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fextová část

t. uvoo
Dne l8'4.2002 b;...lo usnesením Zastupitelstva města Chebu ě. 6113912002 schváleno

ptrí.izení změny .'tjzemního plánu sidelniho útvaru města Chebu" rra základě nrateriálu č.

66i2002. Změna Se t5i|141u části parcel1. 663/4 v k.ú.. f)alší moŽno51 1'yuŽití pozemku by

mohltr slouŽit jako ploclra pol1'funkčního území - smíŠené městské - Sm.

Pořizovatelem změn5,t.lpN sÚCheba jepodle $ l3 stavebníhozákonaM ěsto C h eb.

2. CHARAKTERISTIKA A MoŽNoST vYUŽlTÍ cnlxovÉ procřlY PoZEMKU

a) ďůt'ody'pro provedeni změny územního plánu sídelního útvaru města Chebu:" 
Zmánu by měla být v-vvolána snahou umožnit v úzenrí výstavbu nadměstské a městské

vybavenosti - nákupního centra včetně doprovodného technického vybavení, čerpaci stanice

popř. odpočívky' moto nebo motorestu.

b) výčet katastrálních územÍ tvořící území obce:
Zmčna ÚpN sÚ č. 82 se dotr*'ká k'ú. Cheb
Dle katastrálního plánu se jedná o p.p-č- 66314

c) požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu vÚc a z programu rozvoje

okrtsu a obce:
Navrhovaná změna ťJPN SÚ není v rozporu s poŽadavky VUC okresu C]heb a

progmmu rozvoje okresu ani s rozvojovým plánem města Chebu'

d) význam a funkce ve struktuře osÍdlení, požadavky vyplývající zširších vztahů

v ůzemi:
tjr.edená plocha leŽi mezi dvěma silnicenri (li6 a III/21320). Zjihor'ýchodu se jí

dot1ká biokoridoi vedený podle rnělké údolní nivy svodotečí. Ze severozápadu navazuje na

ptoihu č.9.2, v ť:pN sÚ ctreu vedsnou pro dopravní obslužnost silničního obchvatu města -
(sil. č. tl6) * odpočír.ka Pod sv. Janem.

e) požadavk_1' v3.'plývajicí ze základních demografických, sociálních a ekonomických

ťrdajů a výhledů:
Navrlrovaná změna by, navazovala na dlouhodobý záměr města dostavět území mezi

silničním obchvatem a severním okrajem nrěsta objekty nadměstské a rněstské vybavenosti

přístupné jak z obchvatu' tak z nrěstské a příměstské komunikační sítě. Uvedená zrněna by

u'''oáitu vistavbu cltybějicích pro<lejnich ploch ve městě (sortiment a sluŽby dle aktuálních

potřetr mčsia a okolí). Ur]edená zařízení by byla dostupná i obyvatelům ze širšího okolí, kde

tento t}.'p prodejny sclrazí (severní část okresu Cheb)'

f) požadavky a podmínk-v s přihlédnutim k historickým, kulturnÍm, urbanistickým a

přírodním podminkám území:
Dotčenó ůzemí syou polohtlu vazbami na ostatni části města i okresu je předrrrčeno

plnit funkce charakterizované v ÚpN SÚ Cheb v území smíšeném městském. Velrni

Lompaktní zástavba celého města nedovoluje podstatné zvyšování deficitní kapacity

prodejnich plcrch jinde než na okrajích města.



Stanovisko k Žádosti o připojení
K připojení nového odběru

Provozovatel :

Čez oistrinuce' a.s'
zapsáns v obchodnim reistnku véderÉm Kfáiským soldeín v Ústi nad Labem. oddil B, vb'ta 1704

Děčín 4' 405 02 Teplická 874/8
lČ :27232425, DČ :CZ272324?5
Bankovní spojenÍ : Komerění banka
Čisto účtu/kód banky: 354544580267 n1aa
E-mail : cr;z@cr*z.c4 URL: www.cez.cz
ZasÍlaci adresa: Postbox 03 / 303 03 Plzeň

Žadatel:
BETA-DELTA-I NTERNACIONAL, s. r.o.
Jáchymovská 27
360 10 Karlovy Vary 10

BETA-DELTA-INTERNACIONAL, s.r.o.
Jáchymovská 27
360 10 Karlovy Vary í0

Vaše ěíslo stanoviska z 412a247270 Zákaznická linka ; 840 840 840

Dne 24.10.2007

VáŽený pane Slavíku,

na základě našeho telefonického rozhovoru ze dne 24ja.2007, kde jste poŽádal o více variantní řešení
Vám nabízím tyto varaný'

a} V případě, Že celý areál ( čerpací stanice, motorest, myčka) bude jedno odběrné místo buduje si
přípojku VN a trafostanici na své náklady odběratel' V tomto případě bude odběratel zařazen do
kategorie B _ velkoodběratel, která má výhodnějŠí cenu dodávané elektrické energie.

b} V případě, Že v areálu bude více odběmých míst jednotlivých odběratelů zařazených do kategorie
C maloodběratel, bude cena odebírané elektrické energie větší neŽ u velkoodběratele. V tomto
případě bude vybudována trafostanice a přípojka VN jako zaťizení distribuční soustavy na
náklady Čez oistriuuci a.s.

V příloze posílám plánek tras našeho vedení VN. V každém případě je pro přesný způsob napojení
napsat novou Žáoost u připojení k distribuční soustavě ' , znát přesný póeet'ooneiateler, požadbváný
příkon a znát velikost příkonu připojovaných spotřebičů u jednotlivých odběratelů. Další informace je
moŽno získat od lng. Prince tel.: 351 11 52u, e-maíl: jindrich.princ@cezdistribuce.cz

S pozdravem

n
ITI,L
J

ing. MarcelTomek
Vedoucí odděleni Posltytováni síti oblast Sever
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CHEVAK Cheb. a.s
Tršnicka 4ll l' 350 l l CHEB
Tel.: +420 354 414 214. tux: 354 433 544
e-mail: mlsova@chevak.cz
webová strárrka: www.chevak.cz
IČ:49787977 D|Č: CZ49787977
obch.rejstřik KS Plzeň, ďdíl B' vložka 367

Dafum ápisu: 0l .0l . 1994

Naše zrračka:

49712008

Bsta-D slta-Internacional s . r. o.

Ing. Jiří Beneš
Jáchymovská27
36A 04 Karlovy Vary

€-**ffiŘř*

Cbebdrc:

02. 06.2008
Výizuje/linka:

Mlsovrá/214
Váš dopis:

Poztmck lLú. Cheb, p.p.č" ffi3l4 _ vyjádření k existenci sÍtí a k možnost nryojeni na Yodovod 8

krn*lizaci

Investor požáóa|o vydání vyjadření k inženýrslcým sítím na akci " Pozemek v k.ú. ch€b' p.p.č.663t4,,a

zároveň o možnost nnpojení na irrž. sítě v květnu 200E'

Misto plánované rrýstavby: Cheb, p'p.č;.66314 v k.ú. Cetnov.

Investor: Beta_Delta_Internacional s.r.o, Jáchymovská 27,Y*r|ovy Vary 360 04

V ájmovém území vyzračeném na pfiložené sifuaci nemá cHEvAK Cheb, as. žádná nĚír.enl vs wé
spravě.
V pfiložené situaci je vyznačen vďovodní řad PvC 160, který je k ájmovému území nejblíže.
PÁ závaaévyjadřeni k možrosti napojení na vodovďní řad je nutro doloŽit požadované množství
potřeby vody.

CHEYAK Cheb, B.s.5
vodorczvoi

lČo 4g787g7i 'DIČ Č7Ag787g7l

,X/. i.

vedouci vodorozvoje

Za sprármost vyhotovení :

Mlsová Flana
referent vodorozvoje

Pfilohy
l x siurace s vyaračeným ájmov'.ým uzemí A4
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g) požadavky na vymezení zastavitelného území:
Navržená změna ÚpN sÚ Cheb předpokládá intenzivnější vyuŽití území doplněné

ochranou zelení podél hranice pozemku.
Vnitřní komurrikační síť musí umoŽnit následné rozšíření východním směrem'

h) požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředÍ, zdravých životních podmínek,
na využitelnost přírodních zdrojů, ochranu krajiny, ochranu zemědělského půdního
fondu a na územní systém ekologické statlility:

Y zadáni změny UPN SU Cheb je dotčen pozemek p'p.č. 663/4 (orná půda) v k.ú.
Cheb, ktený by mohl být určen k výstavbě hypermarketu o ploše cca 2 ha, cca 36% plochy
předpokládaného záboru ZPF bude tvořit ochranná nezastavitelná zeleň a biokoridor'
V grafické částije dotčený pozemek přesně vymačený.

Celkově je dotčen pozemek 66314 výměru 1l,7965 ha.
'část o ploše 3,0 haby|a jiŽdříve určenanazšízení silniční odpočívky + ČSPH
a je tak i vedena UPN SU č.15 z roku l996

'další plocha má rozlohu 8,7965 ha
z nich je pro budoucí zastavění určeno cca 2,00 ha (23%)
pro moŽnost parkoviště a dopravní plochy cca 3,5 ha (40%)

pro ochrannou a doprovodnou zeleň cca 3,2 ha (36%)
pro technické vybaven í území (trafo, ČoV, Lapol a p') cca 0, l ha ( 1%)

To znamená, Že změna LJPN SU Cheb by umoŽnila celkové vyuŽití komerční plclchy.

i) požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území * jejich
ochranných pásem:

Na zájmovém území se nenacházi Žádné historické památky ani archeologická
naleziště.

j) požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a
nakládání s odpady:

- Dopravní napojení naváže na silnici lIIl21320
- Pro napojení na inž. sítě bude respektován ÚpN sÚ Cheb a stávající stav těchto
zaÍízeni v okolí dotčeného uzemí
_ Pro odkanalizovánÍje nutno zajistit napojení ČoV města nebo rovnocenné řešení
_ Při nakládání s odpadyje nutno dodrŽovat zákonč. l25llr997 Sb., o odpadech

k) požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní
obrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžby, ochrana před povodněmi
apod.):

Chraněná loŽisková ,Území nerostů v místě stavby nejsou ($ l6 a další zak' č. 4411988
Sb.' o ochraně a vyuŽití nerostného bohatství / homí zákon i v platném znění).

ZÍt1mové území se podle odvozené mapy radonového rizika Vypracované Českým
geologic\ým ústavem nachází v území s nízkým radonovým rizikem.

t) požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se
sousedními obcemi:

Území neleží v zastavěné části obce.

m) požadavky na nutné asanační zásahy:
Vlastní změnou funkčního zaÍazení a vyuŽití území nevznikají nové poŽadavky na

asanační a ozdravné zásahy do území.



n) okruhy problémů řešení, vyplývající z průzkumu a rozborů:
okruhy problémů, které vyplývaji z průzkumů a rozborů jsou řešeny v rámci tohoto

zadáni.
- čištění odpadních vod a odvodnění uzemí
- napojení na komunikace
- zajištění vynětí ze ZPF
- propojení s odpočívkou ',Pod sv. Jánem"

o) limity využití území, vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí včetně
stanovených zátopových území

Pro úzerní Sm jsou vyhláškou o závazných částech UPN SU Cheb stanoveny limity
prostorového vyuŽití území' které se nebudou měnit.

Pozemky navrhované změny ÚpN sÚ ne|eži v zátopovém území.

s. zÁvĚn
Jedná 

'" 
g 1TruŽití pozemku, kteý byl již částečně určen pro vybudování odpočívky a

čerpací stanice pohonných hmot (cca 260Á p|ochv). Pozemek má dobré připojení na silniční
obchvat Chebu (sil' t/6) ve směru do vnitrozemí a na silnici z Chebu do Libé (ll|l2l320}'
Pozemek leŽi na severovýchodním okraji města Chebu, kde nejsou Žádná zařizeni
soustředěného nákupu a dopro'vodnýc,h služeb pro občany měSta. Všechny rozvojové plochy
města pro tyto funkce jsou v UPN SU Chebu soustředěny na východní a jihovýchodní okraj
města' zatim co více než 60Yo rozvojových ploch pro bydlení je lokalizováno na severní okraj
města. Tím jsou uměle dány předpoklady pro negativní dopravní zatížení centrálních ěástí
měSta průjezdní dopravou při zajišťování těchto služeb. Vybudování centra středěných
nákupů a sluŽeb dobře přístupných jak pro obyvatele stávajících a plánovaných obytných
čtvrtí na levém břehu ohře a severní stÍaně města tak pro zájmavé území ležící severně od
města (Fr. Lázně' Aš, Skalná, Plesná, Luby a okolí) odlehčí dopravě ve městě a zvýší
atraktivitu plánor'ané obyné zástarlbY na severnitn okraji města v souladu s územním lánem.



aměna Úpx sU cheb
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okřes: czoil11 ch€b
Kat'územi: 65o919 Cheb

v kat. území jsou pozanly vedeny
A Vlastni,k , j iný oprávněný

ýlastnické ptávo

Obec;

List vlastnictvi:
ve dwou ěicelných řadáctr

vÍprs z KATASTRU }lEr4ovlTosTÍ
prokazuJ1cí stav evidovaný k datu ]3.a2.2008 08: 30: 12

554{81 cheb
1621

{St- = stavební Parcela}
ldent i f iká t.ot Podi 1

BETA-DELTA-INTERNACIOIiIAI' 8. r. o. , Jáchyaovaká 27 /L].4 ,
Bohati.ce, 360 0{ Karlovy Vary {
Ťonášek Ivan, Hlavní třída 695, ostrov, 363 01 ostrov

25226339

6OL2A1 /O2L8

t12

L12
nad ohří

B .l\Iernovitosti
PozeŘky

ParceJa
663/r

V,ýměra [n2} Druh pozemku

117965 orná půda

B1

ZpŮsob využiti

,}žná práva - Bgz zápisu
omezeni vJastnického práva _ 862 zápiau

i: Jjné zápLsy - Bez zápisu

'ť.: Nab:ÝvacÍ tituly u' 3iné podkJady záp).su

ljsČina
1 Sulouva (dohodat VL 1842/L995

POIVZ:103{/1995
Pro" Ťonáěeh lvan, Hlavní třída 695, ostrov, 363 01 ogtrov nad ohří

l $nIouva hupní zg dne 28.o8.20q7. PrávnÍ úěinhy vkladu práva ke drri

pro.' BETÁ-DEI.IA_INTERN}CroNAL, 9. r.o.,,Jách1novská 27 /114,
Bohatíce. 360 04 Karlov1'Vary 4

Zpr3sob ochrany
zenědiilslcý půdrrí
fond

z-10103t1 /1995-402
RČ/IČo: 6a],2o7/0218

29.08.2007 .

v-{553/200?-402
nČ/fto: 25226339

Y Vztah boniťovaných půdně eko}ogických

Pa rceLa
663/ 4

Pokud je výněra bonitnich dilů pareel menší

Ceský úřad zenéněiÍcký a katastrá]-ni sCD

', ,n '/ , ,' ,'Í

ŘizenÍ PÚ: . ::.'' -'..':'.

jednotek (BPEJ} k parceián

BPEJ Výněra {n2]
7260L 29633
12907 67390
74?10 20942

než výněra parce}y, zbytek parce!y není bonitován

vyhotoveno: }.:i . i] j - ;"'{iijř_ i.ls j 4,'-." .ai.'|

Vyhotovili i.'f-,-1- , ,,,ti: ;': i x.-i,y- 
,

.t1r ; '..Í rJi:\él4
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Zemědětská vodohospodářská sp r áv a
Oblast povodí ohře se sídlem v Ustí nad Labem

pracoviště ZvHs Karlovy Vary-detašované pracoviště Cheb
Hradební 17' 350 02 Cheb

p'Mgr.Antonín Slavík

Jáchymovská 27
3ó0 04 Karlovy Vary

vÁŠ nopts zNeČrv / zE DNE NeŠe zNeČre vvŘtzu'lg / TELEFoN

OPOICH/632/A7 Ing.DagmarKalina

vĚC:
Vyjádřeníkzáměru odvodu dešťoqich vod z p.p.č.

do vodního toku čhp. l-13-0l-u4/a3n

CHEB
18.10,2007

66314 k.ú. Cheb

Napojení dešťové kanalizace je navrŽeno do vodního toku čhp. 1-13-al'0ula3l2
pravostranný přítok StříŽovského potoka, ktery je v naší správě. Upravené'otevřené koryto

ioku tvoří poiemková parcela č. 279l k.ú. Cheb, která je ve vlastnictví ČR- Zemedělská
vodohospodářská správa.

Souhlasím e se záměrem vyústěním kanalizace do vodního toku za předpokladu

splnění následuj ících podmínek:

l. Projektová dokumentace pro další stupeň řízeni bude předloŽena k vy'jádření na

detašované pracoviště ZVHS Cheb'

2. Vypouštěné odpadní vody z Čovnebudou překračovat hodnoty uvedené ve

Vládním naÍízení č' 6l12003 Sb.

Do p.p'č. 66314 zasahuje stavba odvodnění systematickou drenáŽí. Informace o

podrobnérn umístění drenáží můŽeme poskytnout ve formě kopií z naší archivované

projektové dokumentace oproti objednávce za tiplatu.
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