
MÍSTNÍ VÝZNAM
Zastavitelné plochy
S/Z-B14

bydlení

24a, b

S/Z-B15

bydlení

25

S/Z-R6

rekreace

33

S/Z-S3

smíšená obytná

32

NADMÍSTNÍ VÝZNAM
Zastavitelné plochy
S/Z-O9

občanské

27

vybavení
S/Z-O10

občanské

28

vybavení
S/Z-O11

občanské

29

vybavení
Plochy smíšené nezastavěného území
NS5

Smíšené
nezastavěné
území – lyžařský
svah

F) ROZVOJOVÁ PLOCHA (NEBO JEJÍ
ČÁST) NA OSTATNÍ PLOŠE – BEZ
ZÁBORU ZPF
G) ROZVOJOVÁ PLOCHA JAKO
TRVALÁ SOUČÁST ZPF –
NEVYHODNOCUJE SE

ÚP STŘÍBRNÁ ŘEŠÍ :
 Rozvojové plochy nadmístního významu:
Ve vazbě na ZÚR KK, kde je na území obce Stříbrná vymezena plocha nadmístního významu pro
cestovní ruch, rekreaci a sport 13a Stříbrná – Bublava, řeší ÚP rozvoj oblasti Nové Vsi ve II. etapě.
Rozhodující aktivitou nadmístního významu v ploše 13a dle ZÚR KK je plocha NS5 – Novoveská
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sjezdovka se sedačkovou lanovou dráhou s dolní a horní stanicí (S/Z-O9, S/Z-O10) a obslužným
zázemím S/Z-O11 u dolní stanice lanové dráhy. Veškeré tyto aktivity jsou řešeny jako lyžařský a
rekreační areál Stříbrná – Nová Ves.
Poznámka:
Projektant ÚP vyhodnotil aktivity spojené s lyžařským a rekreačním areálem Stříbrná – Bleiberg
v západní části řešeného území jako místní zájem, neboť tyto aktivity v území tradičně fungují,
sjezdovka NS1 Stříbrná – Bleiberg byla v zimní sezóně 2011 – 2012 zprovozněna včetně 4 sedačkové
lanové dráhy. ÚP řeší pouze rozšíření a zkvalitnění stávajících aktivit areálu Stříbrná – Bleiberg a to
jako místní zájem.
Zastavitelné plochy bydlení v II. etapě představují rovněž pouze místní význam.
 Rozvojové zastavitelné plochy místního významu:
ÚP navrhuje rozvojové zastavitelné plochy místního významu pro rozvoj vlastní obce v I. etapě a II.
etapě. Rozvoj je významně zaměřen na úzké údolí Stříbrného potoka s průjezdnou silnicí. Okrajově je
řešena dostavba podél stávajících komunikací i ve vedlejším bočním údolí směrem na Špičák
s nejmenovaným vodním tokem pod Novou Vsí. Rozvoj území místního významu je rozhodujícím
způsobem zaměřen na bydlení, občanské vybavení a dopravu.
V průběhu pořizování ÚP bylo vyhověno námitkám a zastavitelné plochy jak bydlení, tak i rekreace
se rozšířily i do vedlejšího bočního údolí směrem na Špičák. Pro tyto zastavitelné plochy v II. etapě
byla stanovena podmínka pro využití k zástavbě až po prokázání využití 100 % zastavěnosti pozemků
v přilehlých zastavitelných plochách téže funkce z I. etapy.
Rozvojové zastavitelné plochy místního i nadmístního významu jsou na výkrese č. 3 obtaženy: v I.
etapě fialově, ve II. etapě bordó. Tyto plochy jsou předmětem bilance odnětí ze ZPF.
 Plochy smíšené nezastavěného území se sportovním využitím (NSs1):
Tyto plochy jsou na výkrese č. 3 obtaženy rovněž fialově v I. etapě a bordó v II. etapě. Na těchto
plochách jsou řešeny lyžařské sjezdové svahy jako trvalá součást ZPF. Tyto nezastavěné části
kulturní krajiny budou využívány pouze sezónně se sněhovou pokrývkou bez trvalých staveb, bez
hrubých terénních úprav, bez skrývky ornice a bez oplocení. Na těchto plochách je vyloučeno
realizovat jakékoliv aktivity golfu.
Tyto plochy nejsou tedy předmětem bilance odnětí ze ZPF. Původní navržená sjezdovka NS1 byla již
zrealizovaná, představuje tedy stav. Navržené sjezdovky NS2, NS3, NS4 západně od obce jsou
řešeny jako plochy místního významu. Sjezdovka NS5 ve II. etapě je řešena v souladu se ZÚR KK
(plocha 13a) jako plocha nadmístního významu.
 Rozvojové zastavitelné plochy s vydaným ÚR nebo SP:
Jedná se o tyto plochy: S/Z-D2, S/Z-W1. Obě tyto plochy leží na ostatních pozemcích bez záboru
ZPF. Původní zastavitelná plocha S/Z-O6 byla již zkolaudovaná – je řešena jako stav.
Na území obce nejsou řešeny žádné územní rezervy, žádné areály specifické výroby určené
výhradně pro areál fotovoltaické elektrárny ani žádné přestavbové plochy.


Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského
půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení
zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti
v ochraně.
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ÚP navrhuje rozvoj území v ha:
Celková

Z toho ZPF v ha

rozloha v ha
I. etapa – místní

21,94

12,6

1,65

2,15

1,25

1,25

24,84

16,0

význam: zast. pl.,
NSs
II. etapa – místní
význam: zast. pl.
NSs
II. etapa – nadmístní
význam: zast. pl.,
NSs
návrh celkem
I. ETAPA – místní význam
Ve struktuře odjímaného ZPF v I. etapě v rozsahu 12,6 ha jednoznačně převládá trvalý travní porost
(11,77 ha = 93,5 % odjímaného ZPF) nad ornou půdou (0,8 ha = 6,5 % odjímaného ZPF). Výstavba
v I. etapě je výrazně zaměřena na dostavbu ZÚ. Další zastavitelné plochy obalují těsně ZÚ. K rozvoji
jsou využity i ostatní plochy.
Ve struktuře odnímaného ZPF dle tříd ochrany je navržen zábor ZPF v I. etapě:
-

střední kvalita ZPF: III. třída ochrany: 2,1 ha = 16,8 % odjímaného ZPF

-

nejhorší kvalita ZPF: V. třída ochrany 10,47 ha = 83,2 % odjímaného ZPF

Rozvoj území v I. etapě je výrazně zaměřen na střední a zejména horší kvalitu ZPF. ZPF I. a II. třídy
ochrany není v I. etapě vůbec zabírána.
Největší funkční rozvojovou plochou v I. etapě je občanské vybavení záborem ZPF 4,0 ha.
Rozvojové plochy bydlení byly sníženy z původního návrhu ÚP 14,58 ha ZPF pouze na 3,4 ha ZPF.
Část zastavitelných ploch bydlení byla převedena do II. etapy. Následují plochy rekreace (zábor 3 ha
ZPF), plochy dopravy (zábor 1,2 ha ZPF), plochy smíšeného bydlení (zábor 0,61 ha ZPF).
II. ETAPA – místní význam
Do II. etapy jako místní význam byly přesunuty části zastavitelných ploch bydlení z I. etapy a přibyly
k nim některé nové plochy na základě námitek k návrhu ÚP. V II. etapě pro místní zájem se řeší
plochy bydlení v celkovém rozsahu 1,29 ha, jen TTP, opět zábor III. a V. třídy ochrany, plochy
rekreace v celkovém rozsahu 0,64 ha, z toho 0,49 ha orná půda, 0,15 ha TTP, opět zábor ZPF V. třídy
ochrany a plochy smíšené obytné v celkovém rozsahu 0,22 ha, jen TTP, opět zábor ZPF V. třídy
ochrany.
Pro zastavitelné plochy místního významu navržené v II. etapě byla stanovena závazná podmínka pro
možnosti jejich využití k výstavbě až po prokázání využití 100 % zastavěnosti pozemků v přilehlých
zastavitelných plochách těže funkce navržených v I. etapě. Tímto řešením je ochráněn ZPF před
rozdrobeností a znehodnocením nahodilou rozptýlenou výstavbou.
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II. ETAPA – nadmístní význam
Ve struktuře odjímaného ZPF v II. etapě pro nadmístní zájem (občanské vybavení) jsou odjímány
pouze TTP (1,25 ha = 100% odjímaného ZPF). Ve II. etapě je rozvoj území řešen pouze mimo hranice
ZÚ a pouze na ZPF.
Ve struktuře odnímaného ZPF dle tříd ochrany je v II. etapě navržen zábor ZPF:
-

nejhorší kvalita ZPF: V. třída ochrany: 1,25 ha = 100 % nově odnímaného ZPF ve II. etapě.

Rozvoj území v II. etapě je zaměřen pouze na nejhorší kvalitu ZPF. I., II., III. a IV. třída ochrany není
v II. etapě vůbec zabírána.
Rozvoj ve II. etapě pro nadmístní zájmy je zaměřen výhradně na aktivity spojené s navrženým
lyžařským a rekreačním areálem Stříbrná – Nová Ves ve vztahu k navržené Novoveské sjezdovce
NS5.
Celková rekapitulace:
V celkové bilanci navrhovaného záboru ZPF v rozsahu 16,0 ha v součtu obou etap jednoznačně
převládá TTP (14,7 ha = 91,8 % odjímaného ZPF).
V celkové bilanci záboru 16,0 ha ZPF v součtu obou etap jednoznačně převládá zábor nejhorších
kvalit ZPF v V. stupni ochrany (celkem 13,1 ha = 81,9 % z celkem odjímaného ZPF). ZPF I. ani II. třídy
ochrany není řešením ÚP zabírána. Rozvojové plochy na ZPF III. třídy ochrany byly výrazně
zmenšeny, některé byly přesunuty do II. etapy.


Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační
a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení.

Na území obce nebyly v minulosti provedeny žádné meliorační práce.


Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech
a o jejich předpokládaném porušení.

Na území obce se v současné době nenachází žádný provozovaný ani opuštěný zemědělský areál.
ÚP nenavrhuje na území obce žádné rozvojové zastavitelné ani přestavbové plochy zemědělské
výroby.


Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.

Obec Stříbrná se nachází v západní části Krušných hor v jeho hřebenové poloze v nadmořské výšce
610 – 900 m. n. m. Naprostou většinu území obce tvoří souvisle zalesněné svahy Krušných hor.
Urbanizované území se rozkládá ve 2 údolích oboustranně podél toku Stříbrného potoka a podél jeho
bezejmenného levostranného přítoku. Na takto rozložené osídlení je vázán ZPF, který tvoří zbytkové
území vymezené lesy a stávající i navrženou zástavbou. Podstatná část ZPF je historicky dlouhodobě
a nadále rovněž bude intenzivně využívána k zimní rekreaci – ke sjezdovému lyžování. Zimní lyžařské
středisko Bublava, jehož spodní část se nachází na západním okraji území obce Stříbrná, (v ÚP
středisko Stříbrná – Bleiberg) patří v současné době mezi 6 velkých středisek sjezdového lyžování
v Krušných horách na jejich české straně (Bublava, Boží Dar - Neklid, Klínovec, Plešivec, Jáchymov –
Mariánská, Klíny). Na pravém břehu Stříbrného potoka na západním okraji území jsou souvisle vedle
sebe provozovány nová sedačková lanovka (v návrhu ÚP plocha lyžařské sjezdovky NS1, nyní
převedena do stavu) a další 2 lyžařské vleky. ÚP navrhuje rozšíření a propojení těchto dnes menších
lyžařských svahů (NS2, NS3, NS4). ÚP navrhuje další sedačkovou lanovku ve vedlejším údolí přítoku
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Stříbrného potoka pod osadou Nová Ves a to ve II. etapě. Souvislejší plochy TTP jsou právě v této
lokalitě vedlejšího údolí směrem na Špičák, kde se strmé zalesněné svahy otvírají do širokého údolí a
lesy ustupují do vyšších poloh. ZPF je na území obce horší kvality zejména ve IV. a V. třídě ochrany
s častým podmáčením. Meliorační odvodňovací práce nebyly na území obce provedeny.
Na území obce byly dokončeny KPU, které vymezily v lokalitě pod Novou Vsí cestní síť, prvky ÚSES
(zejména RBC 1177 Tisovec, 10102 Údolí Nancy, RBK č. 534 Rolava - Tisovec) a interakční prvky .
ZÚR KK vymezily na území obce další prvky ÚSES: NRBK č. K1 – Božídarské rašeliniště –
Studenec, RBC č. 1178 Hatě, 10101 Hraniční prameniště, RBK 980 Rolava – Hatě, č. 981 Hatě –
Studenec.
ÚP tyto nadregionální a regionální prvky ÚSES respektuje a plně zapracovává. ÚP dále vymezuje
lokální úroveň ÚSES.
ZÚR KK na území obce Stříbrná vymezil plochu nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a
sport Stříbrná – Bublava č. 13a. Tato plocha je v ZÚR KK určena zejména pro výstavbu lyžařských
vleků, sjezdových drah a doprovodné infrastruktury v jednom z jádrových území rekreace Krušných
hor. ÚP zpřesňuje a zapracovává tuto plochu nadmístního významu č. 13a a navrhuje v II. etapě zcela
nový lyžařský a rekreační areál Stříbrná – Nová Ves v rozsahu:
NS5 – Novoveská sjezdovka
S/Z-O9, S/Z-O10 – sedačková lanová dráha včetně dolní a horní stanice
S/Z-O11 – obslužné zázemí areálu u dolní stanice lanové dráhy
Veškeré tyto aktivity navrženého lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Nová Ves jako aktivity
nadmístního významu jsou v ÚP řešeny v II. etapě.
Nezastavěná kulturní krajina na území obce je převážně zalesněná, proto nenavrhuje ÚP na ZPF
žádná významná opatření k revitalizaci krajiny ani ke zvýšení její retence.

ÚP nenavrhuje ani

revitalizaci vodních toků ani žádná protierozní opatření.


Zdůvodnění,

proč

je

navrhované

řešení

ve

srovnání

s jiným

možným

řešením

nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů.
ÚP sleduje tuto základní urbanistickou koncepci:
-

rozvoj obce jako významného centra zimních sportů v západní části Krušných hor s důrazem na
bydlení a zejména zkvalitnění obslužného zázemí turistického ruchu včetně návrhu dalších
lyžařských sjezdových svahů se sedačkovou lanovkou ve vazbě na plochu nadmístního významu
13a v ZÚR KK

-

důsledná dostavba všech zbytkových ploch v hranicích ZÚ mimo údolní nivy toků a mimo prvky
ÚSES včetně využití vybraných dosud nezastavěných zahrad

-

v ZÚ pouze na ostatních plochách mimo ZPF jsou řešeny plochy S/Z-O1, S/Z-O3, S/Z-O7, S/ZP1, S/Z-D2, S/Z-T1, S/Z-W1,

-

v ZÚ na ostatních plochách i na ZPF v ZÚ jsou řešeny tyto plochy S/Z-B1, S/Z-B2, S/Z-B3, S/ZB4, S/T-B5, S/Z-B8

-

obytná zástavba je soustředěna zejména do údolí Stříbrného potoka, smíšené bydlení, bydlení a
obslužné plochy jsou rovněž řešeny ve vedlejším východním údolí směrem na Špičák pod osadou
Nová Ves

-

zastavitelné plochy ve vedlejším údolí ke Špičáku doplňují dnešní nesouvislou roztroušenou
zástavbu podél komunikace, plochy na středně kvalitní ZPF v této lokalitě byly v průběhu
pořizování ÚP upraveny na jednořadovou zástavbu u stávající komunikace (plochy v I. etapě 4, 5,
8, 9, 11, 16, 19, 30 a plochy v II. etapě 27, 29, 33), části plochy bydlení (plocha 3) na ZPF III. třídy
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ochrany byly převedeny do II. etapy (plochy 24). Pro zastavitelné plochy místního významu
navržené v II. etapě byla stanovena závazná podmínka pro možnosti jejich využití k výstavbě až
po prokázání využití 100 % zastavěnosti pozemků v přilehlých zastavitelných plochách téže
funkce navržených v I. etapě. Tímto řešením je ochráněn ZPF před rozdrobeností a
znehodnocením nahodilou rozptýlenou výstavbou.
-

obec dosud nemá žádný ÚPN SÚ, ÚPO ani ÚP

-

meliorace nebyly v řešeném území provedeny

-

účelové zemědělské komunikace byly vymezeny v KPÚ a jsou respektovány

-

rozsah vymezených zastavitelných ploch v území odpovídá odbornému posouzení potřeby
vymezení zastavitelných ploch – viz. kap. 11 odůvodnění ÚP

-

naprostá většina území obce je zalesněna, větší rozvoj území za hranicí ZÚ do ZPF je pouze ve
vedlejším údolí ke Špičáku, kde scelené a extenzivně využívané TTP nevykazují erozní ohrožení,
ÚP tuto situaci negativně neovlivňuje, navržená zástavba je malého rozsahu

-

záboru III. třídy ochrany ve vedlejším údolí ke Špičáku se nelze vyhnout, tato kvalitní zemědělská
půda zasahuje i do ZÚ, rozvojové plochy na III. třídě ochrany byly sníženy nebo převedeny do II.
etapy

-

ve vazbě na nástupní stanici sedačkových lanovek s lyžařskými sjezdovkami jsou řešena
obslužná centra včetně kapacitních parkovišť a to ve dvou lokalitách: na západním okraji obce
jako dostavba stávajících místních aktivit lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Bleiberg a ve
vedlejším údolí jako další zcela nový lyžařský a rekreační areál Stříbrná – Nová Ves. Aktivity
areálu Stříbrná – Nová Ves jsou řešeny až ve II. etapě jako nadmístní rozvoj (S/Z-O9, S/Z-O10,
S/Z-O11, NS5).

-

údolí Nancy je ponecháno bez rozvoje

-

rozvoj území je řešen ve 2 etapách:
* v I. etapě je navržena dostavba údolí Stříbrného potoka a nevyužitého území ve vedlejším údolí
pod Novou Vsí – rozvoj je zaměřen zejména na dostavbu ZÚ, veškeré aktivity v I. etapě jsou
řešeny jako rozvoj místního významu, který je zaměřen především na bydlení, služby, dostavbu
stávajícího lyžařského areálu Stříbrná – Bleiberg a dopravu.
* ve II. etapě je řešena Novoveská sjezdovka se sedačkovou lanovkou a u její spodní stanice
obslužná plocha – vše jako nadmístní aktivity, do této II. etapy byly zapracovány vybrané nové
požadavky na bydlení na základě námitek a rovněž části vybraných zastavitelných ploch bydlení a
rekreace z I. etapy byly převedeny do této II. etapy.

-

v kulturní nezastavěné krajině jsou respektovány v k.ú. Stříbrná KPÚ, zejména komunikace,
účelové cesty, interakční prvky i vymezené prvky ÚSES

-

údolí Nancy je trvale bez zástavby

-

nový lyžařský areál Stříbrná – Nová Ves je navrženo ve vazbě na plochu nadmístního významu
pro cestovní ruch, rekreaci a sport Stříbrná – Bublava, č.13a vymezenou v ZÚR KK.
Navržená zástavba v obci sleduje tyto zásady:

-

jsou zastavěny proluky v ZÚ mimo údolní nivy toků a mimo prvky ÚSES,

-

nové rozvojové plochy přiléhají ke stávající zástavbě, takže se nevytvářejí

těžko přístupné

zbytkové lokality ZPF
-

jsou respektovány lokality s vydaným územním rozhodnutím, zkolaudované stavby jsou
převedeny jako stav (S/Z-O6, NS1)

-

v krajině nejsou navrhována meliorační opatření

-

zastavitelné plochy využívají k obsluze stávající cesty v krajině
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-

plochy rekreace jsou řešeny pouze ve vedlejším údolí jako dostavba stávající rekreační zástavby



Podrobné zdůvodnění:

* I. etapa rozvoje – místní zájem:
- tyto rozvojové plochy leží na ostatní ploše mimo ZPF a nepředstavují tedy žádný zábor ZPF: S/Z-O1,
S/Z-O3, S/Z-O7, S/Z-P1, S/Z-D2, S/Z-T1, S/Z-W1
- tyto rozvojové plochy leží v ZÚ i na ZPF, ale dle společného metodického doporučení MMR a MŽP
nepředstavují bilancovaný zábor ZPF: S/Z-B1, S/Z-B2, S/Z-B3, S/Z-B4, S/T-B5, S/Z-B8
- tyto rozvojové plochy nezastavěné smíšeného území jsou řešené pro sjezdové tratě a nepředstavují
zábor ZPF: NS2, NS3, NS4, NS5
- plocha 1 (S/Z-B6) – více ploch, přiléhá k ZÚ, maximální důraz na ostatní plochy, zábor V. třídy ZPF,
bez navýšení fragmentace území, dostavba podél stávajících komunikací
- plocha 2 (S/Z-B7) – ve vazbě na ZÚ, jižní plocha v OP lesa jako prodloužení zástavby podél
komunikace při okraji lesa, severní plocha jako zbytkové území sevřené hranicí ZÚ při stávající
komunikaci, bez navýšení fragmentace krajiny, ZPF V. třídy ochrany
- plocha 3 (S/Z-B9) – bydlení ve vazbě na ZÚ, doplnění zástavby podél sběrné místní komunikace,
bez snížení krajinné fragmentace, částečně na ostatních plochách a na ZPF III. třídy ochrany, severní
část plochy převedena do II. etapy jako plocha 24
- plocha 4 (S/Z-B10) – doplnění zástavby podél stávající komunikace, využití dosud neobestavěného
úseku komunikace k horským samotám, jednostranná zástavba neohrožuje podmínky zemědělského
využití pozemku p. č. 611/2, bez navýšení krajinné fragmentace, ZPF III. třídy ochrany v rozsahu 1,38
ha, plocha byla na základě stanoviska DO zmenšena pouze na dostavbu dvou úseků dnes chybějící
uliční fronty podél stávající místní komunikace, plocha 4 navazuje na plochu 19 a na hranici ZÚ bez
zbytkových ploch
- plocha 5 (S/Z-B11) – doplnění zástavby mezi stávajícími objekty podél komunikace, ve vazbě na ZÚ,
bez navýšení krajinné fragmentace, plocha byla zmenšena mimo údolní nivu toku, avšak ve vazbě na
stávající zástavbu, byl zohledněn stávající dům na st.p.č. 88, severní část plochy převedena do II.
etapy jako plocha 25, rozdělení ploch 5 a 25 do I. a II. etapy bylo aktualizováno dle vyhodnocení
návrhu ÚP před druhým opakovaným projednáním ÚP
- plocha 7 (S/Z-B13) – rozšíření zahrady u RD, zbytkový ZPF V. třídy ochrany, ohraničený ze tří stran
ZÚ
- plocha 30 (S/Z-B17) – převod části rozvojové plochy S/Z-R4 na plochu bydlení, ZPF V. třída
ochrany, v návaznosti na ZÚ, jako zbytková plocha mezi ZÚ, rozvoj podél komunikace ve vedlejším
údolí směrem na Špičák,
- plochy 8 (S/Z-R1), 9 (S/Z-R2) – oboustranná dostavba podél komunikace, zbytková území ZPF při
respektování údolní nivy toku dle posudku SEA, ZPF V. třídy ochrany
- plocha 10 (S/Z-R3) – dostavba uliční fronty podél komunikace, území vymezené ZÚ a komunikací,
zábor ZPF III. a V. třídy ochrany
- plocha 11 (S/Z-R4) – několik ploch s vazbou na ZÚ podél komunikace jako dostavba území mezi
nesouvislou zástavbou, zábor ZPF V. třídy ochrany, část této plochy rekreace byla převedena do
bydlení – viz. výše plocha 30 (S/Z-B17)
- plocha 12 (S/Z-R5) – dostavba podél komunikace, vazba na ZÚ, zábor ZPF V. třídy ochrany
- plocha 13 (S/Z-O2) – dostavba nevyužité proluky v ZÚ, ZPF V. třídy ochrany, zástavba podél
průjezdné silnice III. třídy
- plocha 14 (S/Z-O4) – ve vazbě na ZÚ a stávající sjezdovku jako její obslužné zázemí, V. třída ZPF,
bez výrazného navýšení krajinné fragmentace.
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- plocha 15 (S/Z-O5) – ZPF V. třídy ochrany ve vazbě na ZÚ, zbytkové území ZPF mezi silnicí III.
třídy, místní komunikací a vodním tokem, obslužné zázemí lyžařského areálu
- plocha 16 (S/Z-O8) – ve vazbě na ZÚ, ZPF III. a V. třídy ochrany, doplnění zástavby podél
komunikace vymezené v KPÚ, obslužné zázemí lyžařského areálu
- plocha 17 (S/Z-O12) – plocha pro obslužné zázemí agroturistiky podél komunikace, ve vazbě na ZÚ
sousedního města Kraslice dle ÚP Kraslice, zábor ZPF V. třídy ochrany
- plocha 18 (S/Z-O13) – plocha pro zemědělské zázemí agroturistiky, vazba na plochu 17 a ÚP
Kraslice a jeho ZÚ, zábor ZPF V. třídy ochrany
- plocha 19 (S/Z-S1) – ve vazbě na ZÚ a plochu 4, s využitím ostatní plochy, bez navýšení krajinné
fragmentace, spolu s plochami 16 a 4 vytváří tato plocha v I. etapě rozvoje logické a celistvé doplnění
zástavby podél jedné strany místní komunikace, ZPF III. a V. třídy ochrany, využití zejména ostatní
plochy v ZÚ
- plocha 31 (S/Z-S2) - ve vazbě na ZÚ, zbytkové území ZPF V. třídy ochrany mezi ZÚ, Stříbrným
potokem a jižní hranicí správního území obce, doplnění zástavby podél silnice III. třídy, bez navýšení
krajinné fragmentace, jižní část plochy převedena do II. etapy jako plocha 32, tato plocha pro smíšené
bydlení je nově vymezena náhradou za zrušené plochy 6 (S/Z-B12) a 26 (S/Z-B16) pro bydlení
- plocha 20 (S/Z-D1) – parkoviště podél silnice III. třídy, pro lyžařský areál Stříbrná – Bleiberg, plocha
zmenšena dle posudku SEA a sleduje křivku silnice, zmenšení záboru V. třídy ZPF na 0,45 ha, menší
zásah do údolní nivy Stříbrného potoka
- plocha 21 (S/Z-D3) – další parkoviště pro lyžařský areál Stříbrná – Bleiberg, ve vazbě na ZÚ, podél
silnice III. třídy, zbytková plocha ZPF sevřená potokem, silnicí III. třídy, místní komunikací a
zastavitelnou plochou 15, ZPF V. třídy ochrany, území nevhodné pro zemědělskou činnost, plocha
byla upravena dle posudku SEA, ponechány pásy vzrostlé mimolesní zeleně
- plocha 22 (S/Z-D4) – parkoviště u hřiště ve východní části, ve vazbě na místní komunikací, ZPF III. a
V. třídy ochrany ve vazbě na ZÚ, bez navýšení krajinné fragmentace
- plocha 23 (S/Z-W2) – vodní nádrž v údolní nivě Stříbrného potoka pod náhonem, ZPF V. třídy
ochrany v ZÚ, zbytkové území ZPF na ostrově mezi dvěma rameny potoka, retenční nádrž
* II. etapa rozvoje – místní zájem:
- plocha 24 (S/Z-B14) – původně část plochy bydlení 3, ve vazbě na ZÚ, zábor ZPF III. a V. třídy
ochrany, podmínka zástavby až po 100% využití sousedních ploch 3 k výstavbě,
- plocha 25 (S/Z-B15) – původně část plochy bydlení 5, ve vazbě na ZÚ, zábor ZPF V. třídy ochrany,
podmínka zástavby až po 100% využití sousedních ploch 5 k výstavbě, rozdělení ploch 5 a 25 bylo
aktualizováno,
- plocha 33 (S/Z-R6) – rozšíření ploch S/Z-R4 ve vazbě na ZÚ, rozvoj podél místní komunikace
směrem na Špičák, zábor ZPF V. třídy ochrany, podmínka zástavby až po 100% využití ploch 11 k
výstavbě,
- plocha 32 (S/Z-S3) – část plochy 31 převedena do II. etapy, vazba na ZÚ, zábor V. třídy ochrany,
podmínka zástavby až po 100% využití sousední plochy 31 k výstavbě, tato plocha pro smíšené
bydlení je nově vymezena náhradou za zrušené plochy 6 (S/Z-B12) a 26 (S/Z-B16) pro bydlení.
* II. etapa rozvoje – nadmístní zájem ve vazbě na ZÚR KK:
- plocha 27 (S/Z-O9) – vazba na ZÚ, zázemí spodní stanice sedačkové lanovky, zábor ZPF V. třídy
ochrany
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- plocha 28 (S/Z-O10) – bez vazby na ZÚ, horní stanice sedačkové lanovky u Novoveské sjezdovky,
s vazbou na cestní síť, plocha a velikost plochy přiměřené technickému řešení lanovky, zábor ZPF V.
třídy ochrany, bez výrazného navýšení fragmentace krajiny
- plocha 29 (S/Z-O11) – další rozšíření zástavby na ploše 16 ve vazbě na I. etapu rozvoje podél místní
komunikace vymezené v KPÚ, zázemí pro Novoveskou sjezdovku, zábor ZPF V. třídy ochrany, plocha
řešena jako specifická plocha občanské vybavenosti se specifickým funkčním regulativem OX1
umožňujícím rozvoj pouze aktivit bezprostředně souvisejících s novým lyžařským areálem Stříbrná –
Nová Ves bez jakékoliv možnosti bydlení:
Občanské vybavení – specifické OX1:
A. Hlavní využití:
obslužné a technické zázemí lyžařského areálu Stříbrná – Nová Ves.
B. Přípustné využití:
1. sociální zázemí,
2. zařízení pro stravování,
3. půjčovna lyží, ski servis,
4. stanice horské služby,
5. zařízení pro zdravotnické služby,
6. dětský koutek,
7. zázemí lyžařské školy,
8. pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
9. veřejná prostranství.
C. Nepřípustné využití:
jakékoliv jiné využití.
D. Podmínky prostorového uspořádání
1. koeficient míry využití území: 60,
2. výšková regulace zástavby: 6 m.
Plocha 29 je určena výhradně pro obslužné zázemí navrženého lyžařského areálu Stříbrná – Nová
Ves ve II. etapě rozvoje. Nový lyžařský areál Stříbrná – Nová Ves je řešen na základě ZÚR KK, kde je
vymezena plocha nadmístního významu cestovního ruchu, rekreace a sportu č. 13a Bublava Stříbrná, tuto plochu nelze umístit jinam než s vazbou na sedačkovou lanovku k navržené sjezdovce
NS5, zároveň v oblasti dolní stanice lanovky nelze kumulovat zastavitelné plochy z důvodů značných
terénních nároků na údržbu sněhové pokrývky navržené sjezdovky, proto nelze plochu 29 umístit na
západní okraj dolní části sjezdovky ve vazbě na plochu 27 a stávající místní komunikaci. Specifickou
plochu 29 nelze umístit ani na východní okraj sjezdovky NS5 mezi ní a plochu 16, neboť se zde
nachází mělká údolní niva s vodním tokem jako VKP ze zákona. Zároveň plochu 29 nelze situovat ani
k horní stanici lanovky k ploše 28, neboť posudek SEA u sídla Nová Ves odmítl jakékoliv jiné aktivity
kromě horní stanice sedačkové lanovky z důvodu ochrany přírodních hodnot území. Z výše
nastíněných skutečností vyplývá, že situování specifické plochy občanského vybavení 29 ve II. etapě
podél místní komunikace s vazbou na plochu 16 je jediné možné řešení. Ve vazbě na ZÚR KK je
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řešení odůvodnitelné. Záborem 0,5 ha TTP V. třídy ochrany nebudou ohroženy podmínky zemědělské
výroby na zbývající pozemku p. č. 646/1.


Ochrana horninového prostředí

Na území obce Stříbrná se nenachází žádné CHLÚ ani DP.


Závěr

Rozvojové zastavitelné plochy jsou výrazně zaměřeny na proluky ZÚ a další nevyužitá území v ZÚ
mimo údolní nivy toků a mimo prvky ÚSES s využitím ostatních ploch. Zábor ZPF je soustředěn na III.
a zejména V. třídu ochrany – tedy na střední až nejhorší kvalitu ZPF. Nejkvalitnější ZPF v I. ani ve II.
třídě ochrany není řešením ÚP vůbec zabírána. V území jsou zachovány polní cesty. Na základě
stanoviska DO byly rozvojové plochy ve vedlejším údolí pod Novou Vsí výrazně zmenšeny o cca 2,5
ha ZPF. Zároveň byly aktivity lyžařského a rekreačního areálu Stříbrná – Nová Ves specifikovány ve
vazbě na ZÚR KK jako aktivity nadmístního významu včetně vymezení specifického funkčního
regulativu pro rozvojovou plochu 29 v II. etapě.
Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před opakovaným veřejným projednáním byly
do území zařazeny další nové zastavitelné plochy, vybrané zastavitelné plochy bydlení řešené
v návrhu ÚP v I. etapě byly rozděleny do dvou etap. Pro vybrané zastavitelné plochy řešené v II. etapě
byla stanovena závazná podmínka pro možnost jejich využití k výstavbě až po prokázání využití 100%
zastavěnosti pozemků na přilehlých sousedních zastavitelných plochách téže funkce navržených v I.
etapě. Tímto řešením se zamezí rozdrobenosti ZPF, neboť do II. etapy byly převedeny vždy části
rozvojových ploch vzdálené od přístupové obslužné komunikace.
Na základě pokynů pořizovatele k úpravě návrhu ÚP před druhým opakovaným veřejným
projednáním byly navrženy plochy zejména ve vedlejším údolí ke Špičáku včetně nového rozdělení
mezi I. a II. etapu. Rovněž pro tyto nově navržené (nebo pouze změněné) rozvojové plochy ve II.
etapě byla stanovena podmínka pro jejich využití k výstavbě až po prokázání využití 100 %
zastavěnosti přilehlých rozvojových ploch téže funkce v I. etapě.
Navrženými úpravami zastavitelných ploch pro místní zájem (změny pro bydlení, rekreaci a smíšené
bydlení) v I. a II. etapě pro II. opakované veřejné projednání nezhorší podmínky zemědělské výroby
oproti předchozí etapě (úprava návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání – březen 2015). Zábor
2

ZPF v I. etapě je zvětšen o 1.881 m ZPF zejména V. třídy ochrany, zábor ZPF III. třídy ochrany
zůstává i nadále stejný 2,12 ha. Zábor ZPF ve II. etapě se zvýšil o 0,5 ha opět na V. třídě ochrany.
Naprostá většina zastavitelných ploch bydlení, rekreace i smíšeného bydlení navržených v II. etapě
(celkem zábor 2,15 ha ZPF) je ošetřena závaznou regulační podmínkou využití území k výstavbě až
po prokázání využití 100 % zastavěnosti pozemků v přilehlých sousedních zastavitelných plochách
téže funkce v I. etapě. Touto podmínkou je dána dostatečná záruka, že ZPF v řešeném území nebude
znehodnocen rozdrobenou nahodilou výstavbou.
Z výše uvedeného podrobného rozboru jasně vyplývá, že navržený komplexní rozvoj území a s tím
související navržený bilancovaný zábor ZPF v rozsahu 12,6 ha v I. etapě, 3,4 ha v II. etapě, celkem
16,0 ha je zcela odůvodněný, přiměřený a odpovídá úloze a postavení obce Stříbrná ve struktuře
osídlení Karlovarského kraje a zcela vystihuje rozvojové možnosti území. ÚP zohledňuje rovněž
nadmístní zájmy dle ZÚR KK.
Navržený zábor ZPF v rozsahu 16,0 ha ZPF nezhorší podmínky zemědělské prvovýroby na území
obce Stříbrná ani nebude znamenat zhoršení životního prostředí na území obce.
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Poznámka: Pro úpravu návrhu ÚP před opakovaným veřejným projednáním bylo vyhodnocení ztrát
ZPF přepracováno dle společného metodického doporučení a to na základě pokynu pořizovatele.
Rozvojové plochy byly při této úpravě ještě rozšířeny, avšak bilancovaný zábor ZPF je nyní menší,
2

neboť se nevykazují plochy bydlení v ZÚ ani ostatní plochy v ZÚ se záborem ZPF do 2.000 m .

Přiložena tabulka: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond, str. č. 1-2.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Katastrální území: Stříbrná

Způsob využití
Číslo
lokality
plochy
I. ETAPA - MÍSTNÍ VÝZNAM
1
Plochy bydlení
2
3
4
5
7
30
Celkem
8
9
10
11

Plochy
Plochy
Plochy
Plochy

bydlení
bydlení
bydlení
bydlení

Plochy bydlení
Plochy bydlení
plochy bydlení
Plochy rekreace
Plochy rekreace
Plochy rekreace
Plochy rekreace

k.ú.

Celkový
zábor ZPF
(ha)

orná
půda

Stříbrná

0,3699

0,2054

Stříbrná
Stříbrná
Stříbrná
Stříbrná
Stříbrná
Stříbrná

0,3991
0,3631
1,3754
0,4273

Stříbrná
Stříbrná
Stříbrná
Stříbrná

0,0381
0,4449
3,4178
1,2144
1,0201
0,1287
0,6113

12
Plochy rekreace
Stříbrná
Celkem plochy rekreace
13
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
14
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
15
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
16
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
17
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
18
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
Plochy obč. vyb. celkem
19
plochy smíš. obyt.
Stříbrná
31
plochy smíš. obyt.
Stříbrná
Plochy smíš. obyt. celkem
20
Plochy dopravy
Stříbrná
21
Plochy dopravy
Stříbrná
22
Plochy dopravy
Stříbrná
Plochy dopravy celkem
23
Plochy vodní a vodo.
Plochy vodní a vodohospodářské

0,0825
3,0570
0,3510
0,2618
2,6779
0,2874
0,2564
0,1462
3,9807
0,1453
0,4629
0,6082
0,4450
0,2835
0,4776
1,2061
0,3232
0,3232

Celkem I. etapa

12,5930

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha)
ovocné
chmelnice vinice
zahrady
sady

Zábor ZPF podlé tříd ochrany (ha)
TTP

0,1645
0,3991
0,3631
1,3754

I.

II.

III.

0,4781

0,3631
1,3754

1,7385

0,0217

0,3440

0,3440

0,8221

0,2673
0,0825
2,7130
0,3510
0,2618
2,6779
0,2874
0,2564
0,1462
3,9807
0,1453
0,4629
0,6082
0,4450
0,2835
0,4776
1,2061
0,3232
0,3232
11,7709

V.

0,2054
0,1645
0,3991

0,2727
0,1546
0,0381
0,4449
2,9397
1,2144
1,0201
0,1287

IV.

str. č. 1
Předchozí
zábor
(ha)

0,0217

0,0375

0,0375
0,0940
0,0940

0,2300
0,2300

2,1217

0,2727
0,1546
0,0381
0,4449
1,6793
1,2144
1,0201
0,1070
0,3440
0,2673
0,0825
3,0353
0,3510
0,2618
2,6779
0,2499
0,2564
0,1462
3,9432
0,0513
0,4629
0,5142
0,4450
0,2835
0,2476
0,9761
0,3232
0,3232
10,4713
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Katastrální území: Stříbrná

Způsob využití
Číslo
k.ú.
lokality
plochy
II. ETAPA - MÍSTNÍ VÝZNAM
24
Plochy bydlení
Stříbrná
25
Plochy bydlení
Stříbrná
Plochy bydlení celkem
33
Plochy rekreace
Stříbrná
Plochy rekreace celkem
32
Plochy smíš. obyt.
Stříbrná
Plochy smíš. obyt. celkem
II. ETAPA - NADMÍSTNÍ VÝZNAM
27
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
28
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
29
Plochy obč. vyb.
Stříbrná
Plochy obč. vyb. celkem
Celkem II. etapa
CELKEM ZPF

Celkový
zábor ZPF
(ha)
0,8723
0,4199
1,2922
0,6385
0,6385
0,2183
0,2183

orná
půda

0,4872
0,4872

Zábor ZPF podle jednolivých kultur (ha)
ovocné
chmelnice vinice
zahrady
sady

Název části obce:
Zábor ZPF podlé tříd ochrany (ha)
TTP
0,8723
0,4199
1,2922
0,1513
0,1513
0,2183
0,2183

I.

II.

III.
0,7672
0,7672

IV.

V.
0,1051
0,4199
0,5250
0,6385
0,6385
0,2183
0,2183

0,5387
0,2008
0,5096
1,2491

0,5387
0,2008
0,5096
1,2491

3,3981

2,9109

0,7672

2,6309

14,6818

2,8889

13,1022

15,9911

0,8221

str. č. 2
Předchozí
zábor
(ha)

0,5387
0,2008
0,5096
1,2491
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13.2 DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL
ÚP řeší plochy rozvojové zastavitelné a nezastavěné plochy smíšené se sportovním využitím –
sjezdovky.
Rozvojové zastavitelné plochy místního významu jsou řešeny ve 2 etapách. Rozvojové plochy, které
jsou určeny pro nadmístní aktivity turistického ruchu jsou řešeny ve II. etapě. Veškeré tyto plochy
respektují PUPFL jako nezastavěné území kulturní krajiny a nejsou řešeny na PUPFL.
Veškeré nezastavěné smíšené plochy se sportovním využitím rovněž respektují PUPFL jako
nezastavěné území kulturní krajiny. I Novoveská sjezdovka ve II. etapě respektuje lesní porost po
okrajích sjezdovky i izolovaný lesík uprostřed sjezdovky.
Na území obce se nevyskytují sportovní ani rekreační plochy na PUPFL. ÚP žádné takové aktivity
nenavrhuje.
Řešením ÚP Stříbrná není dotčen PUPFL.

14 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ
 ÚP mění vazby obce na své okolí a navrhuje:
- lyžařský sjezdový svah nad údolím Pod Špičákem, včetně sedačkové lanovky – tato aktivita je v ÚP
navržena ve II. etapě jako nadmístní rozvojová plocha dle ZÚR KK
- u dolní stanice lanovky navrhuje obslužný areál Stříbrná – Nová Ves – tato aktivita je v ÚP navržena
ve II. etapě jako nadmístní rozvojová plocha dle ZÚR KK
- zastavitelné plochy občanského vybavení S/Z-O12 a S/Z-O13 pro agroturistiku při jižní hranici
správního území a to ve vazbě na ÚP Kraslice, tyto rozvojové plochy S/Z-O12 a S/Z-O13 plynule
pokračují na území města Kraslice rozvojovými plochami.
 PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 nevymezuje na území obce žádnou aktivitu.
 ZÚR KK vymezuje na území obce:
- specifickou oblast rekreace a cestovního ruchu SR5 Kraslicko
- specifickou oblast krajinných hodnot a ochrany přírody SK6 Krušnohorské hřebeny
- významnou plochu nadmístního významu pro cestovní ruch, rekreaci a sport 13a Stříbrná – Bublava
 ÚP zcela v souladu se ZÚR KK a s požadavky obce řeší ekonomický rozvoj území výhradně se
zaměřením na turistický ruch, rekreaci a sport. Na území není navržena žádná rozvojová plocha
výroby a skladování ani smíšené výroby.
 ÚP plně respektuje a zapracovává limity využití území nadmístního charakteru technické a
dopravní infrastruktury:
- silnice III. třídy
- venkovní vedení VN 22 kV
- STL plynovod
- redioreleová trasa
 ÚP plně respektuje a zapracovává stávající limity využití území nadmístního charakteru pro
ochranu přírodních a kulturních hodnot území:
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- přírodní park Přebuz
- NATURA 2000 - EVL č. CZ0414110 - Krušnohorské plató
- ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje
- ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje– vodního zdroje Stříbrný potok
- ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje– vodního zdroje potoka Bystřina
- CHOPAV Krušného hory – celé území obce
 ZÚR KK vymezila na území obce tyto prvky nadregionálního a regionálního ÚSES:
- nadregionální biokoridor funkční, č. K1 - Božídarské rašeliniště – Studenec
- regionální biocentra funkční


č. 1177 – Tisovec – vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 1178 - Hatě



č. 10101 - Hraniční prameniště



č. 10102 - Údolí u Nancy – vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná

- regionální biokoridor nefunkční


č. 534 - Rolava – Tisovec - vymezen zároveň v KPÚ v k.ú. Stříbrná



č. 980 - Rolava - Hatě



č. 981 - Hatě - Studenec



č. 20107 - Sklenský vrch - R BK 981

- část území obce leží v OP nadregionálního biokoridoru.
Veškeré tyto prvky nadregionálního a regionálního ÚSES zapracovává v upřesněné poloze.
 ZÚR KK vymezuje na území obce ještě RBC č. 391 Rolava. Autorizovaný projektant ÚSES RNDr.
J. Křivanec prověřil toto RBC s výsledkem: RBC 391 Rolava v upřesněné poloze do řešeného
území obce Stříbrná nezasahuje: Toto RBC č. 391 leží na sousedním správním území obce
Přebuz. – viz. kap. 2 odůvodnění.
 ÚP na území obce navrhuje prvky lokálního ÚSES zejména ve vazbě na KPÚ v k.ú. Stříbrná. U
prvků lokálního ÚSES při hranicích správního území byly prověřeny vazby na vymezený ÚSES
sousedních obcí.

15 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Námitky uplatněné v rámci veřejného projednání:
1.

Jiří Vošmyk, Revoluční 101, Olšová Vrata ze dne 28.5.2013 námitka týkající se pozemku

p.č. 1251/11 v k.ú. Stříbrná: vymezení zastavitelné plochy rodinným domem nebo rekreačním
objektem

Námitce se navrhuje vyhovět

Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět vymezením nové zastavitelné plochy pro rekreaci individuální (RI).
Pozemek je v návaznosti na stávající zastavěné území, s přístupem na místní komunikace, v dosahu
všech inženýrských sítí, navrhovaná zastavitelná plocha na pozemku p.č.1251/11 v k.ú. Stříbrná
účelně doplňuje proluku v zastavěném území a není v rozporu s ustanovením §§ 4 a 5 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, pozemek není v současné době
zemědělsky obhospodařován, je částečně zarostlý náletovým porostem, navrhovaná zastavitelná
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plocha je z větší části navrhována na zemědělských půdách nejnižších produkčních schopností (V.
třídy).
2.

Pavel Houf, Stříbrná č.p. 708 ze dne 31.5.2013

námitka

ke

způsobu

využívání

pozemků p.č. 44/6 a 44/4 v k.ú. Stříbrná – změna funkčního využití předmětných pozemků z
rekreačního na bydlení (došlo ke změně užívání na rodinný dům).

Námitce

se

navrhuje

vyhovět
Odůvodnění:
Na základě aktuálních informací z katastru nemovitostí se jedná o objekt bydlení nikoliv rekreace, na
základě uvedených údajů bude provedena aktualizace z funkce rekreace individuální (RI) na bydlení
individuální (BI) stav.
3.

Jana Trohemčuková, Mgr. Jiří Trohemčuk, Jana Žídeková ze dne 12.6.2013 námitka

týkající se pozemků p.č. 824/1, 667/1, 1021/10 v k.ú. Stříbrná – vymezení nových zastavitelných ploch
na části uvedených pozemků pro výstavbu rodinného nebo rekreačního domu Námitce se navrhuje
vyhovět částečně
Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět částečně vymezením

nových zastavitelných ploch pro rekreaci

individuální (RI) na částech pozemků p.č. 667/1 , 1021/10 a 824/1 v k.ú. Stříbrná. Části pozemků jsou
v návaznosti na stávající zastavěné území, s přístupem na místní komunikace, v dosahu všech
inženýrských sítí, zastavitelná plocha na pozemku p.č.667/1 v k.ú. Stříbrná účelně doplňuje proluku v
zastavěném území a její vymezení není v rozporu s ustanovením §§ 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, pozemek je zemědělsky neobhospodařován, je částečně
zarostlý náletovým porostem. Navrhovaná zastavitelná plocha na pozemku p.č. 1021/10 v k.ú.
Stříbrná není v rozporu s ustanovením §§ 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů, pozemek je zemědělsky neobhospodařován, obě zastavitelné

plochy jsou

navrhovány na zemědělských půdách nejnižších produkčních schopností (V. třídy).
Navrhuje se nevyhovět části námitky týkající se pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Stříbrná, navrhovaná
zastavitelná plocha dle námitky v severní části pozemku (přiléhající k hranici p.p.č. 2328) nenavazuje
na stávající hranici zastavěného území, pozemek je zemědělsky obhospodařován. Navrhuje se
vyhovět části námitky týkající se vymezení zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území
(pozemek p.č. 675/6) a přilehlou místní komunikaci (zastavitelná plocha podél komunikace zakončená
cca u objektu na st.p.č. 87 v k.ú. Stříbrná).
4.

Město Kraslice, Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice námitka týkající se pozemku p.č. 2741

a pozemku p.č. 62/4 v k.ú. Stříbrná
K vymezenému zastavěnému území vytvořit podmínky pro případné využití – plocha agroturistiky s
využitím navazujícího pozemku p.č. 62/4 v návaznosti na místní účelovou komunikaci na pozemku
p.č. 2636 v k.ú. Stříbrná. Pozemek navazuje na stávající vymezené zastavěné území v ÚP Kraslice,
dle BPEJ se jedná o pozemek nižší kvality (V.třída), které jsou znehodnoceny náletovou zelení a
nejsou zemědělsky obhospodařovány. Návrhem využití pozemku pro plánovanou výstavbu nedojde
ke zhoršení přístupu na zemědělsky využívané pozemky.

Námitce se navrhuje vyhovět.

Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět vymezením nové zastavitelné plochy na pozemku p.č. 2741 a na
pozemku p.č. 62/4 v k.ú. Stříbrná s rozdělením plochy na dvě části, a to:
Občanské vybavení – agroturistika – obslužné zázemí - OA
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A. Hlavní využití
1. - plochy občanského vybavení

obslužného charakteru se zaměřením na pobytově rekreační,

sportovní a poznávací turistický ruch, zejména ve vazbě na chov hospodářských zvířat a jehož
přípustným využitím by bylo například bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro
chov hospodářských zvířat, zařízení ubytování a stravování, nevýrobní služby a.j.
Předpokládá se využití pozemku 2741 a navazující části pozemku p.č. 62/4 v návaznosti na
zastavěné území ÚP Kraslice
Občanské vybavení – agroturistika – zemědělské zázemí – OX
A. Hlavní využití
1. - zařízení zemědělské prvovýroby bezprostředně související se zájmy obslužné části areálu
agroturistiky, jehož přípustným využitím by byly výběhy, pastviny, sklady rostlinné výroby, stáje pro
hospodářská zvířata, kůlny, stodoly, seníky, skleníky a.j.
Odůvodnění - vymezení této nové zastavitelné a funkční plochy není v rozporu s ustanovením §§ 4 a
5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, pozemek není zemědělsky
obhospodařován, je částečně zarostlý náletovým porostem. Navrhovaná zastavitelná plocha na
pozemku p.č. 62/4 v k.ú. Stříbrná není v rozporu s ustanovením §§ 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, pozemek zastavitelná plocha je navrhována na pozemku
2741 (ostatní plocha) částečně pozemku p.č. 62/4, kdy se jedná o zemědělské půdy nejnižších
produkčních schopností (V. třídy), navrhovaným využitím bude pozemek sloužit pro zemědělské
účely.
5.

Ing. Josef Vodička, Sudoměřská čp. 777, Sokolov ze dne 24.6.2013 Námitka

týkající

se

pozemku p.p.č. 1021/11, k.ú. Stříbrná
Pozemek je v návrhu na změnu ÚP, je vedený jako nezastavěné území smíšené, NN. Na části
pozemku chci stavět RD, proto žádám o změnu využití části pozemku na zastavitelnou plochu pro
bydlení BI.

Námitce se navrhuje vyhovět.

Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět vymezením nové zastavitelné plochy na pozemku p.č. 1021/11 v k.ú.
Stříbrná na rekreaci individuální (RI) – východní část pozemku. Část předmětného pozemku je v
návaznosti na stávající zastavěné území a není v rozporu s ustanovením §§ 4 a 5 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, pozemek není zemědělsky obhospodařován, je
částečně zarostlý náletovým porostem, zastavitelná plocha je navrhována na zemědělské půdě
nejnižších produkčních schopností (V. třídy).
6.

Petr Ernstberger, U Elektrárny 868/9, Kraslice a Jiří Bartoš, ČSA 707, Kraslice ze dne

25.6.2013

Námitka týkající se p.p.č. 45/1, k.ú. Nová Ves

NSzp – nezastavitelná plocha – zemědělská a přírodní
změna ÚP na „RI“ – stavba rekr. chat

Námitce se navrhuje nevyhovět

Odůvodnění:
Námitku se navrhuje zamítnout, navrhovaný pozemek je bez vazby na zastavěné zemí, bez vazby na
sítě technické infrastruktury, pozemek mimo sídelní strukturu, vymezení zastavitelné plochy by bylo v
rozporu s úkoly a cíli územního plánování a současně v rozporu s §§ 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pozemek je zemědělsky obhospodařován a jedná se o
půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany (III.třída), ale současně v
řešeném území o půdy z nejkvalitnějších.
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Připomínky doručené před oznámením o veřejném projednání (v rámci společného jednání):
7.

Ladislav Ryba, Dukelská 239, 436 01 Litvínov ze dne 10.2.2012 pod č.j. 605/12/SÚ/Har
Připomínka před veřejným projednáním – vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu

rekreačních domků pozemek p.č. 1654 v k.ú. Stříbrná

Připomínka uplatněná před jednáním byla

překvalifikována jako námitka, Námitce se navrhuje nevyhovět.
Odůvodnění:
Připomínka doručená před veřejným projednáním byla překvalifikována jako námitka vlastníka
pozemku. Námitku se navrhuje zamítnout, navrhovaný pozemek je bez vazby na zastavěné zemí, bez
vazby na sítě technické infrastruktury, pozemek mimo sídelní strukturu, vymezení zastavitelné plochy
by bylo v rozporu s úkoly a cíli územního plánování a současně v rozporu s §§ 4 a 5 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Dále je navrhované umístění
zastavitelných ploch v rozporu s koncepcí rozvoje území Stříbrné, kdy je navrhováno údolí Nancy jako
stabilizované území bez rozvoje.
8.

Jiří Vošmyk, Revoluční 101, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary ze dne 1.11.2011 pod č.j.

4700/11/SÚ/Har

Připomínka doručená před veřejným projednáním – vymezení zastavitelné

plochy pro výstavbu rodinného nebo rekreačního domu na pozemku p.č. 1251/11 v k.ú. Stříbrná
Připomínka podaná před jednáním byla překvalifikovaná jako námitka a té se navrhuje vyhovět
– viz bod č. 1 tohoto rozhodnutí o námitkách.
9.

Ing. Josef Vodička, Dana Vodičková, Sudoměřská 777, 356 01 Sokolov ze dne 22.8.2011

pod č.j. 3704/11/SÚ/Har

Připomínka doručená před veřejným

pozemku p.č. 1021/11 v k.ú. Stříbrná do ploch bydlení individuálního

projednáním

Připomínka

– zařazení

podaná

před

jednáním byla překvalifikovaná jako námitka a té se navrhuje vyhovět – viz bod č. 5 tohoto
rozhodnutí o námitkách.
10.

Ing. Galina Ožanová, Wolkerova 1234/51, Kraslice ze dne 17.3.2010 pod č.j.

485/10/SÚ/Har Připomínka doručená před veřejným projednáním – změna navrhované zastavitelné
plochy z plochy výroby a skladování na bydlení městského a příměstského typu.

Připomínka

podaná před jednáním byla překvalifikována jako námitka a té již bylo vyhověno provedenou
úpravou.
Odůvodnění:
Námitka byla uplatněna prostřednictvím ZO Stříbrná a na základě jejich usnesení byla úprava
provedena.
11.

Ing. Ivan a JUDr. Ivana Tothová, Brigádnická 2132/32, 370 06 České Budějovice

ze dne 29.1.2010 pod č.j. 161/10/SÚ/Har

Připomínka doručená před veřejným projednáním –

zařazení pozemku p.č. 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/5, 1225/1, 1330/2, 1330/4, 1343/1, 1348/1,
2262/1, 2263 v k.ú. Stříbrná – pro výstavbu rozvoje rekreace a turismu Připomínka

podaná

před

jednáním byla překvalifikována jako námitka a té se navrhuje nevyhovět.
Odůvodnění:
Připomínka doručená před veřejným projednáním byla překvalifikována jako námitka vlastníka
pozemku. Námitku se navrhuje zamítnout navrhované pozemky p.č. 1330/2, 1330/4, 1343/1, 1348/1 a
1225/1 v k.ú. Stříbrná jsou bez vazby na zastavěné zemí, bez vazby na sítě technické infrastruktury,
pozemky jsou mimo sídelní strukturu, vymezení zastavitelných ploch na předmětných pozemcích by
bylo v rozporu s úkoly a cíli územního plánování a současně v rozporu s §§ 4 a 5 zákona č. 334/1992
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Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Na pozemcích p.č. 1330/4, 1343/1 a 1348/1 v k.ú.
Stříbrná je nutno respektovat interakční prvek, který je součástí schválených Komplexních
pozemkových úprav Stříbrná.
Na základě další části námitky k využití pozemků p.č. 1491/1, 1491/2, 1491/3 se navrhuje námitce
vyhovět pouze částečně a to překvalifikováním těchto pozemků jako zeleně vyhrazené – soukromé
(užívány jako zahrada u rekreačního objektu). Pozemek p.č. 1491/5 je již v návrhu ÚP Stříbrná veden
jako stav RI – rekreace individuální, navrhovaným využitím je námitce vyhověno. Další pozemky p.č.
2262/1 a 2263 jsou v návaznosti na vodní tok částečně v aktivní zóně záplavového území bez
návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu a stávající stavebně využité pozemky nebo plochy
navrhované zastavitelné. Vymezení takových zastavitelných ploch je v rozporu se zásadami Politiky
územního rozvoje ČR body , cituji:
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření
na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet
podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. (Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také
čl. 27 PÚR ČR 2006).
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i
využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
(Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006)
Námitka doručená po stanoveném termínu pro uplatnění námitek a připomínek v rámci veřejného
projednání dle § 52 stavebního zákona:
12.

Ing. Jiří Beran, Černý vrch 426, 356 04 Dolní Rychnov ze dne 22.9.2014, doručeno dne

22.9.2014 pod č.j. 5181/14/SÚ/Har

Jsem vlastníkem pozemků p.č. 1021/14, p.-č. 1021/27 a

st.p.č. 88 v k.ú. Stříbrná, které jsou součástí plochy S/Z-B11 upravované vznikajícím územním plánem
obce. V letech 2007 a 2011 jse u Obce Stříbrná, popř. u pořizovatele územního plánu (MěÚ Kraslice),
uplatňoval požadavek na to, aby pozemky v mém vlastnictví v obci Stříbrná byly v územním plánu
zahrnuty do zastavěného území.
Vzhledem k tomu, že v současné verzi návrhu územního plánu Stříbrná je sice respektován můj
předchozí požadavek na úpravu části plochy, resp.její severozápadní části (p.p.č. 1021/14), ale
plocha S/Z-B11 v opačné části (p.p.č. 1021/27) je stále navrhována jako nezastavěné území,
podávám tímto v souladu s § 53 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon námitku proti
návrhu územního plánu obce Stříbrná. Námitku si dovoluji podat takto písemně, nikoliv až přímo na
opakovaném veřejném projednání, protože stavební zákon neupravuje vlastníkům pozemku počáteční
lhůtu pro uplatnění námitky proti návrhu územního plánu, ve svém § 52 stavební zákon upravuje pro
uplatnění námitek pouze lhůtu konečnou (7dnů ode dne veřejného projednání, i opakovaného).
Námitku podávám z následujících důvodů:
1)

Při zpracování územního plánu by mělo být vycházeno ze současného stavu – část pozemku

p.č. 1021/27 je již od r. 2012 legálně zastavěn stavbou domovní vegetační čistírny odpadních vod pro
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mou stavu umístěnou na sousedním pozemku, tzn. také na ploše S/Z-B11; spolu se zbytkem plochy
S/Z-B11, která je navržená převážně jako zastavěné území, jsou míra zastavěného území v této části
předmětné plochy a potenciál jejího rozvoje takové, že nemohou představovat zásadní zájem na
ochraně hodnot nezastavěného území přímo na ploše S/Z-B11.
2)

Umístění, charakter a současné využití plochy S/Z-B11 mají tedy předpoklad pro hospodárné

využívání a soustřeďování výstavby související s užíváním stavby v mém vlastnictví (st.p.č. 88);
vymezením části plochy S/Z-B11 (p.p.č. 1021/27) jako nezastavěné území, by tedy došlo k
neodůvodnitelnému nepřímému zásahu do mých vlastnických práv, resp. by došlo k omezení mého
ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (viz usnesení NSS č.j. 1 Ao 1/2009-120).
3)

Ochranu nezastavěného území a harmonizaci rozvoje širšího územního celku lze v naší

lokalitě efektivně praktikovat tím, že zásadní rozsáhlé plochy sousedící s předmětnou plochou S/ZB11 budou v územním plánu vymezeny jako nezastavěné (tak, jak je nyní v návrhu územního plánu již
uváděno); vymezení části plochy S/Z-B11, resp. pozemku p.č. 1021/27, jako nezastavěné území by
tedy vzhledem k rozsáhlosti sousedících nezastavitelných ploch vedlo k nadměrnému a nešetrnému
zásahu do mých vlastnických práv.
4)

Ponechání pozemku p.č. 1021/27 v nezastavěném území nepředstavuje v žádném případě

veřejný zájem a vzhledem k výše uvedenému by to vedlo k neúměrné opatrnosti zpracovatele
územního plánu.
5)

Má námitka není v rozporu s Vyhodnocením vlivů územního plánu obce Stříbrná na životní

prostředí, resp. se změnou stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje zn. 1917/ZZ/12 ze dne
7.6.2012.
Domnívám se, že vzhledem k výše uvedeným důvodům zůstává vcelku široký prostor pro rozhodnutí
o nezastavitelnosti území v lokalitě související s plochou S/Z-B11 s tím, že plocha S/Z-B11 bude již
mimo navrženou zastavěnou část (pozemek p.č. 1021/14) navržena jako zastavěné území také v části
pozemku p.č. 1021/27.
Závěrem si dovoluji navrhnout projednat a objasnit si vzájemné argumenty přímo namístě předmětné
plochy za účasti všech zúčastněných stran, tedy mé, obce Stříbrné, pořizovatele územního plánu
(MěÚ Kraslice) a paní Ing.Arch. Kaskové. K domluvení takové schůzky jsem Vám k dispozici na
telefonním čísle 777 719 761.
Vyhodnocení
Ačkoliv byl vlastník pozemku účasten veřejného projednání předmětného návrhu a tedy i poučen o
lhůtě pro podání námitky nebo připomínky, námitka byla doručena po stanoveném termínu k podání
námitek a připomínek, námitce se navrhuje nevyhovět.
Doplnění námitek uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání ze dne 10.8.2015:
1.

Ing. Jiří Holman, Karla Čapka 1409, 356 01 Sokolov ze dne 10.8.2015 – doručeno při

opakovaném veřejném projednání (součást záznamu, příloha č. 3)

Objekt na st.p.č. 723 v k.ú.

Stříbrná je v návrhu ÚP Stříbrná označen žlutě = rekreační bydlení. Cca před 10 lety došlo ke změně
v užívání na rodinný dům č.p. 647.
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět, dle údajů z katastru nemovitostí se skutečně jedná o objekt pro bydlení
– rodinný dům, objekt je zařazen plochách rekreace
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2.

Petr Dvořák, S.K.Neumanna 1679/14, 358 01 Kraslice ze dne 10.8.2015 – doručeno při

opakovaném veřejném projednání (součást záznamu, příloha č. 4)

Nesouhlasím se zařazením

pozemku p.č. 1410/1 v k.ú. Stříbrná v mém vlastnictví do „BIOCENTRA REGIONÁLNÍ FUNKČNÍ“.
Nesouhlasím s tímto zařazením, na pozemku se nachází sklepení po dřívější stavbě. .Dne 15.9.2015
byla námitka doplněna o grafickou část (zákres části pozemku) a doplněn návrh o návrh funkčního
využtí – pro výstavbu RD na stávajícím sklepení na pozemku.
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět částečně, jedná se o pozemek, který je součástí Regionálního biocentra
1177 Tisovec. Předmětný pozemek je součástí RBC 1177, které bylo vymezeno v rámci Zásad
územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR KK), které jsou pro zpracování územního plánu závazné
a dále také dle zpracovaného Územního systému ekologické stability obce Stříbrná, kterou zpracoval
RNDr. Křivanec. Tato dokumentace konstatuje, že i tento prvek byl převzat ze schválené nadřazené
dokumentace (ZÚR KK) beze změn, pouze s upřesněním při převodu do podrobnějšího měřítka dle
metodiky zpracování ÚSES do územních plánů obcí. Požadovaná část pozemku je zahrada u
rodinného domu, pro kterou je vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne 24.11.2011
pod č.j. 5004/11/SÚ/Ran a následné změny stavby ze dne 21.10.2014 pod č.j. 5880/14/SÚ/Ran.
Předmětná rozhodnutí se týkají provádění terénních úprav a oplocení na části pozemku přiléhajícímu
ke stavbě rodinného domu č.p. 351 Stříbrná v rozsahu cca 27 x 45 m, tedy cca 1200 m2. Dle aktuální
ortofotomapy je předmětná stavba již provedena (terénní úpravy a oplocení), předmětná část
pozemku je oplocena a na základě této skutečnosti nemůže celý pozemek p.č. 1410/1 v k.ú. Stříbrná
plnit požadovaný účel plochy Veřejného prostranství zeleně). Na základě všech uvedených
skutečností navrhujeme vyhovět částečně námitce vlastníka a část pozemku o výměře cca 1200 m2
převést do stavu bydlení individuálního městského a příměstského typu, která by umožnila vlastníkovi
pozemku jeho případné částečné využití pro plánovanou výstavu rodinného domu na stavbě
stávajícího sklepení na oploceném pozemku u rodinného domu.
3.

Ing. Galina Ožanová, Wolkerova 1234/51, 358 01 Kraslice ze dne 10.8.2015 – doručeno při

opakovaném veřejném projednání (součást záznamu, příloha č. 5)

Změna využití pozemku p.č.

13/1 celého, který je veden jako zastavitelná plocha S/Z-B12 a S/Z-B16 z plochy využití bydlení
individuálního městského a příměstského typu (BI) na plochy smíšené obytné městského typu (SM)
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět, jedná se o již schválené zastavitelné plochy, u kterých je navrhována
pouze změna funkčního využití z bydlení individuálního městského a příměstského typu (BI) na
smíšené obytné městského typu (SM), které by umožnilo širší budoucí využití (v současné době je
jednáno s investorem o výstavbě administrativního a provozního objektu, který by za současného
využití nebyl stavbou přípustnou).
4.

Ing. Jiří Beran, Černý vrch 426, 356 04 Dolní Rychnov ze dne 11.8.2015, doručeno dne

11.8.2015 pod č.j. 3832/15/SÚ/Har

Námitka proti vymezení plochy S/Z-B11 a S/Z-B15 v

navrhovaném územním plánu obce Stříbrná – opakované veřejné projednání.
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Vážení,
v souladu s § 53 odst. 2, resp. § 52 odst. 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon si dovoluji na
základě opakovaného veřejného projednání Územního plánu obce Stříbrná, které se konalo dne
10.8.2015 ve Stříbrné, obrátit se na Vás s následující námitkou z, resp. žádostí:
Jsem vlastníkem pozemků p.č. 1021/14, p.č. 1021/27, p.č. 971/1 a 2 a st.p.č. 88 v k.ú. Stříbrná, které
jsou součástí ploch S/Z-B11 ( I.etapa územního plánu) a S/Z-B15 (II.etapa územního plánu)
upravovaných v současném návrhu Územního pánu obce Stříbrná. V letech 2007 až 2015 jsem u
obce Stříbrná a u pořizovatele územního plánu (MěÚ Kraslice) uplatňoval požadavky na to, aby
pozemky v mém vlastnictví v obci Stříbrná byly v územním plánu zahrnuty do zastavěného území. V
současném návrhu územního plánu je mým požadavkům vyhověno.
V této souvislosti a za současného respektování poměru ploch I. a II. etapy vzhledem k pořadí
zastavitelnosti bych Vás chtěl požádat o drobnou úpravu vymezení obou předmětných ploch tak, jak je
znázorněno na přiložené situaci. Jedná se o zvětšení plochy S/Z-B11 (I.etapa) v části pod stavebním
pozemkem č. 88 na úkor odpovídajícího zmenšení té samé plochy v části pozemku p.č. 971/1, a to za
současné náležité úpravy (zmenšení, resp. zvětšení) plochy S/Z-B15 (II. etapa).
Námitku podávám z důvodů zajištění možnost rozvoje plochy pro bydlení v bezprostředním okolí již
zastavěného stavebního pozemku č. 88 v k.ú. Stříbrná.
Za pochopení a vyřízení mé žádosti Vám děkuji.
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje
Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět, jedná se již o schválené zastavitelné plochy. V souvislosti s úpravou
tvaru ploch a jejich změny zařazení do etap bude nutné zpracovat úpravu přílohy ZPF od projektanta,
která bude s orgánem ochrany ZPF předem projednána a odsouhlasena.
5.

Mgr. Jiří Trohemčuk, Na Svahu 1989, Kraslice a Jana Žídeková, Lepší 330, Dýšina ze

dne 14.8.2015, doručeno dne 17.8.2015 pod č.j. 3929/15/SÚ/Har

Námitka vlastníka pozemku

p.č. 824/1 v k.ú. Stříbrná a pozemku p.č. 1021/10 v k.ú. Stříbrná
Odůvodnění:
Každý jsme majiteli ½ pozemků p.č. 824/1 a p.p.č. 1021/10 v k.ú. Stříbrná. Tímto podáváme námitku k
těmto uvedeným pozemkům a žádáme, aby u obou pozemků podél komunikace došlo k zařazení
pozemků do zastavitelné plochy a to alespoň části do kategorie plochy bydlení a ostatní do plochy
rekreace (viz. plánek – příloha č. 1).
Jsme majiteli cca. 4 ha pozemků v k.ú. Stříbrná a v minulosti jsem podali žádost o zařazení části
pozemků do zastavitelných ploch. Žádost se týkala vzhledem k celé námi vlastněné ploše jen malé
části pozemků a bylo nám vyhověno asi z poloviny požadovaných pozemků. Během toho také došlo
ke změně majetkových poměrů, kdy jsme byli majitelé 3, nyní jsme pouze 2 a požadavky se tím
pochopitelně změnily. Ne, ale vzhledem k velikosti plochy. Požadovaná plocha území je stále takřka
stejná.
Na veřejném jednání dne 10.8.2015 bylo řečeno zpracovatelem územního plánu, že záměrem obce je
zejm. zastavět plochy kolem komunikace a rovněž i my se domníváme, že v zájmu obce je, aby se
dále rozrůstala. Proto žádáme, aby do zastavitelných ploch k bydlení byly zařazeny všechny části
našich pozemků kolem komunikace, neboť jsou zde inženýrské sítě a rovněž je v sousedství zástavba
domů podél komunikace určená k trvalému bydlení. Pozemky, které nejsou zahrnuty do
zastavitelného území jak na pravé straně, tak na levé straně ulice jsou vlastně většími prolukami v
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zástavbě, neboť se jedná o ulici ve vsi. Je i v zájmu obce, aby jednotlivé domy na sebe navazovaly a
to jak z důvodu údržby komunikace, tak i rozvodu inženýrských sítí.
V minulosti požadovaná plocha měla ve vrchní části pozemku p.č. 824/1 proluku a směřovala mimo
komunikaci směrem k lesu. Nyní požadujeme, aby plocha navazovala na již schválenou zastavitelnou
plochu a pokračovala podél komunikace.
Dosavadní schválený stav je pro nás nedostačující, neboť každý máme 2 děti a rádi bychom, aby si ve
Stříbrné, odkud pocházíme, mohli postavit rodinný dům, popř. objekt k rekreaci. Dále se nás ptají
příbuzní a známí, kteří mají o pozemky zájem, že by chtěli stavět a žít ve Stříbrné a proto již v
současnosti víme, že pozemků určených ke stavění je pro nás málo. Až s výstavbou začneme,
nebudeme již mít dostatek peněžních prostředků ke změně Územního plánu.
Tímto chceme rovněž upozornit na nerovný přístup, neboť např. majitel protějších pozemků Ing.
Beran, který je jediným majitelem pozemků v k.ú. Stříbrná p. p.č. 1021/27, 1021/14, 971/2, 971/1a
969/2 o rozloze celkem 10.796 m2 má všechny pozemky zařazené do zastavitelných ploch do
kategorie bydlení a z toho pouze 825 m2 plochy určené k rekreaci. Jedná se o stejný druh půdy jako
máme my, tedy orná půda a trvalý travní porost. Jemu bylo tedy vyhověno ze 100%! (budiž mu
přáno). My máme všechny plochy určené k zastavění asi 8 600 m2 cca ze 40.000 m2, jme majitelé
dva a bylo nám vyhověno asi z 21 %, což je tedy hrubý nepoměr. Dále máme všechny plochy určené
pouze k rekreaci, čímž jsme rovněž více omezeni, neboť se dají zastavět pouze z 25% oproti ploše k
bydlení, kde je plocha 40%, takže je třeba k výstavbě větší pozemek a dále je výstavba omezená a
specifikovaná např. tím, že není možno postavit patrový dům…
Domnívám se, že tímto rozhodnutím je porušena Listina základních práv a svobod a to článku 37
odst. 3) že všichni účastníci jsou si v řízení rovni.
Myslíme, že vzhledem k velikosti našich pozemků nežádáme moc, aby se o pozemky, které se pouze
sečou, nijak se zemědělsky neobdělávají ani se na nich nic nepěstuje. Zpracovatelem Územního
plánu nám bylo řečeno, že více pozemků do zastavitelných ploch nelze dát, protože jsou sekány. K
tomu uvádíme, že sekání a údržbu pozemku nám ukládá zákon, jinak bychom mohli být
sankcionováni, nelze se tedy na něj odvolávat nebo poukazovat. Rovněž p. Ing. Beran své pozemky
seká, ale ten má na rozdíl od nás všechny pozemky v zastavitelné ploše k bydlení. Domníváme se, že
každý je povinen se o své pozemky starat a pokud je takový problém, že se sekají, tak je sekat dále
nebudeme. Myslíme si, že i když bude do zastavitelných ploch zařazena námi požadovaná plocha,
zbude pro zemědělské účely stále plochy dost, i když se nijak zemědělsky půda na Stříbrné
nevyužívá.
Rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Námitce se navrhuje vyhovět částečně převedením části zastavitelné plochy S/Z-R4 na pozemku p.č.
667/1 v k.ú. Stříbrná do zastavitelných

ploch Bydlení individuálního typu (BI). Dále se navrhuje

vyhovět části námitky vymezením nových zastavitelných ploch pro rekreaci individuální (RI), které
budou zařazeny ve II.etapě výstavby při splnění podmínky úplné naplněnosti ploch v etapě I.
Navrhované zastavitelné plochy ve II. etapě budou vymezeny v návaznosti na již vymezené
zastavitelné plochy v pásu podél komunikace dle požadavku vlastníků. Vzhledem k vymezení nových
zastavitelných ploch ve II.etapě bude upraven tvar zastavitelné plochy S/Z-R4 v severní části na
pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Stříbrná pro plynulé navázání výstavby ve II. etapě. Vymezením těchto
nových zastavitelných ploch jsou dotčeny půdy nejnižší kvality ZPF (V. třídy) a jejím vymezením
nebude narušena možnost zemědělského obhospodařování zbývající části pozemku 824/1 v k.ú.
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Srtříbrná. Stanovením II. etapy výstavby bude zajištěno koordinované využití zemědělské půdy až po
úplném naplnění ploch vymezených v I.etapě.
Pro tyto nově vymezené plochy va II.etapě budou stanoveny specifické podmínky jako nezbytné
podmínky realizace: Nově vymezená zastavitelná plocha pro rekreaci může být využita k výstavbě až
po prokázání využití 100% zastavěnosti pozemků v přilehlých zastavitelných plochách rekreace.

16 VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Připomínky uplatněné v rámci veřejného projednání:
1.

RWE GasNet s.r.o. ze dne 21.5.2013 pod zn. 5000788437
1.

požadujeme:

respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných pásem v souladu

se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem. –
ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od
půdorysu plynovodu.
2.

zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP

Připomínce

se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
V dokumentaci jsou respektována stávající plynárenská zařízení a jejich ochranná pásma jako limity
území. V grafické části se však uváděná plynárenská zařízení a jejich ochranná pásma nezobrazují,
jsou nad rámec podrobnosti.
2.

ČR – MO Vojenská ubytovací a stavení správa Praha ze dne 29.5.2013 pod č.j. MOCR

17764-2/66740 – ÚP/2013-7103/44 - souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu Stříbrná“ a
nemáme připomínek.
3.

Pavel Houf, Stříbrná č.p. 708 ze dne 31.5.2013

připomínka týkající se pozemku p.č.

44/1 v k.ú. Stříbrná – převedení pozemku z půdy zemědělské na zastavitelnou plochu – pozemek je v
nájmu podatele a v budoucnu by na něm chtěl realizovat stavbu garáže nebo menšího rodinného
domu. Připomínce se navrhuje vyhovět částečně.
Odůvodnění:
Majitel pozemku - Obec Stříbrná nemá v úmyslu pozemek využívat jako zastavitelnou plochu pro
jakýkoliv uváděný účel, požaduje zachování uvedené funkce nezastavitelného území s převažující
funkcí zemědělskou, ale dle připomínky navrhuje částečně vyhovět nájemci pozemku vymezením
2

zastavitelného území pro BI – pás široký 10 m podél pozemku (pronájem cca 360 m ) pro předmětnou
výstavbu doplňujících staveb pro bydlení.
4.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne

3.6.2013 pod č.j. 1755/ZZ/13
4.

- Ochrana přírody a krajiny (Chochel, DiS./594) Bez připomínek.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2013

pod č.j. 1755/ZZ/13

- Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Vinš/221) K návrhu nemáme

připomínky. K zadání Územního plánu Stříbrná zdejší odbor vydal

dne 13. 12. 2010 pod č. j.

4580/ZZ/10 souhlasné stanovisko podle § 22 písm. e) zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů a 7. 6. 2012 pod č. j. 1917/ZZ/12 změnu stanoviska
upravující podmínky pro specifické plochy. Obě stanoviska zůstávají nadále v platnosti.
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4.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2013

pod č.j. 1755/ZZ/13 - Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (Mgr. Krýzlová/295) Bez
připomínek
4.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2013

pod č.j. 1755/ZZ/13

- Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství (Ing.

Hrdinová/415) Dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací
dokumentaci (k návrhu ÚP) obecní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Městský úřad Kraslice,
odbor životního prostředí.
4.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2013

pod č.j. 1755/ZZ/13

-Ochrana zemědělského půdního fondu (Mgr. Zemanová/297)

S připomínkou.
V upraveném návrhu ÚP Stříbrná (leden 2013), v textové části Odůvodnění (str. 114 – 116), byl
projektantem dodatečně, až ve fázi úpravy návrhu ÚP pro veřejné projednání, zpracován bod 11 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch. V tomto vyhodnocení, resp. v odborném odhadu potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a
smíšené bydlení, je uvedeno, že pro 1 RD (rodinný dům) = 1 BJ (bytovou jednotku) v plochách
smíšených obytných bylo počítáno s průměrnou výměrou plochy 2 500 m2. Taková průměrná plocha
pro výstavbu 1 RD = 1 BJ je nepřiměřeně veliká a pro orgán ochrany ZPF nepřijatelná. Nehospodárný
postup při využívání zemědělské půdy je v rozporu se zásadami ochrany ZPF vyjádřenými v
ustanovení § 4 zákona o ochraně ZPF. Dle tohoto ustanovení je možné pro nezemědělské účely ze
ZPF odnímat jen nezbytně nutnou plochu. Krajský úřad požaduje průměrnou výměru počítanou pro 1
RD = 1 BJ v plochách smíšených obytných snížit a odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro
bydlení a smíšené bydlení upravit.
Vyhodnocení: Dle požadavku orgánu ochrany ZPF bude příloha ZPF zcela přepracována dle
metodického pokynu VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU (společné metodické doporučení
Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z
července 2011)a případně bude provedena etapizace ploch B12, B9 a B11 s podmínkou zaplnění
100% 1. etapy pozemku; takto přepracovaná příloha bude předložena před opakovaným veřejným
projednáním orgánu ochrany ZPF k odsouhlasení.
4.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2013

pod č.j. 1755/ZZ/13
4.

- Hornictví a geologie (Ing. Raška/217) Bez připomínek

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2013

pod č.j. 1755/ZZ/13

- Odpadové hospodářství (Mgr. Lillová/219)

Dle ust. § 79 odst. (1) písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s
rozšířenou působností, v tomto případě Městský úřad Kraslice, odbor životní prostředí.
4.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2013

pod č.j. 1755/ZZ/13

- Ochrana ovzduší (Ing. Večeřová/646, Mgr.Harzerová/595)

Bez připomínek
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4.

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 3.6.2013

pod č.j. 1755/ZZ/13

Vodní hospodářství (Bc. Minaříková/229 )

Dle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších přepisů, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě se jedná o Městský úřad Kraslice, odbor životního
prostředí.
5.

Jiří Štefan, Želivecká 3023/19, Praha 10

připomínka týkající se pozemku p.č. 2478/1 a

353 v k.ú. Stříbrná – uvedené pozemky jsou vedeny jako plocha veřejného prostranství – zeleně,
jelikož je na pozemku účelová komunikace pro přístup podatele k rekreačnímu objektu žádá o změnu
účelu využití na veřejné prostranství – komunikační koridory (PVk)

Připomínce se nevyhovuje

Odůvodnění:
Jedná se o interakční prvek dle schválených Komplexních pozemkových úprav Stříbrná, pro který byla
vymezena plocha PVz – kapitola 6.4 v textové části na straně 32. Dle textové části je hlavním využitím
této funkční plochy veřejně přístupná plocha v zastavěném území a na zastavitelných plochách s
veřejnou zelení. Přípustným využitím jsou také pod bodem 6. pozemky související dopravní
infrastruktury. Dle uvedených skutečností je připomínce vyhověno již v samotném projednávaném
návrhu ÚP Stříbrná a vzhledem ke schváleným komplexním pozemkovým úpravám není možné měnit
funkci dle připomínky, je nutno interakční prvek respektovat navrhovanou funkcí Plocha veřejného
prostranství – zeleně PVz.
6.

Ministerstvo životního prostředí ČR ze dne 13.6.2013 pod č.j. 904/530/13 28140/ENV/13 -

nemá připomínek, neboť jsou zájmy v návrhu ÚP Stříbrná respektovány
7.

Zuzana Šimánková, Kurzova 2391/9, Praha 5 ze dne 24.6.2013 -

Území

dotčené

připomínkou: S/Z - B9 zastavitelné plochy severně podél místní komunikace směrem na Špičák ve
východní části obce BI. Odůvodnění:
Celý pozemek 1184/2 (ZPF, druh pozemku: TTP, výměra 16.542 m2) patří Státnímu pozemkovému
fondu ČR, Praha 3. V březnu 2013 v rámci restituce PF převedl část tohoto pozemku do vlastnictví
obce Stříbrná. Pozemek katastr. číslo 1184/13 v k.ú. Stříbrná (TTP – celková plocha 2.885, v příloze
č. 1 vyznačeno oranžovou barvou).
Pozemek přímo sousedí se zahradou k naší rodinné rekreační chalupě č.e.110 stojící na pozemku
parc. č.st. 436, dále s parcelou 1184/8 a 1186/3 (v příloze vyznačeno žlutě).
Můj tatínek se marně snažil mnoho let část pozemku 1184/2 odkoupit, protože byl pronajatý firmě,
která v dané oblasti hospodařila. Tatínek tento pozemek užíval, staral se a usiloval o pronájem a
odkoupení od doby zakoupení nemovitosti v roce 1982. V září 2012 zemřel.
Po převedení pozemku 1184/13 v březnu letošního roku do vlastnictví obce jsem si hned podala
žádost o odkoupení té části, kterou se tatínek tak dlouho snažil získat.
v příloze č.1 je vyznačeno zeleně, jedná se o výměru cca 1.500 m2
v příloze č.2 je na fotomapě vidět ohraničení této části pozemku porostem
Část tohoto pozemku i nadále užíváme jako zahradu k rekreačnímu objektu a proto žádám o zařazení
části zastavitelné plochy S/Z B9 do stavu RI – rekreace individuální. Pozemek chceme nadále
využívat jako zahradu a na základě již podané žádosti od obce odkoupit.
příloha č.3 – Žádost o koupi pozemku ze dne 14.5.2013
příloha č.4 – Žádost o odkoupení pozemku z roku 2002
Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění:
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Majitel pozemku Obec Stříbrná požaduje zachování navrhované zastavitelné plochy, zachováním
vymezené zastavitelné plochy nevylučuje do doby prodeje pozemku zájemci o výstavbu její užívání k
dosavadním účelům – jako zahradu.
Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje ze dne 27.6.2013 pod č.j.

8.

520/RR/13-2


Posouzení souladu částí změněných od společného jednání k návrhu ÚP Stříbrná z hlediska
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního
rozvoje, a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem:

Zdejší úřad na základě konzultace s pořizovatelem sděluje, že nemá k veřejně projednanému ÚP
připomínek.


Závěry k veřejnému projednání ÚP: (zdejší úřad příslušný dle ust. § 178 odst. 1 a 2, zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 171 stavebního zákona)

Vzhledem k tomu, že novela stavebního zákona – zák. č. 350/2012 Sb., a prováděcí vyhlášky č.
500/2006 Sb., tj. vyhl. č. 458/2012 Sb., mění obsah územního plánu, přičemž u pořizovaných
územních plánů vymezuje součásti, které se od 1. 1. 2013 nepoužijí, upozorňujeme na jejich některá
přechodná ustanovení a nutnost jejich respektování při zpracování úprav ÚP před vydáním.

-

dokumentace bude před opakovaným veřejným jednáním aktualizována dle toho času
platných právních předpisů, případně budou aktualizovány také údaje o nadřazených dokumentacích
– ZÚR KK a PÚR, kde v současné době probíhá projednávání aktualizací
Doplnění připomínek uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání ze dne 10.8.2015:
1.

Obec Stříbrná ze dne 19.11.2015 pod č.j. 418/15/326, doručeno dne 19.11.2015 pod č.j.

5460/15/SÚ/Har

požadujeme:

Zastupitelstvo obce schválilo změnit v textové části na straně 34
Zeleň vyhrazená – soukromá (zahrady) – ZS
C. Podmínečně přípustné využití – v bodu 4 znění: do 16 m2 na 25 m2
1.

skleníky do 25 m2 zastavěné plochy

2.

bazény do 40 m2 zastavěné plochy,

3.

altány do 25 m2 zastavěné plochy

4.

účelové stavby sloužící výhradně sezónnímu uskladnění produktů pěstební činnosti a k ukrytí

techniky pro údržbu zahrady do 25 m2 zastavěné plochy
Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Připomínka byla podána mimo lhůtu stanovenou v ustanovení § 52 odstavce 3 stavebního zákona
(nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání)
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B. Grafická část odůvodnění Územního plánu Stříbrná
v.č.1 Koordinační výkres

M 1:10 000

v.č.1a Koordinační výkres – detail

M 1:2 880

v.č.2 Širší vztahy

M 1:50 000

v.č.3 Vyhodnocení předpokládaného záboru PF

M 1:5 000

Přílohy:
A.1 Krajina - ÚSES

M 1:10 000

A.2 Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana

M 1:10 000

B Dopravní řešení

M 1:10 000

C. Vodní hospodářství - zásobování vodou, odkanalizování

M 1:5 000

D. Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje, plyn

M 1:5 000
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Poučení:
Proti Územnímu plánu Stříbrná vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

..............................................

...................................................

Boris Jirsík

Mgr. Libor Bříza

Starosta obce

Místostarosta obce
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Definice používaných pojmů v ÚP Stříbrná:
Altán:
Je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy.
Areál:
Je část pozemku, pozemek, nebo soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch
areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze
inženýrskými sítěmi. Není nutno vlastnictví všech pozemků v areálu. U samostatně stojících objektů
v území bez podrobnějšího rozdělení katastrálních hranic pozemků mezi objekty (např. sídliště), je
areálem celé území náležející ke společnému pozemku.
Doplňkové vybavení:
Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní
funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, vyhlídky, pomníky, apod.
Drobný mobiliář v parteru:
Drobným mobiliářem v parteru veřejných prostranství se myslí lavičky, odpadkové koše, informační
tabule, kašna, hodiny, umělecké dílo do v. 4 m, vodotrysk, fontány.
Drobným mobiliářem v kulturní krajině se myslí lavičky, odpadkové koše, informační tabule, pomníky,
dřevěné rozhledny do v. 20 m, rozcestníky, studánky
Maloobchod:
Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, který slouží k obchodu s max. celkovou plochou
2

300 m v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími
plochami do 20 míst.
Provozy nerušících služeb, výrob a chovů:
Nerušící provozy se rozumí takové činnosti, které neobtěžují hlukem či zápachem a dalšími
negativními účinky nad přípustnou míru danou hygienickými předpisy stanovené pro vymezenou
lokalitu.
Regulativy prostorového využití:
1. koeficient míry využití území - udává maximální procentní podíl zastavěné plochy pozemku nebo
pozemků k celkové ploše pozemku nebo pozemků v území.
2. výšková regulace zástavby: udává maximální výšku hřebene střechy nebo atiky stavby nad
nejvyšším bodem upraveného terénu u obvodové zdi stavby.
3. minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch
zeleně k celkové ploše pozemku nebo pozemků areálu.
Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako
součást objektu (např. střešní zahrada atd.).
Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku
určeného pro výstavbu se rozlišuje:
a) zastavěná část pozemku
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b) ozeleněná část pozemku
c) ostatní nezastavěná část pozemku (např. zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha,
manipulační plocha atd.)
Rušící zařízení:
Rušící zařízení se rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně
ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě,
nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.)
Služby:
Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje
2

500 m , s výjimkou rušících zařízení.
Zařízení a stavby pro obsluhu vymezené lokality:
Rozumí se taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem v podstatě nepřesahují
- v územích pro bydlení potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny
- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě ve které jsou umístěny.
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Seznam zkratek:
BK – biokoridor
BC - biocentrum
BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky
ČOV - čistírna odpadních vod
ČSOV - čerpací stanice odpadních vod
ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot
DO - dotčený orgán
DUR - dokumentace k územnímu řízení
EVL – evropsky významná lokalita
FVE – fotovoltaická elektrárna
FUN - funkční
CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod
KÚKK, ORR - Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje
KPÚ - komplexní pozemkové úpravy
k.ú. - katastrální území
LOK - lokální
MÚ – městský úřad
MVE – malá vodní elektrárna
NREG - nadregionální
OP - ochranné pásmo
OÚ – obecní úřad
PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa
PÚR ČR – Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1
PÚR ČR 2008 – Politika územního rozvoje České republiky
P+R - průzkumy a rozbory
RD - rodinný dům
REG – regionální
STL plynovod - středotlaký plynovod
SP - stavební povolení
TS - trafostanice
ÚAPO - územně analytické podklady obce
ÚSES - územní systém ekologické stability
ÚR - územní rozhodnutí
URÚ – udržitelný rozvoj území
ÚP - územní plán
ÚS - urbanistická studie
VTE – větrná elektrárna
VKP - významný krajinný prvek
VPS - veřejně prospěšná stavba
VPO - veřejně prospěšná opatření
ZPF - zemědělský půdní fond
ZÚ - zastavěné území
ZÚR KK - Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje
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