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1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH V ÚZEMÍ
Území m sta Krásno leží v Karlovarském kraji v okrese Sokolov. Území m sta nezasahuje do žádné
rozvojové oblasti ani do žádné rozvojové osy vymezené v ÚPP Politika územního rozvoje R. Území
m sta se nedotýká žádné specifické oblasti, žádného koridoru a plochy dopravy nebo technické
infrastruktury mezinárodního ani republikového významu vymezené v územn plánovacím podkladu
Politika územního rozvoje R.
Území m sta Krásno je ešeno v n kolika územn plánovacích dokumentacích:
∗ ÚP VÚC KSA vymezuje na území m sta tyto limity využití území:
- ochranná zóna NREG ÚSES, NREG ÚSES - osová ást, REG ÚSES
- horninová problematika: CHLÚ, DP, poddolované území
- ložisko peloidu istá - Krásno, stanovené ochranné pásmo I. a II. stupn
lé ivého zdroje v ložisku istá - Krásno
- venkovní vedení 110 kV
- vzletová a p istávací plocha letišt pro práce v zem d lství
- trasy VTL plynovod
- silnice I., II. a III. t ídy, železnice
- ochrana krajiny - celé území leží v CHKO Slavkovský les

p írodního

ÚP VÚC KSA nevymezuje na území m sta žádnou ve ejn prosp šnou stavbu.
∗

ÚP VÚC KK - schválený koncept
Na území m sta jsou nov vymezeny tyto limity využití území:
- plocha Natura 2000 - evropsky významná lokalita - Krásenské rašeliništ
- m stská památková zóna
ÚP VÚC KK nevymezuje na území m sta žádnou ve ejn prosp šnou stavbu.

ÚP Krásna je zpracován i s ohledem na zájmy regionální i zájmy sousedních obcí. Jedná se zejména
o zapracování problematiky:
∗ ochrana horninového prost edí:
- CHLÚ, poddolované území
∗ ochrana p írody:
- návrh ÚSES - nadregionální i regionální ÚSES a jeho vazby na území sousedních obcí
∗ aktivity turistického ruchu:
- respektování cyklotrasy regionálního významu Euroregion Egrensis
- zna ené turistické cesty
∗ trasy inženýrských sítí:
- respektování všech regionálních tras - venkovní vedení VVN 110 kV, trasy VTL plynovod
- respektování zásobního ad vodovodu do areálu v znice v Horním Slavkov
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2. ÚDAJE O SPLN NÍ ZADÁNÍ, V P ÍPAD ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, TÉŽ ÚDAJE O SPLN NÍ
POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU
Koncept ÚPO Krásno byl zpracován na základ schváleného zadání ÚPO Krásno ve dvou
variantách: v základní variant A a dále ve variant B, která rozši ovala navržené rozvojové plochy
m sta Krásno dle var.A o dalších cca 10ha. Rozvoj ostatních dvou sídel nebyl ešen ve variantách.
Koncept ÚPO Krásno byl ve ejn projednán 16.kv tna 2005. Na základ uplatn ných stanovisek a
námitek zpracoval po izovatel ÚPO Krásno M Ú Sokolov „Souborné stanovisko s pokyny pro
dokon ení návrhu ÚPO Krásno“. Toto souborné stanovisko bylo dohodnuto s DO. Nad ízený orgán
územního plánování, KÚKK, ORR vydal své vyjád ení nad ízeného orgánu územního plánování
k návrhu souborného stanoviska ke konceptu ÚPO Krásno dne 15.5.2006, zn.950/RR/06.
Zastupitelstvo m sta Krásno schválilo souborné stanovisko s pokyny pro dokon ení návrhu ÚPO
Krásno dne 31.5.2006.
Vzhledem ke skute nosti, že od 1.1.2007 došlo ke zm n stavebního zákona (d íve 50/1976 Sb,
dnes 183/2006 Sb) a jeho provád cích vyhlášek, rozhodlo Zastupitelstvo m sta Krásno o termínovém
posunutí zpracování návrhu ÚP Krásna až v r.2007 ve vazb na novou platnou legislativu.
Návrhu územního plánu Krásna (dále jen ÚP) je zpracován digitáln
mapou v programu Arc View 9.2. ve formátu gdb.

nad vektorovou katastrální

Do návrhu ÚP byly promítnuty podmínky pro dokon ení návrhu ÚPO zapracované do schváleného
souborného stanoviska ke konceptu ÚPO Krásno. Jedná se zejména o tyto skute nosti:
- v návrhu ÚP byla sledována pouze varianta A
- rozsah rozvojových ploch byl dále výrazn zmenšen dle požadavku KÚKK, OŽP Z ke konceptu
ÚPO
- do návrhu ÚP nebyl zapracován zám r na zmenšení CHLÚ
- v návrhu ÚP byla p ehodnocena koncepce zásobování m sta Krásno elektrickou energií
- do návrhu ÚP byly zapracovány polní a p ší cesty dle KPÚ v k.ú. Krásno nad Teplou
- do návrhu ÚP byly zapracovány požadavky m sta Krásno a jeho obyvatel, zejména:
- nové dopravní ešení v centru m sta
- lyža ský svah na místo ploch bydlení
- areál golfu jižn pod m stem
- hospodá ské zázemí chovatel koní
- zm na hranice ZÚ v Hájích
- zapracování studie na výstavbu RD v centrální ásti m sta.

3. KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJATÉHO

EŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY

M sto Krásno je územním plánem navrženo k vyváženému komplexnímu rozvoji, který zajistí svým
obyvatel m v tší pobytový standart ve m st . Zárove územní plán výrazn rozši uje rekrea ní
potenciál území a vytvá í tak p edpoklady pro postupný p echod pasantních návšt vník m sta
v návšt vníky krátkodob ubytované ve m st .
Spolu s novými plochami pro bydlení se výrazn zlepší i rozsah základního ob anského vybavení,
pracovní možnosti ve m st a podmínky sportovn rekrea ního využití. Dá se p edpokládat, že vazby
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m sta na své okolí se zmenší p edevším omezením dojíž ky obyvatel za prací, školou, kulturou a
službami.
Na druhé stran ob osady Háje a Dolní Hluboká budou rozvíjeny minimáln tém
pouze
v hranicích historického intravilánu. Jejich vazba na okolní území (p edevším samotné obce Krásno)
se ješt více posílí.

3.1. KONCEPCE ROZVOJE OBCE, PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ
I p es nové metodické postupy a zp soby ešení ÚP vyplývající z nového stavebního zákona
.183/2006 Sb. z stává podstata koncepce rozvoje území m sta Krásno ešená v konceptu ÚPO
nadále stejná:
Sídla jsou navržena k rozvoji diferencovan dle jejich významu a funkce v území:
Detailn se budou sídla rozvíjet takto:
1. M sto Krásno
M sto Krásno je rozvíjeno jako polyfunk ní centrum. D raz je kladen na plochy pro bydlení v RD, a
to jak v prolukách ZÚ, tak i ve volné krajin t sn za hranicí historického intravilánu. Ve m st je
rozvíjena i ob anské vybavenost, služby a výrobní areály. Do návrhu ÚP je zapracováno nové
dopravní ešení v západní ásti m sta Krásno a to zcela dle požadavku m sta.
Ve vazb na nový stavební zákon .183/2006 Sb. je v návrhu ÚP omezen rozsah navržených
místních komunikací (krom místních komunikací p evzatých ze zpracované zastavovací studie pro
18 RD, v k.ú. Krásno nad Teplou - lokalita Moskva).
Ob osady spadající pod m sto Krásno – osada Dolní Hluboká a Háje jsou územním plánem pouze
stabilizovány s minimálním rozvojem:
2. v osad Háje, která je limitovaná dramaticky zvln ným terénem, je rozvoj navržen pouze jako
dostavba historického p dorysu sídla, a to pouze plochami pro bydlení v RD s možnostmi výstavby
objekt k individuální rekreaci.
3. v osad Dolní Hluboká je rovn ž navržena dostavba proluk zástavby rodinnými domy, navíc je
navržena i plocha h išt .
Ve vazb na stávající zem d lské aktivity v Dolní Hluboké jsou navrženy rozvojové plochy pro
provozování agroturistiky.
4. zaniklá osada Milešov
Osada nebude obnovována, a to ani výstavbou dom na historických stavebních parcelách.
Zvláštní kapitolou rozvoje m sta Krásno je rekreace a turistika. Správní území m sta Krásno a
p edevším m sto samo má vysoký potenciál cestovního ruchu, který v sob zakládá možnosti dalšího
rekrea ního využití území:
- ve m st jsou kulturn historické památky (muzeum, nemovité kulturní památky), rozhledna na
Krásenském vrchu, množství zna ených turistických cest a cyklostezek v etn páte ní trasy Euregio
Egrensis: (Sokolov – Loket – Horní Slavkov – Krásno – Be ov – Teplá).
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V sou asné dob je jednozna n území m sta využíváno pouze jednodenními návšt vníky –
pasanty, kte í atraktivním územím po krátké prohlídce pouze projdou. Je nezbytn nutné v rámci ploch
pro OV a smíšených ploch navrhnout ve m st takové zázemí, které by pozdrželo rekreanta na území
m sta na více dn – vybavený sportovní areál, areál agroturistiky, jezdecký areál, služby pro turisty.
Na území m sta jsou navrženy tyto plochy s rozdílným využitím území dle vyhl. .501/2006:
* Plochy bydlení
- bydlení individuální venkovského typu - BV
* Plochy rekreace
- rekreace individuální pobytová - RI
* Plochy ob anského vybavení
- ob anské vybavení - ve ejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI
- ob anské vybavení - h bitov - OH
- ob anské vybavení - sport - OS
- ob anské vybavení - agroturistika - OA
- ob anské vybavení - ostatní služby - OV
* Plochy ve ejných prostranství
- ve ejná prostranství - komunika ní koridory a shromaž ovací plochy - PVk
- ve ejná prostranství - ve ejná zele - PVz
- ve ejná prostranství - ve ejná zele - parky - PVz1
* Plochy smíšené obytné
- smíšené obytné m stského typu - SM
- smíšené obytné venkovského typu - SV
* Plochy dopravní infrastruktury
- doprava silni ní - DS
- doprava drážní - DD
- doprava letecká - DL
* Plochy technické infrastruktury
- technická infrastruktura - TI
* Plochy výroby a skladování
- výroba drobná - VD
- výroba zem d lská - VZ
- výroba provozoven t žby - VT
* Plochy smíšené výrobní
- smíšené výrobní plochy - VS
* Plochy vodní a vodohospodá ské
- plochy vodní a vodohospodá ské - W
* Plochy p írodní
- plochy p írodní - NP
* Plochy t žby nerost
- plochy t žby nerost -NT
* Plochy specifické
- plochy p írodní s regulovanou t žbou rašeliny pro balneologické využití - NSpt
* Plochy smíšené nezastav ného území
- plochy smíšené nezastav ného území - NSx
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Nad rámec stanovených ploch s rozdílným využitím území dle vyhl. .501/2006 Sb. ÚP nenavrhuje
žádné jiné plochy s rozdílným zp sobem využití území a jejich funk ní a prostorové regulativy.
Územní plán nenavrhuje žádnou plochu územní rezervy, která by pouze nazna ila možnost
budoucího rozvoje území m sta Krásna.
Rozvoj území m sta Krásno je navržen pouze v jedné etap bez udání asového horizontu.
P EHLED NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH:
ÚP navrhuje na území m sta Krásno rozvojové plochy jako zastavitelné nebo p estavbové. Toto
základní len ní rozvojových ploch na zastavitelné a p estavbové plochy eší:
* návrhová ást ÚP:
- v. .1 Výkres základního len ní území, M 1 : 10.000. Detailní ešení rozvojových ploch je
prezentováno na v. .2.1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce, M 1 : 10.000, v. .2.1.a Hlavní výkres urbanistická koncepce - detail m sta Krásno, M 1 : 2.880, v. .2.1.b Hlavní výkres - urbanistická
koncepce - detail sídla Dolní Hluboká, M 1 : 2.880, v. .2.1.c Hlavní výkres - urbanistická koncepce detail sídla Háje, M 1 : 2.880.
* ást od vodn ní ÚP:
- detailní ešení rozvojových zastavitelných a p estavbových ploch je prezentováno na v. .1.1.
Koordina ní výkres urbanistické koncepce, M 1 : 10.000, v. .1.1.a Koordina ní výkres urbanistické
koncepce - detail m sta Krásno, M 1 : 2.880, v. .1.1.b Koordina ní výkres urbanistické koncepce detail sídla Dolní Hluboká, M 1 : 2.880, v. .1.1.c Koordina ní výkres urbanistické koncepce - detail
sídla Háje, M 1 : 2.880.
íslování rozvojových ploch bylo z v tší ásti zachováno z konceptu ÚPO Krásno. Ozna ení ploch
nevytvá í souvislou íselnou adu - n které rozvojové plochy byly na základ souborného stanoviska
vypušt ny. Navržené místní komunikace III. a IV. t ídy v sídlech jsou ešeny jako ve ejná prostranství
s dopravní koridorem. Kulturní krajina je zónována.
Poznámka:
1. Z vlastního popisného ozna ení rozvojových ploch na území m sta Krásno není zjevné, zda se
jedná o plochy zastavitelné nebo p estavbové. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP rozlišen
pouze barevným rozlišením hranic rozvojových ploch:
- hranice zastavitelných ploch - hn dá barva
- hranice p estavbových ploch - modrá barva
2. Z d vodu úpravy ÚPO Krásno na ÚP Krásna nebylo možno n kde zachovat p vodní ozna ení
rozvojových ploch:
- byly zavedeny nové druhy ploch s rozdílným funk ním využitím - ve ejná prostranství, smíšené
obytné území,
- plochy sportu nyní spadají pod plochy ob anského vybavení
Jelikož íslování rozvojových ploch bylo p evážn p evzato z konceptu ÚPO Krásno, nelze
z použitého íslování vysledovat název katastrálního území, na kterém se plocha nachází (nap .
plocha bydlení .1 je v Krásn , v Hájích i v Dolní Hluboké).
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3.1.1 P ehled navržených rozvojových ploch
ÚP Krásna navrhuje tyto rozvojové zastavitelné a p estavbové plochy dle sídel:
M STO KRÁSNO
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení:
1 - dostavba proluk v zastav ném území - jihovýchod - BV
2 - dostavba proluky v zastav ném území - jihozápad - BV
3 - plochy jižn podél místní obslužné komunikace .41 - BV
5 - lokalita u Rybní ka - BV
6 - lokalita Nová Moskva - BV
7 - lokalita Moskva - BV
8 - plochy na západním okraji obce - BV
9 - lokalita Nová Moskva II. - BV
Plochy ob anského vybavení:
21 - rozší ení stávajícího sportovišt - OS
22 - plochy severn nad sportovišt m - OI
Plochy ve ejných prostranství:
41 - ve ejné prostranství s páte ní obslužnou komunikací, v etn úpravy k ižovatky - východní v tev PVk
43 - ve ejné prostranství s místní komunikací v lokalit Moskva pro výstavbu RD - PVk
45 - ve ejné prostranství s místní komunikací v jihozápadním cípu obce - PVk
46 - ve ejné prostranství s místní komunikací k parkovišti u lyža ského svahu - PVk
47 - ve ejné prostranství s místní komunikací na jihu obce ve výrobní zón - PVk
51 - ve ejné prostranství s parkem a rybní kem - PVz1
52 - ve ejné prostranství s parkem za kostelem sv. Kate iny - PVz1
Plochy smíšené obytné:
11 - lokalita Nová Moskva - SV
13 - plocha naproti bývalému kravínu - SV
Plochy dopravní infrastruktury:
71 - polní cesty dle KPÚ v k.ú. Krásno nad Teplou - DS
72 - p ší cesty dle KPÚ v k.ú. Krásno nad Teplou - DS
73 - parkovišt u lyža ského svahu - DS
74 - parkovišt v jihozápadním cípu obce - DS
75 - parkovišt na nám stí Svaté Trojice - DS
76 - parkovišt u fotbalového h išt - DS
Plochy výroby a skladování:
33 - plocha výroby naproti bývalému kravínu - VD
34 - hospodá ské zázemí jezdeckého klubu - VZ
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PLOCHY P ESTAVBY
Plochy bydlení:
10 - p estavba stávajícího škvárového h išt na sevru obce - BV

SÍDLO HÁJE
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení:
1 - dostavba severního okraje sídla - BV
2 - dostavba sídla Háje západn od pr jezdné silnice III. t ídy - BV
3 - dostavba jihovýchodního okraje sídla - BV
4 - dostavba severovýchodního okraje sídla - BV
Plochy ve ejných prostranství:
21 - ve ejné prostranství s místní komunikací na severovýchod sídla - PVk

SÍDLO DOLNÍ HLUBOKÁ
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení:
1 - dostavba západní ásti sídla - BV
2 - dostavba východní ásti sídla - BV
Plochy ob anského vybavení:
21 - h išt na východním okraji sídla - OS
31 - areál agroturistiky na západním okraji sídla - OA
Plochy technické infrastruktury:
11 - místní OV - TI

ÚP na území m sta navrhuje tento plošný rozsah zastavitelných a p estavbových ploch dle navržené
funkce a sídla:
Sídlo

Funkce

Celkem
ha

Krásno

plochy bydlení

10,2864

plochy ob anského vybavení
plochy ve ejných prostranství

Krásno
celkem

z toho
p estavbové
plochy

z toho
zastavitelné
plochy

nový zábor
ZPF v ha

0,5199

9,7665

7,8690

1,7554

1,7554

1,7293

1,6503

1,6503

0,8522

plochy smíšené obytné

2,6473

2,6473

1,7414

plochy dopravní infrastruktury

7,9173

7,9173

5,5436

plochy výroby a skladování

3,0780

3,0780

1,2023

26,8148

18,9378

27,3347

0,5199
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Háje

plochy bydlení

4,3164

4,3164

1,5384

plochy ve ejných prostranství

0,0744

0,0744

0,0061

4,3908

4,3908

1,5445

plochy bydlení

0,9529

0,9529

0,3324

plochy ob anského vybavení

0,7318

0,7318

plochy technické infrastruktury

0,0185

0,0185

Dolní
Hluboká
celkem

1,7032

1,7032

0,3321

Sídla
celkem

33,4287

32,9088

20,8144

Háje
celkem
Dolní
Hluboká

0,5199

3.1.2. P EHLED NAVRŽENÝCH VE EJN PROSP ŠNÝCH OPAT ENÍ V KRAJIN
ÚP navrhuje na území m sta Krásno v kulturní krajin mimo zastav né území a mimo rozvojové
zastavitelné a p estavbové plochy opat ení nestavební povahy:
X1.A. Snižování ohrožení v území zp sobené povodn mi a jinými p írodními katastrofami
∗ X1.A.1. - zvyšování reten ních schopností území - revitalizace tok
∗ X.A.2. - zvyšování reten ních schopností území - obnova rybník
X1.B. -Snižování ohrožení v území zp sobené civiliza ními vlivy
∗ X1.B.1. - sanace a rekultivace ploch historické t žby
∗ X1.B.2. - sanace a rekultivace Schnödova pn
X2. -Opat ení k ochran nebo rozvoji p írodního d dictví
∗ X2.1. - vymezení prvk ÚSES
∗ X2.2. - založení vymezených prvk ÚSES
∗ X2.3. - revitalizace rašeliništ v Borkách
Navrhovaná ve ejn prosp šná opat ení nestavební povahy v kulturní krajin jsou prezentována ve
v. .2.2.2. Hlavní výkres - koncepce uspo ádání krajiny, M 1 : 10.000.

3.2. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Na území m sta Krásno se vyskytují tyto limity využití území vyplývající z právních p edpis
správních rozhodnutí:

a

Hranice:
- hranice správního území obce
- hranice jednotlivých katastrálních území
- hranice zastav ného území k 15.2.2007
Ochrana p írody a krajiny:
- CHKO Slavkovský les – celé území obce leží v CHKO Slavkovský les
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- významné krajinné prvky ze zákona:
- vodní plochy a toky, les, mimolesní zele , údolní nivy, mok ady
- nadregionální a regionální prvky ÚSES vyplývající ze schváleného ÚP VÚC KSA
- Natura 2000 - evropsky významná lokalita - Krásenské rašeliništ
- místní prvky ÚSES, které ÚP navrhuje
Ochrana lesa:
- OP lesa = 50m
Ochrana nerostných surovin:
- CHLÚ . 159 90000 Horní Slavkov – Krásno – istá pro cín – wolframové rudy a živcové suroviny
- DP Krásno . 500021 pro t žbu cínu a wolframu
- zvláštní DP Krásno I. . 600344 pro t žbu živcové suroviny (sou ást DP Krásno)
- vyhlášené stavební uzáv ry nad komíny a v tracími šachtami
Ochrana p írodních lé ivých zdroj :
- ochranné pásmo I. a II. p írodního lé ivého zdroje v ložisku istá – Krásno (rašelina)
Ochrana podzemních a povrchových vod:
- CHOPAV Chebská pánev a Slavkovského lesa – celé území obce leží v CHOPAV
- ochranné pásmo lokálního vodního zdroje
Ochrana památek:
- m stská památková zóna
k.ú. Dolní Hluboká – osada Dolní Hluboká:
- r. . 645: kaple sv. Prokopa, p.p. . 29
k.ú. Krásno nad Teplou – obec Krásno:
- r. . 639: radnice, .p. 1, p.p. . 128
- r. . 640: m š anský d m (gotický portál), .p. 11, p.p. .116
- r. . 641: m stský d m, .p. 307, p.p. . 58
- r. . 642: zvonice, p.p. .560
- r. . 643: troj ní sloup, p.p. . 3077/6
- r. . 644: rozhledna, p.p. .2279
- r. . 5023: smír í k íž, p.p. . 2105/3
- r. . 5026:areál dolu Vilém - 3 objekty:
- budova t žní v že, p.p. . 584
- strojovna, p.p. . 541
- hrázd ná vrátnice, p.p. . 494
- r. . 5191: hrázd ný d m, ev. . 2, p.p. . 251
- r. . 5204: hrázd ný d m, ev. . 3, p.p. . 271
- r. . 5202: areál fary, .p. 2, p.p. . 103 - 3 objekty:
- budova fary
- hospodá ská budova
- socha sv. Jana Nepomuckého
Ochrana staveb:
- OP OV = 100m
Ochrana dopravní infrastruktury:
- dopravní ochranné pásmo - silnice I. t ídy - 50m od osy vozovky,
- silnice II. a III.t ídy - 15m od osy vozovky
- železnice – ochranné pásmo 60m od krajní kolejnice
- OP vzletové a p istávací dráhy (polní letišt )
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Ochrana technické infrastruktury:
- venkovní vedení VVN 110kV – OP 15m od krajního vodi e (resp. 12m)
- venkovní vedení VN 22kV – OP 10m od krajního vodi e (resp. 7m)
- zd ná trafostanice VN/NN – OP 30m od zdi
- stožárová trafostanice VN/NN – OP 10m od stožáru
- vysokotlaký plynovod: VTL – DN 500 – OP = 8m osov , bezp. pásmo = 40m osov
VTL – DN 700 – OP = 12m osov , bezp. pásmo = 40m osov
- regula ní stanice plynu – RS VTL/STL – 10m od zdi
- dálkový kabel
Na území m sta Krásno se vyskytují dále tyto limity využití území vyplývající z charakteru území:
∗ poddolované území:
- . 1123039 – Krásno 2 – Komá í Vrch
- . 1123067 – Krásno 3
- . 1123038 – Krásno 1
- . 1123044 – Dolní Hluboká
- . 1123078 – istá4
- . 1123005 – Horní Slavkov20
- . 1123075 – Horní Slavkov16
- . 1123076 – Horní Slavkov17
- . 1123007 – Horní Slavkov22
- . 1123008 – Krásný Jez3
- . 1123046 – Krásný Jez2 – Milešov
- . 1123045 – Krásný Jez1 - obec
∗ provedené meliorace
∗ rozvodí
∗ hranice BPEJ a t ídy ochrany ZPF
∗ výhradní ložiska:
- . B3 092000 Krásno – žula, pro živcovou surovinu
- . B3 117500 Krásno – Koník, pro cín a wolframovou rudu
- . B3 159900 Krásno, pro m
- . B3 244000 Krásno – Horní Slavkov, pro cín a wolframovou rudu
- . B3 198100 Krásno – Vysoký Kámen, pro živcové suroviny
∗ registrované prognózní zdroje vyhrazených nerost :
- . P 9051400 Krásno – Vysoký Kámen, pro živce v sedimentech
Rozvoj m sta Krásno je výrazn limitován a p edur en t mito skute nostmi:
* dochovalá historická struktura m sta Krásno v etn jednotného charakteru zástavby m sta, kde je
n kolik dom chrán no jako nemovitá kulturní památka
* zvln ná zalesn ná krajina CHKO Slavkovského lesa s rozhlednou na Krásenském vrchu a Dlouhou
stokou
* dochovalé technické budovy v historických areálech dol , které byly rekonstruovány pro ú ely
muzejní expozice a chrán ny jako kulturní památka
* výskyt ložiska rašeliništ s kvalitní rašelinou, která se používá pro lé ebné ú ely (ložisko peloidu
iská – Krásno)
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Tyto hodnoty na území m sta Krásno územní plán pln respektuje a vytvá í podmínky k trvalému
souladu všech p írodních, kulturních i technických hodnot v území. Do územního plánu je
zapracována sanace a rekultivace bývalých dol .
M sto se bude rozvíjet p edevším západním a severním sm rem. Východní polohy v okolí m sta,
kde se vyskytuje nejkvalitn jší zem d lská p da I. t ídy ochrany, nejsou ur eny k zastav ní. Výjimkou
budou plochy pro bydlení a výstavba základního ob anského vybavení a jednostranná zástavba podél
nov navržené páte ní obslužné komunikace vedené do m sta z východu rovnob žn s pr jezdnou
silnicí II./209.

3.3. KONCEPCE DOPRAVNÍHO EŠENÍ
M STO KRÁSNO
Krásnem procházejí dv silnice II. t ídy, které tvo í osu m sta. Jde o silnici . 208 istá - Krásno k ižovatka s I./20 (Be ov) a silnici . 209 Krásno - Horní Slavkov - Loket. Na silnici II./209 navazuje ve
m st silnice III. t ídy .2091 Krásno - Háje - Milešov - k ižovatka s I./20.
Silnice II. t ídy p ibližn odpovídají kategorii S9,5, silnice II./208 ve sm ru na istou a silnice III./2091
kategorii S7,5, v zastav ném území jsou z ásti chodníky. Navrhuje se „homogenizace“ t chto silnic
mimo zastav né území na výše uvedené kategorie. V zastav ném území se pr tah sm rem na istou
navrhuje upravit na ší ku mezi obrubníky 7m, v místech kde je parkovací pruh + ší ka tohoto pruhu.
Rovn ž pr tah II./2091 se navrhuje upravit na ší ku mezi obrubníky 7m, navrhuje se jednostranný
chodník. Pr tah II./209 (ulice Hlavní) v etn prostoru k ižovatky s II./208 se navrhuje upravit na ší ku
8m mezi obrubníky s chodníkem po obou stranách.
Soub žn s pr tahem II./209 (p ípadn dál i II./208) - severn od pr tahu silnice II.t ídy - vede
stávající pom rn hust obestav ná ulice Kladenská. Ulice má nepravidelnou ší ku i kolem 4m (± 1m),
je bez chodník . Komunikace je na dvou místech propojena krátkými spojkami s Hlavní.
Po druhé stran potoka, soub žn s jihovýchodním okrajem Hlavní ulice vede ulice Mírová. Ta má
podobné parametry jako Kladenská. Ob jmenované komunikace lze za adit do III.t ídy místních
komunikací. Ostatní sou asné místní komunikace jsou IV. t ídy se smíšeným provozem.
Místní stávající komunikace, a už jde o ulici Kladenskou, Mírovou nebo navazující komunikace,
vedou p evážn hustou stávající zástavbou a nelze po ítat s jejich rozši ováním. Navrhuje se ešit je
jako obslužné komunikace o prom nné ší ce 3 - 5,5 m s jednostranným minimáln širokým
chodníkem. V místech, kde je možné upravit ší ku na 5 m se umožní vyhýbání vozidel. Na komunikaci
je nutné dopravní zna kou omezit vjezd v tších nákladních aut. Propojovací spojky s Hlavní budou
jednopruhové, 3 - 4m široké.
Do III.t ídy místních komunikací lze za adit ješt komunikaci od budovy m stského ú adu (napojení
na II./208) na sever. Navrhuje se upravit ší ku jako u Kladenské ulice.Na jihovýchodním okraji sídla se
do III. t ídy za azuje úsek komunikace v délce asi 150m vedoucí v trase p vodní silnice II./209 od
k ižovatky s pr tahem silnice III./2091 (další pr b h této silnice je áste n poddolován a
zdevastován). Navrhuje se úprava v ší ce 5,5m mezi obrubníky s jednostranným chodníkem.
V ší ce mezi obrubníky 6 m se navrhuje vybudovat novou místní komunikaci III. t ídy propojující
nám stí Republiky na jih se silnicí II./208 ve sm ru na Be ov. Stávající komunikaci navazující na výše
uvedenou cestu, která dopravn obsluhuje n kolik rodinných dom se navrhuje upravit jako t . D1
(obytná zóna).
Ostatní místní stávající komunikace IV.t ídy lze v podstat upravit jen v sou asných ší kách, n které,
kde to bude vhodné, se doporu uje upravit jako obytné zóny. To se týká také stávající komunikace
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odbo ující na sever z II./208 na konci sou asné zástavby Lesní ulice, napojené na severním konci na
dále uvedenou komunikaci III. t ídy.
K plánované zástavb navazující na severní okraj sou asného zastav ní se navrhuje vybudovat
novou místní komunikaci III.t ídy (dle SN736110 t . C3) se ší kou mezi obrubníky 6m, v první fázi s
jednostranným chodníkem ( p i postupující zástavb by se chodník doplnil i po druhé stran ). Ta bude
tvo it hlavní obslužnou komunikaci v navrhované p evážn obytné nebo smíšené zástavb (i pro
výhled). Komunikace se napojuje na II./209 na východním okraji sídla (stávající ulice Kladenská a
cesta k lomu se p ipojí na tuto navrhovanou komunikace - viz situace).
Nová komunikace kon í u odbo ky k budov m stského ú adu. V dalším pr b hu se napojuje na
trasu stávající komunikace III. t ídy a po ní vede až k severozápadnímu okraji sídla, kde kon í
obratišt m (do obratišt je napojena i d íve popsaná stávající místní komunikace IV. t ídy vedoucí
podél západního okraje sou asného zastav ní ve sm ru sever - jih). Navrhuje se úprava ší ky
stávajícího úseku komunikace III. t ídy na ší ku 5m s jednostranným chodníkem (p ípadn výhybnou).
Podrobný návrh komunikací v jednotlivých plánovaných skupinách objekt ani parkování v t chto
skupinách územní plán ne eší (p edpokládá se zajišt ní parkování a odstavování pro stupe
automobilizace 1:3,5, p ípadn 1:3).
V návrhu územního plánu se po ítá s vybudováním n kolika krátkých p ších cest (tr .D3). Jde o dv
propojení chodníku podél Hlavní ulice s Kladenskou ulicí, propojení místní komunikace IV. t ídy
v severozápadní ásti m sta, propojení navržené místní komunikace III. t ídy s Kladenskou.
Na jihozápadním konci m sta se navrhuje zlepšení dopravní obsluhy n kolika stávajících dom
vybudováním jednopruhová místní komunikace IV. t ídy. Na jejím západním konci se navrhuje
parkovišt pro osobní auta. Parkovišt je relativn blízko centra a m lo by sloužit tomuto centrálnímu
prostoru. Parkování v centru je možné v menším po tu na n kolika místech: na parkovacím pruhu
podél II./208, na ploše u bývalé prodejny (na pravém b ehu potoka) a dalších. Parkovišt se navrhuje
dále u navrženého lyža ského vleku, u h išt na kopanou.
V navržených obytných skupinách, u vybavenosti nutno parkování ešit v podrobných zastavovacích
plánech. Hromadné garáže v sídlech nejsou a ani se nenavrhují. Vozidla jsou vesm s odstavována na
soukromých pozemcích u jednotlivých dom . Ve m st se nepo ítá s výstavbou velkých nájemných
dom . Odstavování voz je nutné i nadále zajistit na pozemcích u jednotlivých objekt nebo v nich.
Obcí vede linka ve ejné automobilové dopravy. N které spoje v Krásn kon í. Krom centrální
zastávky s oto kou na nám stí, jsou zde ješt dv zastávky pr jezdné. Tyto jsou se upraví tak, aby
byly nejen v zálivu mimo jízdní pruhy, ale i p ístupné po chodníku až k vlastnímu nástupišti.
Železnice do obce nevede, nejbližší zastávka je v Horním Slavkov na trati Nové Sedlo - Loket Slavkov - Krásný Jez. V dob zpracování ÚPM nebyla tra v provozu.
Do ÚPM byly zahrnuty nové místní polní cesty a p ší navržené v projektu „Pozemkových úprav“
zpracovaném v období p ed dokon ením ÚPM. Jde i polní cestu z oblouku silnice II./208 („pod“
h bitovem) podél jihovýchodního okraje sídla k silnici III./2091 a cestu ze stávající lesní cesty
(jihovýchod od m sta), napojenou na stávající cestu u pily. Dále jde o 2 cesty pro p ší: první vede
z Mírové ulice na východ ke k íži, dál se lomí k bývalé železnici, druhá vede od navrženého parkovišt
na jih k Dlouhé Stoce a dál podél Stoky (proti proudu).
Poznámka:
V místech napojení Mírové ulice na pr tah silnice III./2091 kon í terénní úžlabí (jihovýchodn od sídla)
do kterého se stahuje povrchová voda, která v místech vyúst ní podmá í prostor podél jižního okraje
pr tahu III./2091. Povrchová voda a údajn i voda z d íve provedené drenáže mizí pak východn od
uvedeného prostoru pravd podobn pr sakem do starých d lních prostor (v ulici je jen splašková
kanalizace). Doporu uje se obnovit p vodní koryto potoka (voda je odvedena p eložkou Dlouhé Stoky
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nad vyúst ním výše uvedeného úžlabí nyní suchého už západn a jižn od prvního domu na jižní
stran silnice za zaúst ním Mírové ulice), dále pak áste n obnovit p íkop podél silnice do n hož
koryto v dalším pr b hu v podstat p echází. Podchytit tak uvedenou vodu - nebo alespo její jarní
p íbytky. Silnice III./2091 nemá v tomto úseku žádné fungující odvodn ní.
SÍDLO HÁJE
Sídlem prochází silnice III.t . . 2091 napojená v Krásnu na II./209 a na druhém konci u Be ova na
silnici I./20. V úseku u osady p ibližn odpovídá kategorii S 7,5 ( v celém úseku extravilánový profil).
Navrhuje se homogenizovat silnici na uvedenou kategorii v etn úpravy odvodn ní.
N kolik stavebních objekt sídla je na jihozápadní stran silnice, v tší ást sídla se nachází na
severovýchodní stran . Na západní stran se navrhuje upravit stávající místní komunikace IV. t .
vedoucí k n kolika stávajícím objekt m na ší ku 3m. Upravená komunikace bude dopravn
obsluhovat i n kolik navržených dom .
U napojení komunikace IV. t . na silnici je rozší ená stávající plocha, která m že sloužit pro otá ení
nap . autobusu, nebo stanovišt pojízdné prodejny. Navrhuje se úprava ( i obnova) této „oto ky“.
Na východní stranu odbo uje ve stejném míst místní komunikace III. t . (komunikace s d íve
zmín nou cestou se silnicí tvo í kolnou pr se nou k ižovatku). Komunikace III, t . má ší ku 3,5 – 4,0m
s jednostranným jednopruhovým chodníkem. Cesta se dále rozv tvuje na n kolik komunikací IV. t .
Navrhuje se úprava dvou stávajících cest, navrženou t etí komunikaci ke skupin plánovaných dom
(4) se navrhuje vybudovat novou v š.4m. Odvodn ní všech cest z stane „povrchov “.
Na n které z uvedených cest navazují stávající polní cesty.
Podél severního okraje sídla vede místní komunikace III. t . sm r d l Svatopluk (katastr. Horní
Slavkov). Cesta se podílí na dopravní obsluze ásti navržené zástavby osady. Stávající ší ka
komunikace je 3,5m, vozovka je ve špatném stavu. Navrhuje se generální oprava vozovky a dopln ní
výhybnami.
Parkování a odstavování vozidel je nutné zajistit na soukromých pozemcích u jednotlivých dom .
Autobusová linka v sou asné dob do sídla nezajíždí.
SÍDLO DOLNÍ HLUBOKÁ
Na silni ní sí je osada propojena místní komunikací III. t . napojující se na silnici II./208 v úseku
mezi Krásnem a Be ovem. Délka p ipojovacího úseku je asi 750m. Tato místní komunikace kon í
v centru sídla, kde se rozv tvuje ve dv místní komunikace IV. t . P íjezdová cesta má ší ku 4-4,5m.
Navrhuje se úprava této cesty v celé dílce na ší ku vozovky 4,5m. Ší ka umožní vyhnutí nákladního
auta s osobním. Setkání dvou nákladních aut není p íliš pravd podobné, ale navrhuje se z ídit na
p íjezdné komunikaci alespo 1 výhybnu. Komunikace má v celé délce extravilánový profil, který
nebude m n n.
Místní komunikace IV. t . mají ší ku 3-4m. Navrhuje se úprava cesty podél potoka až k mostku
v ší ce 4m, další úsek v ší ce vozovky 3m V úseku se navrhuje vybudovat dv výhybny ( z nichž jednu
u areálu agroturistiky). Komunikace odbo ující na sever se navrhuje upravit na ší ku 4m. V p ípad
nutnosti umožní vyhnutí širšího vozidla místní stávající rozší ení. Odvodn ní obou komunikací je
povrchové.
Odstavování a parkování vozidel je nutné zajistit na soukromých pozemcích u jednotlivých dom .
N kolik parkovacích stání pro osobní auta je t eba vybudovat v rámci areálu agroturistiky a u h išt .
Autobus do sídla nezajíždí.
Vybudování nových komunikací se nenavrhuje.
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3.4. KONCEPCE OB ANSKÉHO VYBAVENÍ
ÚP rozlišuje n kolik r zných druh ploch ob anského vybavení:
- OI - ob anské vybavení charakteru ve ejné infrastruktury
- OS - plochy sportu
- OH - plochy h bitova
- OV - ob anské vybavení ostatních služeb
- OA - specifické vybavení pro agroturistiku, jehož sou ástí jsou i související aktivity
zem d lské a drobné prvovýroby - chov skotu, chov koní, výroba biopotravin
Plochy ob anského vybavení jsou rozvíjeny pouze v samotném m st Krásno a dále v osad
Hluboká. V osad Háje nejsou navrženy žádné plochy OV. Ve m st Krásno jsou stabilizovány
stávající plochy základního ob anského vybavení.
Nové plochy základního OV jsou v Krásn rozvíjeny severn a východn od fotbalového h išt tak,
aby stávající sportovišt mohlo sloužit i pro navržené aktivity na nových plochách OV: p edpokládá se
návrh nové školy, domu s pe ovatelskou službou, informa ního centra, rozší ení dalších stravovacích
a ubytovacích kapacit ve m st . Tento návrh po ítá s rekonstrukcí velkého h išt nad m stským
ú adem v etn výstavby nového sociálního zázemí.
V osad Dolní Hluboká je navrženo víceú elové h išt pro víkendové sportovní aktivity rekreant a je
zde rozší ena ubytovací kapacita v rámci areálu agroturistiky na západním cípu osady.
V osad Háje nenavrhuje územní plán žádnou aktivitu ob anského vybavení.

3.5. KONCEPCE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
3.5.1. Vodní hospodá ství
Popis povodí
Obec Krásno nad Teplou a jeho správní území leží v jižní ásti bývalého sokolovského okresu
v nadmo ské výšce 670–735 m n. m. v CHKO Slavkovský Les. Poho í Slavkovský les náleží ke
Krušnohorské oblasti eského masivu. Z prosperujícího m ste ka, které p ed druhou sv tovou válkou
bylo známo t žbou rud, p stováním chmele a výletním místem, z stala po období socialismu tém
vylidn ná obec.
Obec Krásno leží v povodí potoka Stoka, hydrologické po adí (HP) 1-13-01-137, Háje leží v povodí
Havraního potoka, HP 1-13-02-21 a Dolní Hluboká v povodí Dolského potoka, HP 1-13-02-018.
Ochranná pásma
Ve správním území obce Krásno se nacházejí tato ochranná pásma:
a) OP I. stupn – vodárenské zdroje obce Krásno – vrt nad obcí, vydatnost 6 l/s, které se nazývá
„Štola“. Vrt má vyhlášené ochranné pásmo o p dorysu tverce
20 x 20 m.
Ochranné pásmo vodojem je dáno oplocením areálu objekt vodojem . Minimální vzdálenost je 10
m od paty svahu obsypu vodárenských nádrží.
Jedná se celkem o ty i vodojemy – Štola, U školy, Moskva a U Lomu.
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Ochranné pásmo má areál istírny odpadních vod ( OV). Rozsah ochranného pásma byl stanoven
na vzdálenost 100 m od oplocení areálu OV Krásno.
Vodní toky
Správním územím obce Krásno protékají tyto vodote e:
* Potok Stoka, který pramení západn od m sta Krásno, protéká st edem m sta, p eložkou obtéká
opušt nou t žební jámu a pokra uje do Horního Slavkova. Vody Stoky jsou áste n dopl ovány
vodou p ivád nou z historického vodního díla Dlouhá stoka. Hydrologické po adí Stoky je 1-13-01137, prameništ v nadmo ské výšce cca 760 m n. m.
* Dlouhá stoka za íná odtokem z rybníka u Kladské a kon í nad m stem Krásno, kde je p ítokem
potoka Stoka. Na své trase p ibírá vodu z levostranných p ítok a z vybudovaných bá ských rybník .
Celková trasa vodního p íkopu, který te e um lým korytem po úbo í údolí, m í cca 24 km a celé
vodní dílo bylo realizováno v letech 1530 až 1536.
Poslední úpravy spojené s vybudováním betonových most p es um lý vodní tok a celkovou
rekonstrukcí Dlouhé stoky byly provedeny roku 1908. Dlouhá stoka p evádí vody z povodí
vodárenského toku Teplá, HP 1-13-02-018, do povodí stoky HP 1-13-01-137 v prostoru nad obcí
Krásno, v blízkosti Krásenské rozhledny.
* Dolský potok pramení na západ od obce Nové Vsi. Protéká zalesn ným údolím sm rem k východu,
k Dolní Hluboké. V . km 24,95 je levostranným p ítokem Teplé. HP povodí je 1-13-02-018.
Vodní nádrže
Ve správním území m sta Krásno se nachází n kolik vodních ploch, zejména v katastrálním území
Krásno. V tšinou jde o rybníky bez stálého napojení na vodote . Jde o rybní ky nad m stem Krásno
v pramenní oblasti potoka Stoka na západ od m sta Krásno. Dále rybní ek na východ od m sta
Krásno, na úpatí Be ovského vrchu. Rybníky na západ od m sta na lesní p d , na úpatí hory Šibeník.
Jediný pr to ný rybník je na západ od sídla Dolní Hluboká na Dolském potoce.
3.5.1.1. Zásobování vodou
Úvod
Plán rozvoje vodovod a kanalizací Karlovarského kraje (PRVKÚK) ze srpna 2004 se ve správním
území m sta Krásno zmi uje pouze o m stu Krásno. Sídla Háje a Dolní Hluboká nejsou v PRVKÚK
ešena. V popisu územního plánu Krásna jsou tato sídla ešena, a to jak v popisu stávajícího stavu,
tak v popisu rozvojových ploch.
Každé sídlo správního území m sta Krásno má sv j zdroj pitné vody.
M sto Krásno využívá zdroj „Štola“ a prameništ jednotlivých vodojem , sídlo Dolní Hluboká má sv j
zdroj na sever, nad sídlem.
Sídlo Háje je zásobována z vodojemu Ležnice, jehož zdroj vody je skupinový vodovod Stanovice –
Tepli ka – Horní Slavkov.
M sto Krásno
Vodovod Krásno
Vodovod Krásno je rozd len na dv tlaková pásma – horní a dolní.
Horní tlakové pásmo
Zdroje vody jsou dva – Štola, vydatnost 7 l/s a prameništ Krásno – Moskva, vydatnost 0,2 l/s. Hlavní
zdroj vody je „Štola“, který se nachází západn od m sta Krásno. Jde o opušt né d lní dílo, jež je
tvo eno opušt ným svislým komínem o hloubce 42,5 m, na který jsou napojeny vodorovné štoly. D lní
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dílo je evidováno pod ozna ením VK K4 109/111, zdroj má stanovené pásmo hygienické ochrany 1.
stupn o velikosti 20 x 20 m.
Kompletní vodní zdroj je pak sestaven ze zdroje, úpravny vody a vodojemu 2 x 100 m3 a je nazýván
„Štola“ a pat í ješt s vodojemem „Moskva“ k vodojem m horního tlakového pásma.
Vodojem Moskva má prameništ o vydatnosti 0,2 l/s.
Velikosti objem vodojem horního tlakového pásma:
Štola:
2 x 100 m3
Moskva:
1 x 80 m3
Dolní tlakové pásmo
Pot eba vody dolního tlakového pásma je kryta z vodojemu „U Lomu“. Vodojem je umíst n v Krásn
pod lomem na kraji lesa. Vodojem má objem 80 m3. Voda je p ivád na gravita n z vodovodní sít
horního tlakového pásma.
Výpo et pot eby vody stávající zástavby m sta Krásno
Výpo et je proveden podle p ílohy . 12 vyhlášky . 428/2001 Sb.
Pot eby vody obyvatelstvo
I. Bytový fond
I.a. Je-li v byt výtok, WC a koupelna, oh ev pr tokom rem nebo bojlerem 665 obyvatel Krásna x 46
=
24.472 m3/rok
m3/rok x 0,8 (20 % dojíždí)
I.b. Rekrea ní chaty
25 rekrea ních chat x 3 obyvatelé/objekt = 75 obyvatel x 41 m3/rok (otop pevnými palivy) x 0,25
(využitelnost objektu b hem roku)
=
768,75 m3/rok
II. Kancelá ské budovy a školy
II.a. Kancelá ské budovy
20 zam stnanc x 16 m3/rok
=
320 m3/rok
II.b. Mate ská škola
35 osob (d tí a personálu) x 16 m3/rok
=
560 m3/rok
III. Penziony a ubytovny
20 l žek x 40 m3/rok
=
800 m3/rok
IV. Kulturní a osv tové podniky
Kulturní místnosti
=
10 m3/rok
V. Provozovny
Restaurace 3 x 50 m3
=
150 m3/rok
2 vý epní stolice x 450 m3/rok
=
900 m3/rok
Prodejny a provozovny
12 m3/rok x 20 zam stnanc
=
240 m3/rok
Potraviná ská prodejna
2 prodejny x 2 prodava i x 20 m3/rok
=
80 m3/rok
Provozovna na východním okraji obce
=
750 m3/rok
VI. Hospodá ská zví ata a dr bež
Dojnice 20 ks x 36 m3/rok
=
720 m3/rok
Tele, ovce, koza 30 ks x 8 m3/rok
=
240 m3/rok
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VII. R zné
Zahrady
175 dom x 200 m2 = 35.000 m2 x 4 m3/rok/100 m2
=
1.400 m3/rok
VIII. V znice Horní Slavkov
=
82.000 m3/rok
————————————————————————————————————
Celkem pot eba vody
113.410 m3/rok
Q24 = 12,94 m3/hod. = 310 m3/den
Qd = Q24 . kd = Q24 . 1,5 = 19,42 m3/hod.
Qh = Qd . kh = Qd . 2,6
Qh = 50,49 m3/hod. = 14,02 l/s
Objem denní nerovnom rnosti: Q24 . kd = 310 . 1,5 = 465 m3
Objem vody pro p ípad havárie net snosti vodovodní sít
a)
P ípad havárie
20 minut výtok dimenzí dn 80 mm = 0,005 m2
Tlak v síti 15 m v.s.
Qmax = 0,042 m3/s = 42 l/s
Objem pro p ípad havárie
51,42 m3
b)
Net snost vodovodní sít
Po ítáno s 1 l/s
0,001 m3/s x 24 hodin x 60 minut x 60 sekund = 86,4 m3
Objem vody pro p ípad požáru
Množství požární vody je stanoveno dle SN 73 0873, tabulka 2, položka 2 – druh objektu:
nevýrobní objekty o ploše 120÷1.000 m2 nebo výrobní objekty a sklady do plochy menší než 500 m2.
Trvání požáru 3 hodiny, odb r z hydrantu v množství 6 l/s.
Objem vody iní: 0,006 m3/s x 4 hodiny x 3.600 sekund = 86,4 m3
Stanovení velikosti vodojemu
Jde o rozdíl mezi p ítokem ze zdroj (nátok je gravita ní) a definovanými odb ry vody v bodech 1),
2), 3).
P ítok do vodojem „Štola“ a „Moskva“ iní 6,2 l/s, což je za den objem 535,68 m3.
Velikost objemu vodojem
1.
Vyrovnání denní nerovnom rnosti
92 m3
2.
Objem pro pot eby havárie a poruch
137,82 m3
3.
Požární voda
86,4 m3
—————————————————————————
Celkem požadované objemy
316,22 m3
Objemy vodojem
Štola 2 x 100 m3
200 m3
3
Moskva
80 m
U Lomu
80 m3
————————————
Celkem
360 m3
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Objemy vody ve vodojemech Krásno pokryjí pot eby vody ve m st s dostate nou rezervou, a to pro
zásobení obyvatelstva, ale i zásobení v znice v Horním Slavkov . Zárove mají vodojemy dostatek
vody pro p ípadné havárie nebo požáry ve m st .
Vodovodní sí m sta Krásno
Vodovodní sí je vedena ve m st tak, že p ivádí vodu ke všem objekt m. Stá í vodovodu je r zné.
Nov jší je propojení vodojemu „Štola“ s vodojemem „Moskva“ v horní ásti m sta.
Zdroj vody a vytvo ené akumulace umož ují zásobení dalších odb ratel . ÚP navrhuje posílení
vodovodu v Dolní Hluboké s možným výhledovým pokra ováním p es Starý Dv r do Nové Vsi.
Rozvojové plochy – napojení na vodu m sta Krásno
POPIS LOKALIT
A. Plochy bydlení
Plocha 1: (proluky jihovýchod) – napojení na stávající kapacitní vodovodní ad.
Plocha 2: (proluky jihozápad) – napojení na stávající kapacitní vodovodní ad.
Plocha 3: (jižn , podél místní obslužné komunikace) – napojení na stávající kapacitní vodovodní ad.
Plocha 5: (lokalita U Rybní ka) – nové vodovody do rozvojových ploch napojené na stávající kapacitní
potrubí.
Plocha 6: (lokalita Nová Moskva) – realizace nového vodovodu z ulice Kladenská.
Plocha 7: (lokalita Moskva) – napojení na stávající kapacitní vodovod v ulici Lesní.
Plocha 8: (plochy na západním okraji obce) – nové vodovodní potrubí napojené na kapacitní potrubí,
které je vedeno po jižním okraji plochy . 8, na p.p. . 2104/1.
Plocha 9: (lokalita Nová Moskva II.) – realizace nového vodovodu z ulice Kladenská.
B. Plochy smíšené a obytné
Plocha 11: (lokalita Nová Moskva) – realizace nového vodovodu z ulice Kladenská.
Plocha 13: (lokalita naproti bývalému kravínu) – realizace nového vodovodu v p edm tné ploše
s napojením na dostate n kapacitní zdroj vody vedený v nám stí.
C. Plochy výroby a skladování
Plocha 33: (lokalita výroby naproti bývalému kravínu . 3) – napojení na nov realizovaný vodovod
v souvislosti s rozvojovou plochou . 13 využitím místní komunikace . 47.
Plocha 34: (hospodá ské zázemí jezdeckého klubu) – p edpokládá se napojení na obecní vodovod.
Vzhledem k výškovému umíst ní bude t eba z ídit tlakovou stanici v prostoru rozvojových ploch 13
nebo 33.

Výpo et pot eby vody rozvojových lokalit
Celkem ÚP p edpokládá v rozvojových lokalitách výstavbu cca 50 RD a p ípravu území pro
emeslnou výrobu nebo rozvoj služeb nebo malou výrobní halu.
I.

Bytový fond
50 RD x 3 EO/RD = 150 EO
Je po ítáno s bytem s výtokem, WC a koupelnou s pr tokovým oh íva em nebo elektrickým
bojlerem, to je pot eba vody 46 m3/osobu/rok.
150 EO x 46 m3/osobu/rok = 6.900 m3/rok
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II.

Kancelá ské budovy
P edpokládá se 20 zam stnanc v budov s umyvadly, WC a pr tokovým oh íva em.
20 zam stnanc x 16 m3/rok = 320 m3/rok
VI.
Provozovny, prodejny, výrobky
Restaurace, vý ep, podávání teplých a studených jídel
80 m3/rok
Provozovna místního významu, kde se vody nepoužívá k výrob .
20 zam stnanc x 30 m3/rok = 600 m3/rok
VII.
Hospodá ská zví ata
K
15 ks x 14 m3/rok = 210 m3/rok
Dr bež 11 m3/rok
VIII.
R zné
Zahrady s ovocnými stromy
50 zahrad x 16 m3/rok = 800 m3/rok
——————————————————
Celkem
8.921 m3/rok
Q24 = 24,44 m3/den = 1,01 m3/hod.
Qd = Q24 . kd = 1,01 . 1,5 = 1,53 m3/hod.
Qh = Qd . kh = 1,53 . 6,7
Qh = 10,23 m3/hod. = 2,84 l/s
Nár st pot eby vody je kryt dostate nými zdroji vody a objemy vodojem .

SÍDLO HÁJE
Sídlo Háje se nachází východn od m sta Krásno, ve vzdálenosti cca 1,5 km. Háje se nacházejí na
úbo í Tepelského údolí, v povodí í ky Teplá, íslo HP 1-13-02-021. Na okraji sídla pramení Havraní
potok, který je levostranným p ítokem Teplé v Krásném Jezu. V sídle jsou pouze rodinné domy a žije
zde cca 30 obyvatel.
Vodní hospodá ství sídla Háje není zpracované v PRVKÚK Karlovarského kraje.
Vodovod Háje
Sídlo Háje má vodovod. Vodovodní sí sídla je napojena na skupinový vodovod Stanovice
–
Krásny Jez – Ležnice – Horní Slavkov. Napojení je provedeno z vodojemu Ležnice. Vodojem Ležnice
má úrove hladiny na kót 681,0 m n. m. Vzhledem k výškovému umíst ní sídla Háje 660÷695 m n.
m. je tlak vody u vstupu obce navyšován erpací stanicí.
Výpo et pot eby vody stávající zástavby sídla Háje
Výpo et je proveden dle p ílohy . 12 vyhlášky . 428/2001 Sb. je:
I.
Bytový fond
30 obyvatel x 46 m3/rok
=
1.380 m3/rok
VI.
Hospodá ská zví ata a dr bež
=
180 m3/rok
Dojnice 5 ks x 36 m3/rok
Tele, ovce, koza 20 ks x 8 m3/rok
=
160 m3/rok
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VII.

R zné
Zahrady
10 dom x 200 m2 x 4 m3/rok/100 m2 =
800 m3/rok
—————————————————————————————
Celkem
2.520 m3/rok

Pr m rná spot eba vody
Q24 = 6,90 m3/den = 0,288 m3/hod.
Denní pot eba vody
Qd = Q24 . kd = 0,288 m3/hod. . 1,5 = 0,431 m3/hod. = 0,12 l/s
Hodinová (maximální) pot eba vody
Qh = Qd . kh = 0,431 . 7,2 = 3,10 m3/hod. = 0,862 l/s
P edpokládá se, že stávající p ívod vody z vodojemu Ležnice je vyhovující. V p ípad rozši ování
sídla Háje je nutno posoudit kapacitu vodovodu i z pohledu únik vody a dopravy požární vody. Do
návrhu územního plánu je zapracováno napojení na vodovodní sí m sta Krásno, trasováním podél
komunikace Krásno – Háje, rovnob žn s výtlakem kanalizace a plynovodu.
Rozvojové plochy – napojení na vodu sídla Háje
POPIS LOKALITY
Inženýrské sít v Krásn jsou od sídla Háje vzdáleny takto:
Vodovod
1.700 m
Vzhledem k dosažitelnosti t chto inženýrských sítí se p edpokládá využití zdroj a technického
vybavení ve m st Krásno.
Z t chto zdroj se p edpokládá p ivedení vodovodu z Krásna dimenzovaného i pro požární pot eby.
V sídle Háje bude postupn provedena rekonstrukce vodovodu.
Plocha 1: (dostavba severního okraje Háj ) – napojení na nové vodovodní rozvody.
Plocha 2: (dostavba Háj na západním okraji) – napojení na nové vodovodní rozvody.
Plocha 3: – napojení na nové vodovodní rozvody.
Plocha 4: – napojení na nové vodovodní rozvody.
Výpo et pot eby vody rozvojových lokalit sídla Háje
Výpo et vychází z p edpokládané výstavby cca 22 RD s tím, že každý RD obydlí 3 osoby = 66
obyvatel.
I.

VI.

Bytový fond
Ro ní pot eba vody
46 m3/osobu
66 x 46 m3/osobu/rok = 3.036 m3/rok
Provozovny
Pohostinství, jeden vý ep
30 m3/rok
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VII.

Hospodá ská zví ata
K
10 ks x 14 m3/rok = 140 m3/rok
Dr bež na 100 ks = 11 m3/rok
Tele, ovce, koza, vep
20 ks x 6 m3/rok = 120 m3/rok

VIII.

R zné
Zahrady
50 zahrad x 4 m3/rok = 200 m3/rok
——————————————————
Celkem
3.537 m3/rok
Q24 = 9,19 m3/den = 0,38 m3/hod.
Qd = Q24 . kd = 0,38 m3/hod . 1,5 = 0,574 m3/hod.
Qh = Qd . kh = Qd . 6,4 = 3,67 m3/hod. = 1,02 l/s
Nár st pot eby vody v Hájích bude kryt z vodojemu Ležni ka (bez pokrytí požárních vod). Po
realizaci propojení vodovodem s Krásnem bude zajišt no pokrytí i požárních vod.
SÍDLO DOLNÍ HLUBOKÁ
Sídlo Dolní Hluboká se nachází jižn od m sta Krásno ve vzdálenosti cca 2,5 km vzdušnou arou,
cca 6 km po komunikacích. Zástavba sídla Dolní Hluboká se nachází v údolí Dolského potoka (také
zvaném Sádka) v nadmo ské výšce 540÷560 m n. m. Dolský potok je levostranným p ítokem Teplé
v . km 24,9 pod m ste kem Be ov. V sídle žije cca 50 obyvatel v rodinných domech. V sídle se
nachází pohostinství a zem d lská, hospodá ská stavení, z nichž nejv tší je ov ín pro cca 200 ks.
Hladiny velkých vod, ani hranice záplavového území Dolského potoka nejsou známy. Vzhledem
k charakteru povodí i toku lze p edpokládat, že p i vydatných deštích dojde k velmi rychlému vzestupu
a poklesu pr toku velké vody. Koryto Dolského potoka p ekonává zna ný výškový rozdíl, nebo
pramení v nadmo ské výšce cca 800 m n. m., obec leží v cca 550 m n. m., délka povodí cca 6,5 km,
plocha povodí 13 km2, pr m rný sklon dna 3,8 %. P ed zahájením významn jší zástavby sídla
v blízkosti vodote e doporu ujeme stanovení záplavového území.
Vodovod Dolní Hluboká
Sídlo Dolní Hluboká má obecní vodovod. Zdrojem vody je prameništ na úbo í Dolského potoka na
sever od sídla. Jeho vydatnost není známa. Voda je pak akumulována ve vodojemu o objemu 20 m3,
který je umíst n v blízkosti prameništ v nadmo ské výšce cca 600 m n. m.
Osazení vodojemu zabezpe uje dostate ný tlak ve vodovodní síti pouze pro domy ležící u vodote e.
Domy stojící na úpatí údolí nemají dostate ný tlak.
Výpo et pot eby vody stávající zástavby sídla Dolní Hluboká
Výpo et je proveden vody dle p ílohy . 12 vyhlášky . 428/2001 Sb.:
I.
Bytový fond
=
2.300 m3/rok
50 obyvatel x 46 m3/rok
V.
Pohostinství 50 m3/rok
=
50 m3/rok
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VI.

Hospodá ská zví ata
Dojnice 5 ks x 36 m3/rok
=
180 m3/rok
3
Ovce 200 ks x 8 m /rok
=
1.600 m3/rok
VII.
R zné
15 dom x 200 m2 zahrady x 4 m3/rok/100 m2 = 120 m3/rok
—————————————————————————————
Celkem
4.250 m3/rok

Pr m rná spot eba vody
Q24 = 11,64 m3/den = 0,485 m3/hod.
Denní pot eba vody
Qd = Q24 . kd = 0,485 m3/hod. . 1,5 = 0,727 m3/hod.
Hodinová (maximální) pot eba vody
Qh = Qd . kh = 0,727 . 6,7 = 4,87 m3/hod. = 1,35 l/s
Po p epo tu objemu vody ve vodojemu lze konstatovat, že pro pot eby obyvatelstva je objem nádrže
vodojemu 20 m3 pro sídlo Dolní Hluboká dostate ný. Pro pot eby požáru nebo únik vodovodní sít
není objem vody ve vodojemu dostate ný.
Dle p edb žného výpo tu kryje vodojem úniky do výše 0,6÷0,7 l/s.
Pro budoucí zástavbu je možné zajistit zlepšení tlakových pom r a zabezpe ení dostate ného
množství vody realizací další nádrže vodojemu s erpací stanicí na zajišt ní požadovaného tlaku.
Ve výhledu je zásobování sídla pitnou vodou z plánovaného vodovodního adu Bochov – Starý Dv r
– Nová Ves, který by byl veden údolím Dolského potoka.
Rozvojové plochy – napojení na vodu sídla Dolní Hluboká
POPIS LOKALITY
Úvod
Dolní Hluboká je od m sta Krásno vzdálena cca 2,5 km. Výškový rozdíl mezi ob ma sídly je zna ný.
Krásno leží v nadmo ské výšce 730÷670 m n. m. Sídlo Dolní Hluboká v údolí Dolského potoka se
nachází v nadmo ské výšce 540÷560 m n. m., výškový rozdíl iní cca 120÷170 m n. m. Propojením
vodovodním potrubím je technicky obtížné i finan n náro né a nemá opodstatn ní. Proto se
s propojením nepo ítá.
Popis rozvojových ploch Dolní Hluboké
Plocha 1: (dostavba západní ásti sídla) – lokalita bude zásobena pitnou vodou novým vodovodním
rozvodem, který bude postaven z vodojemu.
Plocha 2: (dostavba východní ásti sídla) – lokalita bude zásobena pitnou vodou novým vodovodním
rozvodem, který bude postaven z vodojemu.
Plocha 21: (h išt na východním okraji Dolní Hluboké) – lokalita nebude napojena na vodovodní
rozvod s pitnou vodou.
Plocha 31: (areál agroturistiky) – lokalita bude zásobena pitnou vodou novým vodovodním rozvodem,
který bude postaven z vodojemu.
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Výpo et pot eby vody
Voda bude p ivád na z místního vodojemu, který je napájen z prameništ na sever sídla.
P edpokládá se p ístavba jedné komory vodojemu. Objem bude navržen v projektové dokumentaci.
I.

Bytový fond
Ro ní pot eba vody
46 m3/osobu
12 RD x 3 osoby/RD = 36 osob
36 osob x 46 m3/rok = 1.656 m3/rok
III.
Ubytovny
20 míst v objektu agroturistiky
20 x 60 = 1.200 m3/rok
V.
Osv tové podíly
Klubovna
30 míst x 10 m3/rok = 340 m3/rok
VI.
Pohostinství
Vý ep + podávání studených jídel
2 zam stnanci ve 2 sm nách
2 x 2 x 50 m3/rok = 200 m3/rok
VII.
Hospodá ská zví ata
Dojnice 1 ks = 36 m3/rok
Tele, ovce, prase, koza 5 x 6 = 30 m3/rok
K 20 x 14 = 280 m3/rok
VIII.
R zné
Zahrady
50 zahrad x 4 m3/rok = 200 m3/rok
——————————————————
Celkem
3.902 m3/rok
Q24 = 10,69 m3/den = 0,44 m3/hod.
Qd = Q24 . kd = 0,44 . 1,5 = 0,668 m3/hod.
Qh = Qd . kh = 0,668 . 6,7 = 4,47 m3/hod = 1,24 l/s
Pot eby vody budou kryty vodojemem, který bude rozší en o jednu komoru. Zárove bude posouzen
tlak ve vodovodní síti.

Základní koncepci zásobování m sta Krásno a sídel Háje a Dolní Hluboká pitnou vodou eší v ásti
od vodn ní v. .1.4.1.1. Koordina ní výkres vodního hospodá ství - zásobování vodou, M 1 : 10.000.
Za touto kapitolou v ásti od vodn ní jsou p iloženy detaily schemat zásobování vodou všech t í
sídel na území m sta Krásno.
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3.5.1.2. Kanalizace
M STO KRÁSNO
Úvod
M sto Krásno má systematickou kanalizaci, která zajiš uje odvedení splaškových vod na istírnu
odpadních vod. Kanalizace je áste n jednotná, áste n oddílná. Kanalizace vychází z konfigurace
terénu, je gravita ní a sm uje od západu (nejvyšší místo obce) k východu, kde je ukon ena ve
funk ní OV.
Popis kanalizace
Kanalizaci je možno rozd lit podle doby realizace na realizovanou p ed rokem 1995 a po n m.
P ed rokem 1995 byla realizovaná jednotná kanalizace v ulici Kladenská (stoka AF), ulici Lesní (stoka
AC) a lokalita U Rybní ku, propojení nám stí (nám. Republiky) s nám stím Sv. Trojice ( ást stoky A)
s napojením obecního ú adu, školy, pošty, fary a dalších objekt v centru m sta. Tyto kanaliza ní
sb ra e realizované z kameniny v 50. a 60. letech byly ukon eny v koryt potoka Stoka, všechny jsou
umíst ny na jeho levém b ehu.
V 80. letech byla realizována kanalizace na pravém b ehu potoka Stoka (stoka AH, AH-I), která
odvád la splaškové vody 12 nových rodinných dom a vody p ed vypušt ním do potoka Stoka byly
p ed išt ny v biologickém septiku.
Na konci 90. let 20. století a prvních let 21. století byla provedena dostavba kanalizace, je oddílná,
napojuje p vodní kanalizaci v ulici Kladenská p es odleh ovací objekt, napojuje kanalizaci 12 RD
vynecháním septiku, m ní kanalizaci na nám stí na deš ovou a objekty p epojuje do nové oddílné.
Kanalizace je realizována v tomto rozsahu:
Stoka A

ulice Cínová, Hlavní, Mírová, nám stí, nám stí Sv. Trojice

Stoka AA

ulice Lesní

Stoka AB

ulice nám stí Sv. Trojice

Stoka AC

ulice Kladenská

Stoka AD

ulice Mírová, nám stí

Stoka AE

ást Kladenské ulice, Hlavní

Stoka AF

ulice Kladenská (dostavba chyb jící), Nová Moskva

Stoka AG

ulice Cínová

Stoka AI

ulice Cínová, sm r Stannum

istírna odpadních vod ( OV) Krásno
V letech 1999-2000 byla ve m st postavena OV. OV je navržena pro 910 EO, vy išt né vody
jsou vypoušt ny do potoka Stoka . km 9,1; íslo HP 1-13-01-135.
Rozhodnutím M stského ú adu Sokolov, referátem životního prost edí ze 14.6.2005 pod
.j.: ŽP-1529/05-231.2-Fe bylo povoleno toto množství a kvalita vypoušt né vody:
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Množství vypoušt né vody:

Qd

m3/d

m3/h

l/s

167,0

6,95

1,9

Kvalita vypoušt ných vod:
„p“
mg/l

„m“
mg/l

Bilance
t/rok

BSK5

10

15

0,599

NL

10

25

0,599

CHSKcr

25

50

1,50

ukazatel

Platnost tohoto povolení je stanovena do 31.12.2008.
OV istí odpadní vody systémem SBR reaktoru s denitrifikací, biologickým odstran ním fosforu a
úplnou stabilizací kalu v provzduš ovaných kontejnerech. Jde o mechanicko-biologickou istírnu
s p erušovanou inností, která je sestavena ze dvou aktiva ních nádrží, jejichž istící proces je ízen
mikropo íta em.
Vy išt né odpadní vody jsou odvád ny do potoka Stoka.
OV Krásno s kapacitou 910 EO je využita v sou asné dob z cca 65% a má rezervy pro p ivedení
dalších splaškových vod.
Rozvojové plochy – napojení na kanalizaci m sto Krásno
POPIS LOKALIT
A. Plochy bydlení
Plocha 1: (proluky jihovýchod) Kanalizace splašková – napojení na stávající kapacitní kanalizaci.
Kanalizace deš ová – svedení do potoku Stoka, objekty vybaveny zádržným systémem deš ových
vod.
Plocha 2: (proluky jihozápad) Kanalizace splašková – napojení na stávající kapacitní kanalizaci.
Kanalizace deš ová – svedení do potoku Stoka, objekty vybaveny zádržným systémem deš ových
vod.
Plocha 3: (jižn , podél místní obslužné komunikace) Kanalizace splašková – napojení na stávající
kapacitní kanalizaci.Kanalizace deš ová – svedení do potoku Stoka, realizace nové deš ové stoky.
Plocha 5:(lokalita U Rybní ka) Kanalizace splašková – do stávající kapacitní splaškové kanalizace.
Kanalizace deš ová – realizace nové deš ové kanalizace s napojením na recipient. Jednotlivé objekty
budou vybaveny zádržnými systémy deš ových vod.
Plocha 6:(lokalita Nová Moskva) Kanalizace splašková – realizace nové splaškové kanalizace
s napojením do stávající v Kladenské ulici. Kanalizace deš ová – realizace nové deš ové kanalizace
s napojením na recipient. Jednotlivé objekty budou vybaveny zádržnými systémy deš ových vod.
Plocha 7:(lokalita Moskva) Kanalizace splašková – do stávající kapacitní splaškové
kanalizace. Kanalizace deš ová – realizace nové deš ové kanalizace s napojením na recipient.
Jednotlivé objekty budou vybaveny zádržnými systémy deš ových vod.

str. . 30

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNA - NÁVRH, ÁST OD VODN NÍ

Plocha 8:(plochy na západním okraji obce) Kanalizace splašková – realizace nové splaškové
kanalizace s napojením do šachty na okraji obce. Kanalizace deš ová – realizace nové deš ové
kanalizace s napojením na recipient. Jednotlivé objekty budou vybaveny zádržnými systémy
deš ových vod.
Plocha 9:(lokalita Nová Moskva II. – II. etapa) Kanalizace splašková – realizace nové splaškové
kanalizace s napojením do stávající v Kladenské ulici. Kanalizace deš ová – realizace nové deš ové
kanalizace s napojením na recipient. Jednotlivé objekty budou vybaveny zádržnými systémy
deš ových vod.
B. Plochy smíšené a obytné
Plocha 11:(lokalita Nová Moskva) Kanalizace splašková – realizace nové splaškové kanalizace
s napojením do stávající v Kladenské ulici.Kanalizace deš ová – realizace nové deš ové kanalizace
s napojením na recipient. Jednotlivé objekty budou vybaveny zádržnými systémy deš ových vod.
Plocha 13:(lokalita naproti bývalému kravínu) Kanalizace splašková – realizace nové kanalizace
v p edm tné ploše dle konfigurace terénu s napojením do kapacitní kanalizace vedené na nám stí.
Kanalizace deš ová – realizace nové deš ové kanalizace s napojením na recipient. Jednotlivé objekty
budou vybaveny zádržnými systémy deš ových vod.
C. Plochy výroby a skladování
Plocha 33:(lokalita výroby naproti bývalému kravínu . 3) Kanalizace splašková – napojení na nový
systém splaškové kanalizace rozvojové plochy . 13 využitím komunikace . 47. Kanalizace deš ová –
realizace nové deš ové kanalizace s napojením na recipient. Jednotlivé objekty budou vybaveny
zádržnými systémy deš ových vod.
Plocha 34: (hospodá ské zázemí u jezdeckého klubu) Kanalizace – areál nebude napojen
systematickou kanalizaci, p edpokládá se bezodtoková jímka.
Produkce splaškových vod na OV Krásno
Hydraulické zatížení
Hydraulické zatížení vychází z výpo t pot eby vody, nebo je po ítáno s výstavbou oddílné
kanalizace. Pro OV to znamená, po realizaci všech objekt , tento p ítok splaškových vod:
Q24 = 21,64 m3/den = 0,9 m3/hod.
Qd = Q24 . kd = 0,9 . 1,5 = 1,35 m3/hod.
Qh = Qd . kh = 1,35 . 6,7
Qh = 9,06 m3/hod. = 2,52 l/s
Látkové zatížení
50 RD p edstavuje cca 150 EO, pro jejich po et je propo teno látkové zatížení OV:
BSK5 = 150 EO x 60 g/den = 9 kg/den = 415 mg/l
CHSK = 150 EO x 120 g/den = 18 kg/den = 830 mg/l
NL = 150 EO x 55 g/den = 8,25 kg/den = 381 mg/l
istírna odpadních vod v Krásn má dostate nou kapacitu (910 EO) i pro produkci od cca 150 EO,
kte í budou produkovat splaškové vody po zástavb rozvojových ploch.
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SÍDLO HÁJE
Kanalizace sídla Háje
Sídlo Háje nemá kanaliza ní sí . Jednotlivé objekty likvidují splaškové vody individuáln . Jde o
žumpy, septiky nebo malé istírny odpadních vod. P ed išt né vody jsou vypoušt ny do recipientu –
pramenní ásti Havraního potoka.
Vzhledem k v jí ovité poloze zástavby je možno doporu it realizaci oddílné kanalizace svedené do
erpací stanice splaškových vod a p e erpání splašk na kapacitní OV Krásno.
Rozvojové plochy – kanalizace – sídlo Háje
POPIS LOKALITY
Inženýrské sít v Krásn jsou od sídla Háje vzdáleny takto:
Kanalizace splašková
1.550 m
Vzhledem k dosažitelnosti t chto inženýrských sítí se p edpokládá využití zdroj a technického
vybavení ve m st Krásno.
Splašková kanalizace bude postavena jako systematická pro odkanalizování všech objekt Háj .
Splašková kanalizace bude ukon ena v erpací stanici splaškových vod.
erpací stanice bude vybavena havarijním p epadem a její objem zaru í retenci pro produkci
splaškových vod z dobou trvání 24 hodin. Splaškové vody budou erpány do gravita ní kanalizace
obce Krásno v Cínové ulici.
Pro odvedení deš ových vod z pozemk bude využit stávající systém otev ených p íkop
a propustk , p ípadn budou dostav ny ásti nové deš ové kanalizace. Deš ové vody budou svedeny
do povodí Havraního potoka.
Plocha 1: (dostavba severního okraje Háj ) Kanalizace splašková – napojení na novou splaškovou
kanalizaci s ukon ením na SOV. Kanalizace deš ová – svedení do koryta Havraního potoka,
jednotlivé objekty a pozemky budou vybaveny zádržným systémem deš ových vod.
Plocha 2:(dostavba Háj na západním okraji) Kanalizace splašková – napojení na novou splaškovou
kanalizaci s ukon ením na SOV. Kanalizace deš ová – svedení do koryta Havraního potoka,
jednotlivé objekty a pozemky budou vybaveny zádržným systémem deš ových vod.
Plocha 3: Kanalizace splašková – napojení na novou splaškovou kanalizaci s ukon ením na SOV.
Kanalizace deš ová – svedení do koryta Havraního potoka, jednotlivé objekty a pozemky budou
vybaveny zádržným systémem deš ových vod.
Plocha 4: Kanalizace splašková – napojení na novou splaškovou kanalizaci s ukon ením na SOV.
Kanalizace deš ová – svedení do koryta Havraního potoka, jednotlivé objekty a pozemky budou
vybaveny zádržným systémem deš ových vod.
Produkce splaškových vod sídla Háje
Úvod
Dle výše uvedených popis se p edpokládá realizace systematické splaškové kanalizace se
svedením do spole né erpací stanice odpadních vod ( SOV), erpání do kanalizace m sta Krásno a
likvidaci splaškových vod na OV Krásno, která má dostate nou kapacitu.
Hydraulické zatížení
Hydraulické zatížení vychází z výpo t pot eby vody, nebo se p edpokládá s výstavbou oddílné
kanalizace. Pro OV Krásno to znamená tento p ítok splaškových vod:
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Q24 = 3.066 m3/rok = 8,31 m3/den = 0,346m3/hod.
Qd = 8,31 m3/den . kd = 8,31 . 1,5 = 12,46 m3/den = 0,519m3/hod.
Qh = 0,519 . 6,7 . kh = 0,519 . 6,4 = 3,32 m3/den = 0,92 l/s
Látkové zatížení
22 RD p edstavuje cca 66 EO, pro jejich množství je propo teno látkové zatížení OV:
BSK5 = 66 EO x 60 g/den = 3,96 kg/den = 476 mg/l
CHSK = 66 EO x 120 g/den = 7,92 kg/den = 953 mg/l
NL = 66 EO x 55 g/den = 3,63 kg/den = 436 mg/l
istírna odpadních vod v Krásn má dostate nou kapacitu i pro splaškové vody produkovanou
obyvateli z nové zástavby v Krásn .

SÍDLO DOLNÍ HLUBOKÁ
Sídlo Dolní Hluboká nemá kanaliza ní sí . Jednotlivé objekty likvidují splaškové vody individuáln .
Jde o žumpy, septiky nebo malé istírny odpadních vod. P ed išt né vody jsou vypoušt ny do
recipientu – Dolského potoka.
P edpokládá se, že tento systém – osazování malých domovních istíren odpadních vod bude
zachován i do budoucna. D vodem je relativn vodný recipient, vyhovující ú innost sou asn
vyráb ných domovních istíren a konfigurace terénu. Vzhledem k p edpokládanému rozvoji v sídle
Dolní Hluboká a postupnému dosídlení ÚP eší systematickou splaškovou kanaliza ní sítí s likvidací
splaškových vod v istírn odpadních vod.
Malá vodní elektrárna v Dolní Hluboké
V letech 1988-1992 byla nad sídlem Dolní Hluboká realizována malá vodní elektrárna (MVE). MVE
využívá spádu mezi korytem Dlouhé stoky a hladinou vody v Dolském potoce. Odb rný objekt MVE se
nachází na Dlouhé stoce, cca 150 m za odleh ovacím objektem pod Krásenskou rozhlednou. Vodní
elektrárna má dva objekty strojoven a jeden domek pro rozvad e. Tlakové potrubí DN 300 mm o
délce cca 700 m. Dle Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami ze dne 4.5.1989 pod .j.
VLHZ/571/89-235 m že vodní elektrárna odebírat maximální množství vody 0,16 m3/s, pr m rn 0,07
m3/s. Rozhodnutím referátu životního prost edí Okresního ú adu v Sokolov pod .j. ŽP/667/92.
Rozvojové plochy – kanalizace – sídlo Dolní Hluboká
Úvod
Dolní Hluboká je od m sta Krásno vzdálena cca 2,5 km. Výškový rozdíl mezi ob ma sídly je zna ný.
Krásno leží v nadmo ské výšce 730÷670 m n. m. Sídlo Dolní Hluboká v údolí Dolského potoka se
nachází v nadmo ské výšce 540÷560 m n. m., výškový rozdíl iní cca 120÷170 m n. m. Propojením
tlakovou kanalizací je technicky obtížné i finan n náro né a nemá opodstatn ní. Proto se
s propojením nepo ítá.
Popis rozvojových ploch Dolní Hluboké
Plocha 1:(dostavba západní ásti sídla) Kanalizace splašková – napojení na novou splaškovou
kanalizaci, která bude ukon ena v nové istírn odpadních vod, která bude postavena pod obcí.
Alternativn je možno likvidovat splaškové vody individuáln v domácích istírnách odpadních vod
s p epadem do vodote e. Domácí OV budou mít kvalitní technologii išt ní na maximu dostupných
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technologií. Kanalizace deš ová – vody budou svedeny do koryta Dolského potoka. Jednotlivé
pozemky budou vybaveny zádržným systémem deš ových vod.
Plocha 2: (dostavba východní ásti sídla) Kanalizace splašková – napojení na novou splaškovou
kanalizaci, která bude ukon ena v nové istírn odpadních vod, která bude postavena pod sídlem.
Alternativn je možno likvidovat splaškové vody individuáln v domácích istírnách odpadních vod
s p epadem do vodote e. Domácí OV budou mít kvalitní technologii išt ní na maximu dostupných
technologií. Kanalizace deš ová – vody budou svedeny do koryta Dolského potoka. Jednotlivé
pozemky budou vybaveny zádržným systémem deš ových vod.
Plocha 21:(h išt na východním okraji Dolní Hluboké) Kanalizace splašková – lokalita nebude
napojena na splaškovou kanalizaci.
Plocha 31:(areál agroturistiky) Kanalizace splašková – napojení na novou splaškovou
kanalizaci, která bude ukon ena v nové istírn odpadních vod, která bude postavena pod sídlem.
Alternativn je možno likvidovat splaškové vody individuáln v domácích istírnách odpadních vod
s p epadem do vodote e. Domácí OV budou mít kvalitní technologii išt ní na maximu dostupných
technologií. Kanalizace deš ová – vody budou svedeny do koryta Dolského potoka. Jednotlivé
pozemky budou vybaveny zádržným systémem deš ových vod.
Produkce splaškových vod sídla Dolní hluboká
Úvod
ÚP navrhuje likvidaci splaškových vod sídla Dolní Hluboká výstavbou systematické splaškové
kanalizace s istírnou odpadních vod. Vy išt ná voda bude z OV vypušt na do Dolského potoka.
Hydraulické zatížení z nových rozvojových ploch
Hydraulické zatížení z nových rozvojových ploch vychází z výpo t pot eby vody.
Q24 = 3.356 m3/rok = 9,19 m3/den = 0,38 m3/hod.
Qd = Q24 . kd = 0,38 . 1,5 = 0,57 m3/den
Qh = Qd . kh = 0,57 . 6,4 = 3,67 m3/hod = 1,02 l/s
Látkové zatížení
Látkové zatížení
OV, které budou produkovat osídlené a realizované rozvojové plochy,
p edpokládá pouze komunální splašky obydlených objekt . Dle pot eby vody je propo ten po et EO
na 73 EO.
BSK5 = 73 EO x 60 g/den = 4,38 kg/den = 476 mg/l
CHSK = 73 EO x 120 g/den = 8,76 kg/den = 953 mg/l
NL = 73 EO x 55 g/den = 4,015 kg/den = 436 mg/l
Kapacita
100 EO.

OV pro likvidaci splaškových vod pro stávající zástavbu a osídlené rozvojové plochy bude

Základní koncepci likvidace splaškových a deš ových vod m sta Krásno a sídel Háje a Dolní
Hluboká eší v ásti od vodn ní v. .1.4.1.2. Koordina ní výkres vodního hospodá ství odkanalizování, M 1 : 10.000.
Za touto kapitolou v ásti od vodn ní jsou p iloženy detaily schemat odkanalizování všech t í sídel
na území m sta Krásno
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3.5.2 Zásobování elektrickou energií
Pr zkum zájmového území konstatuje, že tímto územím prochází venkovní vedení nad azené
soustavy VVN 110 kV a rozvody VN 22 kV pro napájení distribu ních trafostanic 22/0,4 kV.
P es západní ást zájmového území ve sm ru sever - jih prochází vedení VVN 110 kV z Vítkova do
Toužimi. Vedení je provedeno vodi i 2x3xAlFe na ocelových p íhradových stožárech. Trasa tohoto
vedení je situována západn od hranice sou asn zastav ného území Krásna.
Ve VN rozvodech 22 kV je pro zásobování zájmového území umíst no 11 trafostanic, jejichž
základní technické údaje jsou sestaveny do následující tabulky:
ozna . název
trafo
TS1
TS Muzeum (Krásno) 250 kVA
TS2
TS Obec (Krásno)
250 kVA
TS3
TS Moskva (Krásno) 250 kVA
TS4
TS Statek (Krásno)
250 kVA
TS5
TS MVE (Krásno)
250 kVA
TS6
TS MV (Krásno)
-----------TS7
TS Rašelina (Krásno) 250 kVA
TS8
TS Kamenolom (Krásno) 160 kVA
TS9
TS Skl. st eliva (Krásno) 160 kVA
TS10 TS Obec (Háje)
160 kVA
TS11 TS Obec (Dol. Hluboká)100 kVA
TS12 TS ---------(Krásno)
-------------

stání
630 kVA
250 kVA
400 kVA
630 kVA
630 kVA
630 kVA
630 kVA
250 kVA
630 kVA
630 kVA
250 kVA
630 kVA

konstrukce
uživat.
dvousloupová betonová Z E
minaret
Z E
p íhradová
Z E
dvousloupová betonová Z E
dvousloupová betonová cizí
kiosková
cizí
dvousloupová betonová cizí
stožárová
cizí
dvousloupová betonová cizí
dvousloupová betonová Z E
minaret
Z E
kiosková
Z E

Ze severu vstupuje do p edm tného území VN linka z Horního Slavkova. Linka je vedena sm rem na
jih a t sn po vstupu do sledovaného území je z ní provedena odbo ka na východ pro napájení
trafostanice TS1. Samotná linka pokra uje dále k zastav nému území Krásna, kde jsou z ní
provedeny postupn odbo ky pro trafostanice TS12, TS2 a TS3. Za odbo kou pro trafostanici TS3 se
linka stá í zhruba sm rem na západ. Z této linky je p ipojena ješt trafostanice TS6, jihovýchodním
sm rem je z ní provedena odbo ka k trafostanici TS5 a linka kon í u trafostanice TS7.
Od Horního Slavkova je p ivedena také VN linka, která pokra uje sm rem na jih a západn od Háj
se d lí na dv v tve. Z v tve vedoucí na jih je provedeno napájení pro TS9, poté se linka stá í na
západ k jižnímu cípu Krásna, kde je ukon ena na trafostanici TS4. Druhá v tev pokra uje
jihovýchodním sm rem. Z jihu míjí Háje, kde je provedena odbo ka pro TS10 a následn se stá í k
jihu. Zde se op t rozd luje na v tev vedoucí na východ do Vodné a v tev vedoucí stále na jih.
Východn od Dolní Hluboké je z ní provedena odbo ka pro TS11. Na jihovýchod sledovaného území
se linka zase d lí na dv . Jedno vedení pokra uje východn do Be ova, druhé západn do Starého
Dvora.
Ze severu vstupuje do p edm tného území ješt jedna VN linka z Horního Slavkova, která napájí
trafostanici TS8.
M STO KRÁSNO
V území Krásna je v sou asné dob rezerva v neosazeném výkonu 760 kVA. Tato rezerva však není
ze situa ního hlediska pln využitelná.
V návrhu je plánovaná výstavba RD, výstavba provozoven místních emesel s bytem, výstavba 1
areálu drobné výroby, výstavba lyža ského areálu s vlekem, vybudování hospodá ského zázemí
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jezdeckého klubu a areál ob anského vybavení.
Soudobý p íkon 1 RD za p edpokladu topení, oh evu TUV a va ení pomocí elektrické energie je
Ps=15 kW, s tím, že n které domácnosti tohoto soudobého p íkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný p íkon jsou následující:
RD
provozovny míst. emesel
areál ob anského vybavení
lyža ský areál
areál jezdeckého klubu
areál drobné výroby

Ps=1680 kVA
Ps=480 kVA
Ps=120 kVA
Ps=30 kVA
Ps=30 kVA
Ps=150 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nár st výkonu o cca 2370 kVA.
Aby bylo možno tento nár st výkonu pokrýt, bude nutné osadit TS3 na plný výkon. Dále bude nutné
vybudovat novou trafostanici TS13 západním okraji obce p ipojenou vzdušným VN vedením z p ípojky
pro TS7, TS14 na severním okraji m sta a TS15 severn od centra m sta p ipojené ob z p eložky
vzdušného VN vedení v centru m sta a TS16 ve východním cípu obce p ipojenou z VN linky od
Slavkova.
Zabezpe ení napájení hospodá ského zázemí jezdeckého klubu je podmín no p evedením
trafostanice TS5 ze soukromého vlastnictví do vlastnictví EZ.
Zárove s t mito zm nami budou v p edm tném území budovány i sekundární nn sít a rozvody VO.
SÍDLO HÁJE
V území Háj je v sou asné dob rezerva v neosazeném výkonu 470 kVA.
V návrhu je plánovaná výstavba RD jako dostavba okraj sídla.
Soudobý p íkon 1 RD za p edpokladu topení, oh evu TUV a va ení pomocí elektrické energie je
Ps=15 kW, s tím, že n které domácnosti tohoto soudobého p íkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný p íkon jsou následující:
RD

Ps=225 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nár st výkonu o cca 225 kVA.
Z dispozi ních d vod bude nutné stávající trafostanici TS10 zrušit a její p ípojku prodloužit
izolovanými vodi i severozápadním sm rem do centra obce. Zde bude z ízena nová kiosková
trafostanice TS 10 se stáním 630 kVA osazená transformátorem s p íkonem 400 kVA.
Nová zástavba si vyžádá také p eložku vzdušného VN vedení na jihozápadním cípu území. Nové
vedení bude situováno západn ji od p vodního.
Zárove s t mito zm nami budou v p edm tném území budovány i sekundární nn sít a rozvody VO.
SÍDLO DOLNÍ HLUBOKÁ
Využitelná rezerva neosazeného výkonu v trafostanici Dolní Hluboká je 150 kVA.
V návrhu je plánovaná výstavba RD v západní a východní ásti sídla, z ízení areálu agroturistiky a
vybudování istírny odpadních vod.
Soudobý p íkon 1 RD za p edpokladu topení, oh evu TUV a va ení pomocí elektrické energie je

str. . 36

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNA - NÁVRH, ÁST OD VODN NÍ

Ps=15 kW, s tím, že n které domácnosti tohoto soudobého p íkonu nedosáhnou.
Požadavky na instalovaný p íkon jsou následující:
RD
areál agroturistiky
OV

Ps=150 kVA
Ps=50 kVA
Ps=50 kVA

Z hlediska zásobování elektrickou energií to tedy znamená nár st výkonu o cca 250 kVA.
Aby bylo možno tento nár st výkonu pokrýt, bude vhodné stávající trafostanici zrušit a v centru sídla
vybudovat novou kioskovou trafostanici TS11 se stáním 630 kVA a s transformátorem 400 kVA
p ipojenou izolovanými vodi i z VN linky na Be ov.
Zárove s t mito zm nami budou v p edm tném území budovány i sekundární nn sít a rozvody VO.
3.5.3. Zásobování plynem
1. ÚVOD
Správním územím m sta Krásno jsou soub žn vedeny dva vysokotlaké plynovody DN 700 mm a
DN 500 mm. Plynovody protínají území od jihozápadu k severu.
Samotné m sto Krásno využívá topné médium z potrubí DN 500 mm a je plošn plynofikováno.
2. VYSOKOTLAKÁ ÁST
2.1 Vysokotlaký (VTL) plynovod
Vysokotlaké (VTL) plynovody jsou trasovány od jihozápadu k severu správního území m sta Krásno.
Do p edm tného území jsou p ivedeny od sídla Starý Dv r, vstupující do katastrálního území Horní
Hluboká po úbo í údolí Dolského potoka, ten k íží podchodem a dále VTL plynovod stoupá k h ebeni,
k ásti obce Krásna „Na Dílcích“. Zde se stá í k východu a obchází centrální ást obce Krásno.
Prochází východní ástí m sta Krásno, kde k íží místní komunikaci, koryto potoka Stoka a odbo uje
severním sm rem ke komunikaci III/209 Krásno – Horní Slavkov. P ed k ížením s touto komunikací je
vysazena z potrubí DN 500 mm odbo ka DN 80 mm pro VTL RS Krásno.
Za komunikací je VTL plynovod veden soub žn s touto silnicí a sm uje severním sm rem. V tomto
prostoru opouští VTL plynovod správní území obce Krásno.
Podle zákona . 458/2000 Sb. je bezpe nostní pásmo VTL plynovod DN nad 250 mm 40 m na ob
strany od pr m tu potrubí.
2.2 Vysokotlaká p ípojka plynu
Na východním okraji m sta za posledními domy zástavby m sta Krásno byla vysazena vysokotlaká
odbo ka plynu DN 80 mm pro p ivedení zemního plynu do VTL regula ní stanice plynu. VTL odbo ka
je ukon ena ve vysokotlaké regula ní stanici plynu.
Bezpe nostní pásmo má ochranné pásmo 15 m na ob strany od pr m tu potrubí. Ochranné pásmo
dle § 68 zákona . 458/2000 Sb. je 4 m od p dorysu potrubí na ob strany.
2.3 Vysokotlaká regula ní stanice plynu
Vysokotlaká regula ní stanice plynu (VTL RS) se nachází na konci VTL p ípojky, na východním okraji
m sta Krásno, p i silnici Krásno – Horní Slavkov.
VTL RS je dvou adá, jednostup ová, o výkonu 1.200 m3hod. Vstupní p etlak 2,5 MPa, výstupní
p etlak 0,3 MPa.
Bezpe nostní pásmo je 10 m od p dorysu regula ní stanice.
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2.4 Katodová ochrana
VTL plynovody jsou chrán ny aktivní a pasivní ochranou. Katodová ochrana pat í k aktivní ochran .
3. ST EDOTLAKÁ ÁST PLYNOFIKACE
3.1 St edotlaký (STL) plynovod
M sto Krásno je plošn plynofikována. STL plynovod vychází z VTL RS a je rozveden k jednotlivým
objekt m obce. Z VTL RS vede v soub hu s III/209 a u první ulice se STL plynovod rozdvojuje. V tev
„Kladenská“ k íží komunikaci, plynofikuje ulici Kladenskou, Lesní, objekty „Nová Moskva“, severní
ásti nám stí, m stský ú ad, nám stí Sv. Trojice a objekty v ulici Na Pile na západním okraji m sta
Krásno.
V tev „Mírová“ odbo uje z hlavního adu k jihovýchodu, k íží místní komunikaci a podél III/209
pokra uje ke korytu potoka Stoka. Koryto k íží a vstupuje do ulice Mírová, kterou je vedena až k
nám stí, kde se rozdvojuje a je trasována po obou jeho stranách.
Jižní v tev napojuje zem d lský areál a budovu bývalé školy. Severní v tev napojuje pouze ást
dom na nám stí až po k ižovatku s ulicí Lesní.
T etí v tev vychází z hlavní v tve do Mírové ulice. Odbo uje p ed k ížením s místní komunikací
východním sm rem. K íží koryto potoka Stoka a plynofikuje objekty Cínové ulice v etn Muzea
Krásno a objekt sm r Háje. V této ulici k íží STL plynovod i dva VTL plynovody DN 500 mm PN 40 a
DN 700 mm PN 40.
Ochranné pásmo STL plynovodu dle § 68 zákona . 458/2000 Sb. je 1 m na ob strany od p dorysu
potrubí v zastav ném území. V ostatních p ípadech jsou to 4 m od p dorysu potrubí.
Rozvojové plochy – napojení na plyn m sto Krásno
1. Popis lokalit
A. Plochy bydlení
Plocha 1:(proluky jihovýchod) – Napojení plochy „1“ západní ást bude provedeno na STL plynovod
vedený podél p edm tného území. Východní ást vyžaduje prodloužení plynovodu o cca 50 m.
Plocha 2: (proluky jihozápad) – prodloužení stávajícího plynovodu o cca 15 m.
Plocha 3:(jižn , podél místní obslužné komunikace) – napojení na stávající plynovod na jižním okraji
ploch nebo nový plynovod vedený v páte ní obslužné komunikaci ( . 41). Tento nový STL plynovod
bude vysazen ze stávajícího na k ižovatce ulice Kladenská, III/209 a na páte ní komunikaci ( . 41).
Plocha 5:(lokalita U Rybní ka) – objekty po obvod rozvojových ploch 5 budou napojeny na stávající
STL plynovody posílené o nový STL plynovod vedený v nov p ipravované páte ní obslužné
komunikaci ( . 41). Objekty uvnit rozvojových ploch budou napojeny na nové STL plynovody, které
budou zokruhováním napojeny na stávající. Systém plynovod pro tvrti Krásna „Moskva“ a „Nová
Moskva“ bude p edtím posílen novým plynovodem v komunikaci . 41.
Plocha 6:(lokalita Nová Moskva) – rozvojová plocha 6 bude plynofikována ze stávajících plynovod k
„Nové Moskv “ ze severu a z jihu z nového plynovodu v komunikaci . 41.
Plocha 7: (lokalita Moskva) – lokalita 7 napojena na stávající STL plynovod vedený v ulici Lesní.
Plocha 8:(plochy na západním okraji obce) – napojení na stávající STL plynovody ukon ené na
západním okraji obce Krásno.
Plocha 9:(lokalita Nová Moskva II.) – rozvojová plocha 9 bude plynofikována ze stávajících plynovod
k „Nové Moskv “ ze severu a z jihu z nového plynovodu v komunikaci . 41.
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B. Plochy smíšené a obytné
Plocha 11: (lokalita Nová Moskva) – rozvojová plocha 11 bude plynofikována ze stávajících
plynovod k „Nové Moskv “ ze severu a z jihu z nového plynovodu v komunikaci . 41.
Plocha 13:(lokalita naproti bývalému kravínu) – zemní plyn bude p iveden z jižní v tve vedené po
nám stí. Vzhledem k obtížnému posilování dodávky plynu této lokality je nutno provést posouzení
kapacity plynovodní sít pro pot eby nových objekt . V p ípad málo kapacitních stávajících za ízení
by bylo možno sí dále zokruhovat, p ípadn využít nového plynovodu v komunikaci . 41 a p ivést
nové potrubí z prostoru severní ásti obce.
C. Plochy výroby a skladování
Plocha 33:(lokalita výroby naproti bývalému kravínu . 3) – zemní plyn bude p iveden z jižní v tve
vedené po nám stí. Vzhledem k obtížnému posilování dodávky plynu této lokality je nutno provést
posouzení kapacity plynovodní sít pro pot eby nových objekt . V p ípad málo kapacitních
stávajících za ízení by bylo možno sí dále zokruhovat, p ípadn využít nového plynovodu
v komunikaci . 41 a p ivést nové potrubí z prostoru severní ásti obce.
Plocha 34:(hospodá ské zázemí jezdeckého klubu) – nep edpokládá se p ivedení plynovodu.
4. PROPO ET BILANCE ZEMNÍHO PLYNU A PROPO ET HODINOVÉ POT EBY
4.1 Obyvatelstvo
Pro výpo et bilance zemního plynu vycházíme z p edpokladu výstavby 50 RD, které by byly z 80%
vytáp ny zemním plynem, va ení a p íprava teplé užitkové vody by byly plynofikovány ze 100 %.
Maximální hodinové odb ry:
Va ení
1,2 m3/hod.
P íprava TUV
2,2 m3/hod.
——————————————
Celkem
3,4 m3/hod.
Pro 50 RD je pak hodinová pot eba 170 m3/hod.
Otop 80 % RD p edstavuje:
50 x 0,8 x 3,0 m3/hod. = 120 m3/hod.
Ro ní pot eba ZP:
Va ení
180 m3/rok x 50 RD
=
9.000 m3
TUV
500 m3/rok x 50 RD
=
25.000 m3
Otop RD
4.000 m3/rok x 50 RD =
200.000 m3
————————————————————————
Celkem
234.000 m3 ZP
4.2 Komer ní odb ratelé
V rozvojových plochách se po ítá pouze s maloodb rateli.
Maximální hodinové pot eby:
Pohostinství
1 x 5 m3/hod.
5 m3/hod.
2 kancelá ské budovy
2 x 6 m3/hod.
12 m3/hod.
3
3 drobné provozovny
3 x 10 5 m /hod.
30 m3/hod.
—————————————————————————
Celkem
47 m3/hod.
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Ro ní bilance:
Pohostinství
4.000 m3/rok
2 kancelá ské budovy
15.000 m3/rok
3 drobné provozovny
30.000 m3/rok
——————————————————
Celkem
49.000 m3/rok
Výkon regula ní stanice plynu je dostate ný. V rezerv je i navýšení tlaku z 0,3 MPa na 0,4 MPa.
Pr m r potrubí je t eba navrhnout dle konkrétní lokality s p ihlédnutím na další rozvojové plochy.

SÍDLO HÁJE
ÚP navrhuje úplnou plynofikaci sídla HájeRozvojové plochy – plyn – sídlo Háje
1. POPIS LOKALIT
Inženýrské sít v Krásn jsou od sídla Háje vzdáleny takto:
STL plynovod
1.700m
P edpokládá se plošná plynofikace sídla Háje. STL plynovod bude p iveden v soub hu s vodovodem
a tlakovou kanalizací podél komunikace Krásno - Háje.
Plocha 1:(dostavba severního okraje Háj ) – napojení na nové STL rozvody sídla Háje.
Plocha 2:(dostavba Háj na západním okraji) – napojení na nové STL rozvody sídla Háje.
Plocha 3: – napojení na nové STL rozvody sídla Háje.
Plocha 4: – napojení na nové STL rozvody sídla Háje.
2. PROPO ET BILANCE ZEMNÍHO PLYNU A PROPO ET HODINOVÉ POT EBY
Pro výpo et bilance zemního plynu vycházíme z p edpokladu výstavby cca 22 RD, které by byly z
80% vytáp ny plynem, va ení a p íprava teplé užitkové vody by byla ze 100% na zemní plyn.
Maximální hodinové odb ry:
Va ení + oh ev TUV
=
74,8 m3/hod.
22 RD x 3,4 m3 ZP/hod.
Otop
22 RD x 0,8 (80%) x 3m3 ZP /hod.
=
52,8 m3/hod.
———————————————————————
Celkem
127,6 m3/hod.
Ro ní pot eba ZP:
Va ení
180 m3/rok x 22 RD
TUV
500 m3/rok x 22 RD
4.000 m3/rok x 22 RD x 0,8

=
=
=

3.960 m3 ZP/rok
11.000 m3 ZP/rok
70.400 m3 ZP/rok

Komer ní odb ry ani velkoodb ry se v Hájích nenacházejí.
Výkon regula ní stanice plynu je dostate ný. V rezerv je i navýšení tlaku z 0,3 MPa na 0,4 MPa.
Pr m r potrubí je t eba navrhnout dle konkrétní lokality s p ihlédnutím na další rozvojové plochy.

str. . 40

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNA - NÁVRH, ÁST OD VODN NÍ

SÍDLO DOLNÍ HLUBOKÁ
ÚP nenavrhuje plynofikaci sídla Dolní Hluboká.
Základní koncepci zásobování m sta Krásno a sídla Háje plynem eší v ásti od vodn ní v. .1.4.2.2.
Koordina ní výkres zásobování energiemi - plyn, M 1 : 10.000.
Za touto kapitolou v ásti od vodn ní jsou p iloženy detaily schemat plynofikace dvou sídel na území
m sta Krásno.
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3.5.4. Zásobování teplem
M sto Krásno je plynofikované. Jednotlivé objekty rodinných dom , objekty ob anského vybavení a
objekty dílen a provozoven jsou vytáp ny lokálními plynovými kotlíky, jejichž výkon nep edstavuje ani
st ední zdroj zne išt ní ovzduší. Ve m st nikdy nebyla centrální soustava zásobování teplem.
ÚP p edpokládá i nadále individuální p ístup v zásobování teplem. ÚP nenavrhuje žádnou CSZT.
Ve m st jsou vesm s navrženy rodinné domy nebo malé provozovny služeb, které budou vytáp ny
lokálními kotlíky na plyn. ÚP eší úplnou plynofikaci sídla Háje, kde se p edpokládá vytáp ní objekt v
lokáních plynových kotlících.
ÚP ne eší plynofikaci sídla Dolní Hluboká. Zde se p edpokládá vytáp ní objekt lokálními zdroji stávající kotle na tuhá paliva, elektrické vytáp ní.
ÚP doporu uje kombinaci plynového kotle s alternativním zdrojem tepla (slune ní kolektory, tepelná
erpadla). Možné je rovn ž elektrické vytáp ní nebo provozování kotle na d ev ný odpad.

3.5.5. Vn jší sd lovací rozvody
ešené správní území m sta Krásno p ísluší ke karlovarskému telefonnímu obvodu . 35.
Nap í správním územím m sta Krásno prochází dálkový kabel.
Místní telefonní sí je ve m st položena do zem jako p ílož dálkového kabelu. Kapacita telefonních
kabel vyhovuje pro stávající stav s rezervou. Jakékoliv rozší ení telefonní sít ve m st Krásno bude
investi ní akcí f.Telefonica O2 Czech Republic, a.s., který bude akce zajiš ovat i projek n .
Územní plán nepo ítá na území m sta Krásno s jakýmkoliv novým dálkovým kabelem

3.6. KONCEPCE OCHRANY KRAJINY, CIVILIZA NÍCH A KULTURNÍCH HODNOT V ÚZEMÍ
Celé správní území m sta Krásno spadá do chrán ného území CHKO Slavkovský les a Chrán né
oblasti p irozené akumulace vod Chebské pánve a Slavkovského lesa. Územní plán pln respektuje
vyhlášené ložisko rašeliny osv d ené jako p írodního lé ivého zdroje peloidu Krásno – istá a jeho
ochranná pásma (v etn omezení innosti v nich).
V sou asné dob se na území m sta nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek, VKP
ze zákona jsou v územním plánu pln respektovány.
Územní plán respektuje vyhlášené ochranné pásma jednoho lokálního vodního zdroje na území
m sta Krásno. Na území m sta je vyhlášená plocha Natura 200 - evropsky významná lokalita Krásenské rašeliništ , cz 0410401.
ÚP zachovává základní krajinný ráz území m sta Krásno tvo ený zarovnanými povrchy (vzniklé
rovnob žným ústupem svah ) a hluboce za íznutým údolím eky Teplé.
Krajina je tvo ena komplexem lesních porost v západní a v nejvýchodn jší ásti správního území
m sta, enklávami lesních porost v okolí sídla Dolní Hluboká, Háje a bývalého sídla Milešov,
extenzivn využívanými loukami s koridory nelesní zelen v okolí sídla Dolní Hluboká mezi enklávami
lesních porost , extenzivn
i intenzivn využívanými pastvinami i loukami s výskytem solitérních
skupinek nelesní zelen na ostatní ásti území a bývalými i stávajícími t žebními plochami v krajin ,
které negativn p sobí na své okolí.
Významnou kulturní dominantou je kamenná rozhledna na Krásenském vrchu (825 m n.m.) s výškou
25m, která byla postavená v roce 1933 – 1934 za ú elem zvýšení cizineckého ruchu v návaznosti na
blízkost láze ských m st. Technickou dominantou je Dlouhá stoka, jejíž celková délka je 24,2 km a
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byla vybudována již v letech 1531-1536 za Jana Pluha z Rabštejna z d vodu zvýšené spot eby vody
pro úpravu cínových rud. Dlouhá stoka má zpevn né koryto a je vedena striktn dle vrstevnic tak, že
v n kolika úsecích vypadá, že te e do kopce. P írodní dominantou je p irozený tok eky Teplé
s hluboce za íznutým údolím, soubor mok ad a rašeliništ v Borkách v západní ásti území m sta na
sever od silnice II.t ídy II./208. Rašeliništ v Borkách nebo také Krásenské rašeliništ je jedno z mála
vrchoviš (rašeliništ napájené deš ovou vodou) ve Slavkovském lese. V minulosti bylo zni eno
velkoplošnou povrchovou t žbou, dnes bude revitalizováno a t žba by m la být omezena jen pro
t žbu v málém množství pro balneologické využití.
Prostupnost krajiny je zajiš ována systémem stávajících ú elových a p ších cest a navržených
polních a p ších cest v KPÚ v k.ú. Krásno nad Teplou. Krásnem vede také významná cyklotrasa
Euregio Ergensis.
Do územního plánu jsou zapracovány cílové sanace a rekultivace prostoru Schnödova pn . Naopak
do ÚP není zapracována sanace kamenolomu Krásno, nebo jeho životnost je až do 90.let tohoto
století, což je nad rámec asového horizontu ÚP.
Do ÚP Krásno jsou zapracovány historické cesty nap í krajinou k obnov dle komplexní pozemkové
úpravy v k.ú.Krásno nad Teplou.
Ve volné krajin budou zachovány ú elové polní a lesní cesty nap í kulturní krajinou. V interiéru
m sta Krásno jsou zachovány stávající upravené par íky v prolukách zástavby. Plocha vyhražené
zelen za kostelem je navržena na plochu ve ejného prostranství s ve ejnou zelení – parkem.
Sou ástí územního plánu je návrh místního ÚSES jako kostry ekologicky stabilní kulturní krajiny,
který je respektován jako nezastav né území. Ve volné krajin nejsou rozši ovány meliora ní zásahy
ani nejsou zakládány samoty i nová sídla, a to ani obnova bývalého sídla Milešov východn od m sta
Krásno.
Lokalita v Borkách
Tato lokalita, ozna ovaná též jako Krásenské rašeliništ , je osv d ena Ministerstvem zdravotnictví
R p írodním lé ivým zdrojem peloidu a je chrán na ochrannými pásmy I. a II. stupn v lokalit
istá Krásno. Tímto rozhodnutím byla v tomto prostoru ukon ena t žba rašeliny pro komer ní ely a nadále
zde bude možno t žit jen omezené množství pro pot eby láze ství.
Tém celé rašeliništ , které bylo v minulosti vážn narušeno násilným snížením hladiny spodní vody
intenzivní t žbou, tak bude možno vrátit k p vodnímu p írodnímu stavu. Lokalita je navržena k celkové
revitalizaci, která bude spo ívat p edevším v obnovení vodního režimu a nastartování p irozeného
procesu tvorby rašeliny.
Na území m sta Krásno jsou v sou asné dob vyhlášeny tyto nemovité kulturní památky:
k.ú. Dolní Hluboká – osada Dolní Hluboká:
- r. . 645: kaple sv. Prokopa, p.p. . 29
k.ú. Krásno nad Teplou – obec Krásno:
- r. . 639: radnice, .p. 1, p.p. . 128
- r. . 640: m š anský d m (gotický portál), .p. 11, p.p. .116
- r. . 641: m stský d m, .p. 307, p.p. . 58
- r. . 642: zvonice, p.p. .560
- r. . 643: troj ní sloup, p.p. . 3077/6
- r. . 644: rozhledna, p.p. .2279
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- r. . 5023: smír í k íž, p.p. . 2105/3
- r. . 5026:areál dolu Vilém - 3 objekty:
- budova t žní v že, p.p. . 584
- strojovna, p.p. . 541
- hrázd ná vrátnice, p.p. . 494
- r. . 5191: hrázd ný d m, ev. . 2, p.p. . 251
- r. . 5204: hrázd ný d m, ev. . 3, p.p. . 271
- r. . 5202: areál fary, .p. 2, p.p. . 103 - 3 objekty:
- budova fary
- hospodá ská budova
- socha sv. Jana Nepomuckého
Centrální ást m sta Krásno je vyhlášena jako m stská památková tóna.
Územní plán nenavrhuje žádné zm ny v dosavadním režimu památkové pé e na území m sta
Krásno.
P i umis ování nových objekt do území nebo p i rekonstrukcích stávajících dom je t eba
postupovat citliv . Nová zástavba bude svojí výškou a hmotovou skladbou respektovat místní jednotný
architektonický ráz zástavby.
Je nutné chránit a obnovovat specifický historický obraz sídla, p irozené p sobení v míst . V
urbanismu to znamená respektovat historicky vzniklou sí a strukturu p i úpravách a využití ploch na
území sídla, p i úpravách tras komunikací a umis ování novostaveb do území.
Novou výstavbu je nutné ešit v kontextu se zástavbou historickou. V první ad se jedná o
urbanistické situování jednotlivých novostaveb, sm r h ebene jejich st ech, rozmíst ní apod.
Historickou tvá nost sídla i jeho strukturu je nutné zachovat. Lze dostavovat místa proluk, je však
naléhavé volit stavby s ur itou kontinuitou se stávající historickou zástavbou - p dorys domu nad
obdélníkem s možností p ístaveb i dalších staveb uzavírajících dv r (hospodá ské objekty, dílny,
garáže apod.), se st echami sedlovými i polovalbovými. V žádném p ípad by zde nem la být volena
st echa plochá, stavba teras. V tší hmota objekt by m la být roz len na i v úrovni st ech. Podhledy
p esah st ech by nem ly být podbedn né, ale naopak zhlaví krokví ponechána volná a viditelná.
P ístavby, nástavby a novostavby v etn dopl kových staveb budou ešeny v souladu se zásadami
obnovy stávajících objekt a celkového prost edí obce Krásno.
3.7. KONCEPCE NÁVRHU ÚSES
3.7.1. Výchozí podklady
Pro pot eby ÚP Krásno byl jako územn technický podklad zpracována práce: Územní systém
ekologické stability obce Krásno, duben 2002, autor RNDr. J. K ivanec, která je do ÚP pln
zapracována.
Rozsah ešeného území je dán správním územím m sta Krásno a zahrnuje katastrální území Krásno
nad Teplou, Háje nad Teplou a Dolní Hlubokou o celkové rozloze 3290,88ha. Území leží v západní
ásti Karlovarského kraje.
Pro území m sta nebyla dosud zpracována žádná dokumentace odpovídajícího m ítka, vymezující
prvky ÚSES standardním postupem dle metodických pokyn tak, aby byl zárove vy ešen soulad
nadregionálních a regionálních prvk se schváleným územním plánem velkého územního celku
Karlovarsko-sokolovské aglomerace.
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Pro ozna ení nadregionálních a regionálních prvk je použito celorepublikové íslování dle ÚTP,
prvky místní jsou íslovány zvláš – biocentra a biokoridory.
3.7.2. Nadregionální ÚSES
V ešeném území se nachází jeden biokoridor nadregionálního významu. Prvek je p evzat z ÚTP i
návrhu ÚP VÚC KSA beze zm ny.
Vymezen je prvek:
- nadregionální biokoridor . K 46 Svatošské skály – Kladská s osou mezofilní bukovou
Základ nadregionálních biokoridor tvo í osa ší ky regionálního biokoridoru, vyzna ená v grafické
ásti návrhu ÚP Krásna. Od osy se na ob strany uvažuje s tzv. ochrannou zónou širokou cca 2 km,
kde se prvky regionálního a místního ÚSES považují za sou ást nadregionálního biokoridoru.
Smyslem ochranné zóny je podpora koridorového efektu, zam ená na ochranu a rozši ování prvk
s vyšším stupn m ekologické stability. P esná hranice ochranné zóny není v terénu zpravidla
vymezitelná, proto není ani v grafické p íloze. P ibližn lze íci, že ochranná zóna zahrnuje vždy celé
údolí Sádky i Teplé po horní hranu svah .
3.7.3. Regionální ÚSES
V ešeném území se nachází t i biocentra a dva biokoridory regionálního významu. Všechny prvky
jsou p evzaty z ÚTP i návrhu ÚP VÚC KSA beze zm ny.
Vymezeny jsou tyto prvky:
- regionální biocentrum . 1138 Krásenské rašeliny
- regionální biocentrum . 1137 Krásný jez ( ást)
- regionální biocentrum . 1681 Hluboká
- regionální biokoridor . 1017 spojují regionální biocentrum Krásenské rašeliny s regionálním
biocentrem Mili e
- regionální biokoridor . 1018 spojující regionální biocentrum Krásenské rašeliny s nadregionálním
biokoridorem K 46
3.7.4. Místní ÚSES
P i koncipování místního ÚSES byla vzata do úvahy tato hlediska:
- ÚSES musí umož ovat existenci všech významn jších ekosystém m, které mohou v území
existovat – rozmanitost potencionálních ekosystém zajiš uje v ešeném území nadregionální a
regionální ÚSES. Ostatní místní biocentra jsou vymezena kv li dodržování prostorových parametr
(vzdálenosti na biokoridorech vyšších úrovní)
- prvky jsou v tšinou navrženy tak, aby byly již z ásti funk ní a mohly být pouze jednoduchými a
finan n opat eními dotvo eny a p ípadn udržovány v požadovaném stavu
- je pot ebné, aby ÚSES zahrnoval jak prvky ponecháváné spontánnímu vývoji, tak prvky s ur itým
režimem hospoda ení (nap . louky)
Dle požadavk p íslušného orgánu ochrany p írody (CHKO Slavkovský les) byl návrh upraven –
zvýšena hustota prvk v lesích a v prostoru Dolní Hluboké
3.7.5. Interak ní prvky
Interak ní prvky p edstavují dopln ní sít biocenter a biokoridor . Nejsou pro n stanoveny žádné
prostorové parametry, rovn ž režim využívání je zpravidla voln jší.
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Zakresleny jsou v grafické p íloze. P edpokládá se, že budou p esn vymezeny, p ípadn dopln ny,
v etn požadovaných zásah a režimu využívání až v rámci pozemkových úprav, prodeje pozemk
apod. Proto nejsou zahrnuty do tabulkové ásti.
Sou asn je nutno uvést, že zákon . 114/1992 Sb. termín interak ní prvek nezná, což zna n
znevýhod uje jejich praktické prosazování.
3.7.6. Tabulky biocenter a biokoridor
Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny v tabulkách v ásti návrh ÚP. Údaje v tabulkách poskytují
základní informace o prvcích tak, jak to p edpokládá úrove plánu ÚSES. Navrhovaná opat ení
p edstavují ur ité minimální zásady pro zajišt ní funk nosti jednotlivých prvk . P edpokládá se, že tyto
zásady budou základním podkladem pro zpracování navazujících dokumentací, nap . studií, územních
plán , pozemkových úprav, projekt ÚSES.
Na území m sta Krásno jsou p evzaty tyto nadregionální a regionální prvky ÚSES:
* NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDORY:
- . K 46 – Svatoušské skály – Kládská
* REGIONÁLNÍ BIOCENTRA:
- . 1137 – Krásný Jez
- . 1138 – Krásenské rašeliny
- . 1681 – Hluboká
* REGIONÁLNÍ BIOKORIDORY:
- . 1017 – Milí e – Krásenské rašeliny
- . 1018 – Krásenské rašeliny – K 46
Na území m sta Krásno jsou vymezeny tyto místní prvky ÚSES:
* MÍSTNÍ BIOCENTRA:
- . 1 – Nový rybník
- . 2 – Puška ova stoka
- . 3 – Komá í vrch
- . 4 – U louže
- . 5 - Koník
- . 6 – Krásenské prameništ
- . 7 – U rybníka
- . 8 – Špi ák
- . 9 - Šibeník
- . 10 – Krásenská louka
- . 11 – V kopci
- . 12 – U soutoku
- . 13 – Horní Hluboká
- . 14 – Nad skládkou
- . 15 – na dole
- . 16 – Háje
- . 17 – Doliny
- . 18 – Nad myslivnou
- . 19 – Pod rašeliništ m
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. 20 – Pod rozhlednou
. 21 – Krásenská rozhledna
. 22 – U krásenského h bitova
. 23 – Pod letišt m
. 24 – Pod starým dvorem
. 25 – Ve vojenském
. 26 – Dolní Hluboká
. 27 – Pod Milešovským vrchem
. 28 – K Milešovu
. 29 – Milešovské rozcestí
. 30 – V zatá ce
. 31 – K Be ovu

* MÍSTNÍ BIOKORIDORY:
- . 1 – spojnice Bc1 a bc 1138
- . 2 – spojnice Bc 2 – bc5
- . 3 – spojnice Bc 5 – bk7
- . 4 – spojnice Bc 3 – bc8
- . 5 – spojnice Bc 6 – bc1138
- . 6 – spojnice Bc5 – bc9
- . 7 – spojnice hranice obce – bc8
- . 8 – spojnice Bc8 – bc4
- . 9 – spojnice Bc9 – bc19
- . 10 – spojnice Bc16 – bk11
- . 11 – spojnice hranice obce – hranice obce
- . 12 – spojnice Bc16 – bc25
- . 13 – spojnice Bc7 – bc12
- . 14 – spojnice Bk1018 – hranice obce
- . 15 – spojnice Bc19 – bk13
- . 16 – spojnice Bc18 – bc12
- . 17 – spojnice BC19 – bc21
- . 18 – spojnice hranice obce - hranice obce 7
- . 19 – spojnice Bc20 – bc23
- . 20 – spojnice Bc20 – bc23
- . 21 – spojnice Bc23 – bc26 – bc25
- . 22 – spojnice Bc26 – bc30
- . 23 - spojnice Bc25 – bc27
- . 24 – spojnice Bc27 – bc29
- . 25 – spojnice Bc27 – bc28
- . 26 – spojnice Bc15 – hranice obce
- . 27 – spojnice Bc21 – bc22
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) vymezuje návrh ÚP v grafické ásti ve v. .2.2.1
Hlavní výkres - koncepce uspo ádání krajiny - ÚSES, M 1 : 10.000.
ÚP navrhuje v kulturní krajin ve ejn prosp šná opat ení k ochran a rozvoji p írodního d dictví.
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ÚP navrhuje zp esn ní vymezení všech úrovní prvk ÚSES na území m sta Krásno a zárove
navrhuje úpravy krajiny pro založení vybraných vymezených dnes nefunk ních prvk ÚSES:
X2. -Opat ení k ochran nebo rozvoji p írodního d dictví
∗ X2.1. - vymezení prvk ÚSES
∗ X2.2. - založení vymezených prvk ÚSES
ÚP navrhuje založení dnes nefunk ních prvk ÚSES na území m sta Krásno v rozsahu: ásti MBC
.10 a 24, ásti MBK .3 a 10..
Podrobnosti vlastní revitalizace krajiny jsou ešeny v grafické ásti návrhu ÚP na v. .2.2.2 Hlavní
výkres - koncepce uspo ádání krajiny, M 1 : 10.000.

3.8. VYMEZENÍ PLOCH P ÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROST
JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT NÍ

A PLOCH PRO

Na správním území m sta Krásno probíhala již od st edov ku hlubinná t žba barevných kov .
V sou asné dob se na správním území m sta Krásno vyskytuje:
* Chrán ná ložisková území
- CHLÚ . 159 90000 Horní Slavkov – Krásno – istá pro cín – wolframové rudy a živcové suroviny
* Dobývací prostory
- DP Krásno . 500021 pro t žbu cínu a wolframu
- zvláštní DP Krásno I. . 600344 pro t žbu živcové suroviny (sou ást DP Krásno)
* Výhradní ložiska
- . B3 092000 Krásno – žula, pro živcovou surovinu
- . B3 117500 Krásno – Koník, pro cín a wolframovou rudu
- . B3 159900 Krásno, pro m
- . B3 244000 Krásno – Horní Slavkov, pro cín a wolframovou rudu
- . B3 198100 Krásno – Vysoký Kámen, pro živcové suroviny
* Registrované prognózní zdroje vyhrazených nerost :
- . P 9051400 Krásno – Vysoký Kámen, pro živce v sedimentech
Podle ust. § 19, odts.1) zákona . 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , je povolení staveb a za ízení v chrán ném ložiskovém území a
v dobývacím prostoru, které nesouvisí s dobýváním, možné jen se souhlasem orgánu kraje
v p enesené p sobnosti, vydaným po projednání s obvodním bá ským ú adem. Žádost o povolení
stavby musí žadatel doložit vyjád ením organizace spolu s návrhem podmínek ochrany výhradního
ložiska.
Dlouhodob je p ipravováno zmenšení stávajícího CHLÚ Horní Slavkov - Krásno - istá.
Plocha chrán ného území Horní Slavkov, Krásno, istá je 3 154ha. V sou asné situaci již p vodní
rozsah CHLÚ neplní svoji roli z d vodu n kterých ložisek vy atých z evidence a výsledk nového
geolog. pr zkumu. Stávající CHLÚ tak komplikuje rozvoj m st a obcí ležících v jeho území.
Návrh na zmenšení CHLÚ Horní Slavkov - Krásno - istá respektuje sou asnou realitu ložisek Sn, W
rud ve správ RD P íbram, s.p. i Geofondu s tím, že plocha je zmenšena o oblasti, v kterých byly
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ložiska bu vy aty z evidence nebo plochy CHLÚ zkonstruovány pouze na základ indicií. Zárove
CHLÚ již nebude chránit stávající ložisko Vysoký kámen – živce, které má sv j dobývací prostor a
jeho vlastník v souladu se zákonem zpracuje návrh na CHLÚ pro toto ložisko. Sou asn návrh na
nové CHLÚ respektuje nov zjišt né zásoby získané p i vrtném vyhledávacím pr zkumu na ložisku
Krásno – Horní Slavkov, které se nacházejí p evážn v severovýchodní oblasti stávajícího dobývacího
prostoru Krásno. Výchozím podkladem pro konstrukci nového CHLÚ je v zásad sou asný dobývací
prostor Krásno.
Navržené zmenšené CHLÚ není zachyceno v ÚP. Tato problematika bude do ÚP Krásna
zapracována až po provedení plánovaného zmenšení CHLÚ.
Na území m sta probíhá t žba živce v DP Krásno I.:
Ložisko živcové suroviny – D.P. Krásno I.
- hornická innost od 31.12.1996 – Rudné doly st.p. P íbram, severní svah kopce Šibeník, ložisko
apolitické žuly
Pro živcové ložisko stanoven zvláštní dobývací prostor „Krásno I.“.
* Dobývací prostor stanovil OBÚ v Sokolov dne 29.3.1993 pod. .j. 447/465/Ing./Bk/93 a je veden
v evidenci D.P. eského bá ského ú adu
* Hornická innost na lomu Krásno byla spole nosti KMK Granit s.r.o. povolena OBÚ v Sokolov
5.4.1993 .j. 576/511/ Ing./Bk/ 93
- životnost 89 let
- ro ní t žba 50.000t kamene frakce 0-10, 10-150mm
Do ÚP není zapracovaná sanace kamenolomu po ukon ení t žby z d vodu životnosti kamenolomu
90let, což p ekra uje obvyklou platnost ÚPD.
Kamenolom na konci 21. století bude sanován a to dle schváleného plánu sanací a rekultivací, který je
sou ástí Plánu otvírky, p ípravy a dobývání DP Krásno I. z prosince 2001:
- T žbou nedot ena zalesn ná plocha .................................8,7328 ha
- Vodní plocha jezera v lomu ................................................4,5876 ha
- Plocha rybní ka ..................................................................0,0312 ha
- Zalesn ná plocha ...............................................................3,6222 ha
- Cesty ..................................................................................0,5700 ha
- Zastav ná plocha ...............................................................0,0107 ha
Po provedení rekultivace dojde k op tnému zapojení vyt ženého prostoru do okolní krajiny.
Na území m sta Krásno není evidován žádný sesuv.
Území m sta Krásno je rovn ž hlubinn poddolováno se všemi negativními vlivy na své okolí –
propadliny, komíny a poklesové kotliny, šachty. Na území m sta Krásno jsou evidovaná tato
poddolovaná území:
- . 1123039 – Krásno2 – Komá í Vrch
- . 1123067 – Krásno 3
- . 1123038 – Krásno 1
- . 1123044 – Dolní Hluboká
- . 1123078 – istá4
- . 1123005 – Horní Slavkov20
- . 1123075 – Horní Slavkov16
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. 1123076 – Horní Slavkov17
. 1123007 – Horní Slavkov22
. 1123008 – Krásný Jez3
. 1123046 – Krásný Jez2 – Milešov
. 1123045 – Krásný Jez1 - obec

Vesm s se jedná o hlubinou t žbu barevných kov a jejich rud. V sou asné dob probíhá sanace
d sledk hlubinné t žby na území m sta Krásno:
Postupn jsou vyhlašovány stavební uzáv ry na komíny, jámy i v trací šachty:
- stavební uzáv ra nad komínem KP27-101/103 v k.ú. Krásno nad Teplou, p.p. . 802/2, 914/7, 914/12
- stavební uzáv ra jáma .21 – p.p. . 2075 k.ú. Krásno nad Teplou
- stavební uzáv ra komína KP25-102/100, p.p. . 914/12
Na severozápad probíhá likvidace dolu Krásno – III. etapa - rekultivace propadliny Schnödova pn
a p ilehlých ploch.
Veškeré tyto skute nosti ÚP respektuje.
Na poddolovaných územích lze z izovat stavby jen po provedení speciálního geologického
pr zkumu, který ur í komplex technických opat ení nutných pro zakládání staveb v t chto oblastech.
Podrobn jší informace o poddolovaných územích podá na vyžádání Geofond R. Na poddolovaných
územích lze z izovat stavby v souladu s ust. § 13 zákona . 62/1988 Sb., o geologických pracích a o
eském geologickém ú adu, ve zn ní pozd jších p edpis , pouze se souhlasem Ministerstva
životního prost edí R, odboru výkonu státní správy IV – pracovišt Ústí nad Labem, a za podmínek
jím stanovených. Pro projektování staveb do území zasaženého t žbou nerostných surovin platí SN
730039 navrhování objekt na poddolovaném území, která musí být dodržena.
Dle podklad z odvozené mapy radonového rizika R v M 1:200.000 se správní území m sta Krásno
nachází v oblasti vyšší kategorie radonového rizika, které si vyžádá zvláštní úpravy staveb.

3.9. KONCEPCE EŠENÍ POŽADAVK CIVILNÍ OCHRANY
1. Zájmy ochrany státu
Na území m sta Krásno se nenacházejí žádné zájmy obrany státu.
2. Zájmy civilní ochrany
M sto Krásno má zpracovaný plán ukrytí obyvatel, žák a osazenstva objekt m sta Krásno, dle
kterého je zajišt no ukrytí plného po tu obyvatel i osazenstva objekt v improvizovaných úkrytech.
Plán ukrytí musí zabezpe it ukrytí 100% obyvatel, 100% nejsiln jší sm ny zam stnanc v objektech.
Ukrytí osob v nové výstavb bude ešeno vždy individuáln formou improvizovaných úkryt . Je t eba
dodržet zásadu, že každá jednotlivá rozvojová lokalita zajistí ukrytí 100% svých obyvatel, žák a
osazenstva objekt v plném rozsahu v improvizovaných úkrytech a nelze tudíž tuto povinnost p evád t
na jiné rozvojové lokality. Kapacita prostor nov navrhovaných úkryt vychází z pot eby podlahové
plochy pro každou ukrývanou osobu (1-3 m2 – nucené v trání, 3-5 m2 – bez v tracího za ízení).
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Na území m sta se p edpokládá tato zabezpe ení zájm civilní ochrany:
Varování obyvatelstva sirénou ve m st Krásno, v obou osadách telefonem nebo osobní návšt vou
(minimum stálých obyvatel). Pr lomová vlna žádnému ze sídel nehrozí, na protékajících tocích není
nad sídly žádná nádrž.
Zóna havarijního plánování nebyla na území m sta vyhlášena.
Evakuace obyvatelstva v d sledku mimo ádné události nebude probíhat ani sm rem na území m sta
ani z území m sta. Nouzové ubytování a stravování je možné ve m st Krásno v mate ské školce
v omezené mí e.
Na území m sta se neskladují nebezpe né látky.
Na území m sta se p edpokládá jako možné riziko mimo ádné události automobilový provoz na
pr jezdných silnicích II.t ídy a provoz kamenolomu Krásno. Jakékoliv nehody budou odborn
likvidovány Hasi ským záchranným sborem Karlovarského kraje.
Na správním území m sta Krásno se nevyskytuje vodní tok se stanoveným ani vymezeným
záplavovým územím. M stem Krásno protéká regulovaný tok – potok Stoka, který je v n kterých
místech zatrubn ný a p emost ný. Tento tok zástavbu neohrožuje. Území m sta Krásno je
odvod ováno Dolským potokem (levostranný p ítok eky Teplé), který protéká volnou kulturní krajinou
a okrajov se dotýká zástavby osady Hluboká. Osadou Háje protéká v p íkré terénní strži místní
vodote . Územní plán respektuje údolní nivu Dolského potoka. Územní plán nenavrhuje žádnou
protipovod ovou ochranu stávající ani navržené zástavby sídel.
Zdroje požární vody: vodní toky ve všech sídlech, hydranty v ulicích Krásna. Budou dodrženy
normové požadavky na odstupové vzdálenosti objekt , na kapacitu požární vody a na dimenzi
p ístupových komunikací. P i kontaminaci lokálních zdroj pitné vody budou zajišt ny mobilní cisterny
pitné vody nebo rozvoz balené vody a sanace a dekontaminace lokálních zdroj pitné vody.
V ešeném území se nenachází ani se nepo ítá s žádným objektem STOÚ s hlavním d razem na
hermetické uzav ení.
Prost edky individuální ochrany pro d ti do 18 let, v etn doprovodu, budou pro stav ohrožení a
vále ný stav (Vyhláška MV .380/2002 Sb. k p íprav a provád ní úkol ochrany obyvatelstva), na
základ po t sd lených M Ú Krásno, uloženy ve skladech HZS mimo území obce a p ipraveny
k výdeji. K individuální ochran obyvatelstva p ed ú inky nebezpe ných škodlivin p i mimo ádné
události se využívají prost edky improvizované ochrany dýchacích cest, o í a povrchu t la, které si
ob ané p ipravují svépomocí z dostupných prost edk .
V p ípad nouze m že být v prostorách M Ú z ízena stanice humanitární pomoci s výdejem
pom cek CO, šatstva, balené pitné vody, hygienických pom cek a nejnutn jších potravin. Provoz této
humanitární stanice bude ízen M Ú Krásno a složkami integrovaného záchranného systému dle
aktuální pot eby. Pro objekt M Ú bude zajišt n náhradní zdroj elektrické energie.
Zdravotní zabezpe ení obyvatel Krásna zajiš uje zdravotní st edisko v Krásn a Záchranná léka ská
služba Karlovarského kraje - Sokolov. Nejbližší nemocnice je v Sokolov . Jižn od m sta je situován
h bitov.
Menší množství látek materiálu získaného p i záchranných, likvida ních a obnovovacích prací bude
možno p echodn skladovat na pp .2075 v k.ú. Krásno nad Teplou. Tento pozemek západn od
m sta slouží jako manipula ní plocha m sta Krásno pro nakládání s m stskými lesy. Pokud bude
t eba uskladnit v tší množství materiálu vzniklého p i likvidaci mimo ádné události, ur í krizový štáb p i
M Ú vhodnou lokalitu na území m sta ve volné krajin s dobrou p ístupností a bez možnosti
kontaminace lokálních zdroj pitné vody. M Ú Krásno nep edpokládá trvalé skladování sana ních
materiál na území m sta.
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3.10. KONCEPCE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V sou asné dob není stav životního prost edí ve m st Krásno p íliš uspokojivý:
* zna ná ást zástavby m sta je obt žována hlukem, emisemi a vibracemi z pr jezdné dopravy po
silnicích II. a III.t ídy, místní obslužné komunikace vycházejí z historického p dorysu m sta a
prostorov nevyhovují dnešním parametr m
* severn nad m stem Krásno je provozován živcový kamenolom, jehož životnost je n kolik desítek
let
* v bezprost ední blízkosti zástavby m sta probíhala hlubinná t žba cínových a wolframových rud,
která zanechala po sob vesm s negativní zásahy do území – poddolované území s propadlinami,
komíny, v trací šachty, devastované budovy a provozní plochy areál bývalých dol
* naproti tomu má m sto Krásno vybudovanou kanalizaci a obecní OV, takže nedochází ke
kontaminaci podzemních vod. M sto bylo plynofikováno, takže se radikáln snížil po et lokálních
topidel na tuhá paliva, která zvlášt v zimním období p edstavují významný zdroj zne išt ní ovzduší.
Obecní lokální zdroje pitné vody jsou ošet eny ochrannými pásmy, které by m ly zaru ovat ochranu
zdroje pitné vody p ed zne išt ním.
Územní plán eší jednotlivé kroky, které ve svém d sledku p isp jí ke zlepšení obytného
mikroklimatu jak ve m st , tak v osadách:
- veškerá výstavba ve m st Krásno je napojena na veškeré místní inženýrské sít
- podél severního okraje m sta Krásno je navržena páte ní obslužná komunikace s chodníkem
soub žná s pr jezdnou silnicí II./209 jako nový kapacitní p ístup k navržené zástavb ve m st .
- rozložení nové výstavby podle funkce ve m st Krásno naváže na sou asné funk ní zónování:
centrální ást m sta pro bydlení, OV a neobt žující služby, výrobní plochy a komer ní obt žující
plochy budou navrženy na jižním cípu m sta (vazba na bývalý areál státního statku). Výrobní plochy
na severovýchodním cípu m sta již nebudou rozši ovány.
- pln jsou respektovány VKP ze zákona
- nová výstavba má navržené vesm s ekologické vytáp ní plynové nebo elektrické, což výrazn zlepší
emisní situaci ve m st . Také stávající zástavba rodinných dom by m la postupn v závislosti na
rekonstrukcích objekt spojených s jejich dodate ným zateplením p ejít na n kterou ekologickou
formu vytáp ní. Zásobování stávající zástavby i plánované výstavby ve m st Krásno zemním plynem
s jeho využíváním pro vytáp ní, oh ev užitkové vody a pro va ení p isp je ke zlepšení životního
prost edí. Omezení na minimum hlavní škodliviny, která vzniká spalováním uhlí nebo topných olej .
Jde hlavn o prach a oxid si i itý (CO2), kterého je p i spalování zemního plynu o 40-50% mén než
p i spalování uhlí a o 35% mén než p i spalování topných olej . Dále bude omezena v daných
procentech tvorba odpad popele, manipulace s tímto odpadem a s jeho ukládáním na skládku.
- do územního plánu jsou zapracovány vyhlášené stavební uzáv ry nad šachtami a komíny a sanace
dolu Krásno – III. etapa – rekultivace propadlin Schnödova pn a p ilehlých ploch
- jsou respektována stávající ve ejná prostranství s ve ejnou zelení v sídlech
- ÚP pln respektuje vymezený systém ÚSES jako trvale nezastav nou kulturní krajinu s vysokou
ekostabiliza ní funkcí.
- sídlo Háje je zam eno výhradn na klidové obytn rekrea ní aktivity. ÚP eší nové kapacitní
napojení sídla na místní vodovod m sta krásno. ÚP eší erpání splaškových vod z Háj do OV
Krásno. ÚP eší plynofikaci sídla Háje a to STL plynovodem z Krásna.
- v sídel Dolní Hluboká je navržen ve vazb na stávající zem d lskou farmu areál agroturistiky.
Východní ást sídla je op t klidová obytn rekrea ní. Vzhledem k velké vzdálenosti sídla Dolní
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Hluboká od kapacitních zdroj ÚP ne eší plynofikaci sídla. ÚP navrhuje posílení místního systému
zásobování pitnou vodou v Dolní Hluboké o další komoru vodojemu. Splaškové vody jsou išt ny
v lokálních OV a to ve vazb na realizaci navržených rozvojových ploch.
Rozvoj na území m sta Krásno p edpokládá zabezpe ení zájm ochrany ovzduší.
Na území m sta Krásno se nenachází žádný zvlášt velký ani velký zdroj zne išt ní ovzduší.
Na území m sta nikdy nebyl provozován centrální systém zásobování tepla ze spole né kotelny na
tuhá paliva. M sto bylo plynofikováno v 90.letech – v jednotlivých objektech jsou domovní plynové
kotelny.
Na území m sta se nenacházejí žádné kapacitní chovy hospodá ských zví at ani skládky, které by
p edstavovaly potencionální velký zdroj zne išt ní ovzduší. ÚP rovn ž žádné takové aktivity
nenavrhuje. Na území m sta se nenachází žádné území se zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro
ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V sou asné dob je kvalita ovzduší na území m sta
vyhovující emisním limit m. Územní plán nevytvá í p edpoklady k jejich zhoršení nad p ípustnou míru.
Emise ze zdroj zne iš ování ovzduší, v etn dopravy a dopravních staveb, nesmí zp sobit
p ekro ení krajských emisních strop a imisních limit .

4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
KÚKK, odbor životního prost edí a zem d lství posoudil jako p íslušný orgán ochrany p írody návrh
zadání ÚPO Krásno se záv rem, že ÚPO Krásno nem že mít významný vliv na evropsky významné
lokality ani na pta í oblasti.
KÚKK, odbor životního prost edí a zem d lství provedl zjiš ovací ízení v souladu se zákonem
.100/2001 Sb., p íloha .8 se záv rem, že ÚPO Krásno není nutné posoudit z hlediska jeho vliv na
životní prost edí.
Z t chto uvedených d vod nebyl pro ÚP Krásna zpracován posudek vlivu ÚP Krásna na životní
prost edí (posudek SEA), posudek vlivu ÚP na chrán ná území Natura 2000 a pta í oblasti. Ve vazb
na tyto skute nosti a v souladu s novým stavebním zákonem .183/2006 Sb. nebylo nutné pro ÚP
Krásna zpracovat ani vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území dle p ílohy .5 vyhl. .500/2006
Sb.

5. VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK NAVRHOVANÉHO EŠENÍ NA ZPF A
PUPFL
5.1.DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO

EŠENÍ NA ZÁBOR ZPF

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základ zákona .334/1992 Sb., o ochran zem d lského
p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis , na základ metodické vyhlášky .13/1993 Sb, kterou se
upravují n které podrobnosti ochrany ZPF, a metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996,
.j.06LP/1067/96 k odnímání p dy ze ZPF podle zákona NR .334/1992 Sb. o ochran ZPF.

str. . 53

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNA - NÁVRH, ÁST OD VODN NÍ

Výchozím podkladem pro zpracování zem d lské p ílohy byly v grafické ásti návrhu ÚP výkresy
detail Hlavního výkresu: v. .2.1. Hlavní výkres - urbanistická koncepce, M 1 : 10.000, v. .2.1.a Hlavní
výkres - urbanistická koncepce - detail m sta Krásno, M 1 : 2.880, v. .2.1.b Hlavní výkres urbanistická koncepce - detail sídla Dolní Hluboká, M 1 : 2.880, v. .2.1.c Hlavní výkres - urbanistická
koncepce - detail sídla Háje, M 1 : 2.880.
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v grafické ásti návrhu ÚP, ásti od vodn ní ve výkresech:
v. .3.1. Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu, M 1 : 10.000, v. .3.1.a Výkres
p edpokládaných zábor p dního fondu - detail m sta Krásno, M 1 : 2.880, v. .3.1.b Výkres
p edpokládaných zábor p dního fondu - detail sídla Dolní Hluboká, M 1 : 2.880, v. .3.1.c Výkres
p edpokládaných zábor p dního fondu - detail sídla háje, M 1 : 2.880.
Ve všech t chto výkresech je zakreslena hranice ZÚ k 15.2.2007 dle stavebního zákona .183/2006
Sb a dle vyhlášky . 13/1994 Sb.
Vým ry, kultury a vlastníci pozemk a parcel byly p evzaty z katastrální mapy a z jednotné evidence
katastru nemovitostí z digitální katastrální mapy. ešené území se nachází k.ú. Krásno nad Teplou
k.ú. Dolní Hluboká, k.ú. Háje nad Teplou.
Výrobní podmínky v ešeném území charakterizují údaje:
* Klimatický region
Naprostá v tšina území spadá do mírn teplé oblasti – klimatický region MT4. Klima je mírn teplé,
mírn vlhké. Pr m rné ro ní teploty se pohybují v rozmezí 6 – 70C, pr m rné ro ní srážky kolem
700mm.
* Skupiny p d hlavních p dních jednotek
ešené území je typologicky vytvá eno v závislosti na složení mate ných substrát a na reliéfu
terénu, který charakterizují táhlé svahy mírn zvln né pahorkatiny. V ešeném území se vyskytují tyto
hlavní skupiny p d v bezprost edním okolí sídel:
- HPJ 29 – hn dé p dy, hn dé p dy kyselé a jejich slab oglejené formy p evážn na rulách,
žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; st edn t žké až leh í, mírn št rkovité,
v tšinou s drobnými vláhovými pom ry
- HPJ 50, 53 – hn dé p dy oglejené a oglejené p dy na r zných horninách (hlavn žulách, rulách)
s výjimkou hornin HPJ 48, 49; zpravidla st edn t žké, slabé až st edn št rkovité až kamenité,
do asn zamok ené
- HPJ 67, 68 – glejové p dy úzkých údolí, v etn svah , obvykle lemující malé vodní toky; st edn
t žké až velmi t žké, zamok ené, po odvodn ní vhodné pouze pro louky
- HPJ 73 – hydromorfní p dy svah , st edn t žké až t žké p dy bez skeletu, trvale s vysokou
hladinou spodní vody
V bezprost edním okolí m sta Krásno se vyskytuje nejkvalitn jší zem d lská p da v I. t íd ochrany
– p.p. . 1235/1 v k.ú. Krásno nad Teplou – BPEJ 8.34.01 – I. t ída ochrany.
M sto Krásno požádalo OkÚ Sokolov – pozemkový ú ad v lednu 2002 o aktualizaci této vymezené
BPEJ. Terénní pr zkum na ja e r.2003 potvrdil však oprávn nost nejvyšší t ídy ochrany ZPF v této
lokalit . Tuto skute nost územní plán respektuje a tuto nejkvalitn jší p du zachovává jako
nezastav né území. Na této p d jsou navrženy p edevším plochy základního ob anského vybavení
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a zázemí cestovního ruchu a to v omezeném rozsahu tak, aby navržené plochy OV vytvá ely jakési
nové spole ensko-obslužné centrum m sta ve vazb na stávající sportovní areál, který je navržen k
p estavb .
Rozvoj m sta Krásno je zam en na dostavbu ZÚ a na volné plochy západn a severn od m sta,
kde se vyskytují p dy st ední kvality.
Ob osady Dolní Hluboká a Háje jsou dostaveny v rozsahu proluk historického intravilánu k 1.9.1966
(=ZÚ) s minimálním p esahem do nezastav né kulturní krajiny.
Územní plán respektuje stávající zem d lskou farmu v osad Dolní Hluboká, která je rozší ena na
centrum agroturistiky nad rámec zastav ného území osady. Zárove je zachováno „polní letišt “ –
vzletová a p istávací plocha pro provozní ú ely zem d lské výroby v etn jejího ochranného pásma

-

-

-

-

ešením územního plánu jsou dodrženy základní principy ochrany ZPF:
nová výstavba ve m st je navržená na plochách proluk zastav ného území sídel a nevytvá í
v krajin zbytková území ZPF, která by byla t žko dostupná
nejsou rozši ovány meliora ní zásahy do ZPF
návrh ÚP vychází z konceptu ÚPO Krásno, který byl ešen ve variantách A a B. Na základ
souborného stanoviska ke konceptu ÚPO Krásno byl návrh ÚP Krásna zpracován dle varianty A
s malým záborem nejkvalitn jších zem d lských p d na severovýchod m sta Krásno. Do návrhu
ÚP je dále zapracováno stanovisko KÚKK, OŽP Z ke konceptu ÚPO Krásno
návrh ÚP pokud možno zachovává íslování rozvojových ploch dle konceptu ÚPO Krásno.
íslování netvo í souvislou adu ísel. Není ani rozlišeno íslování ploch v jednotlivých
katastrálních územích.
v bilanci odn tí ZPF je sledováno:
- rozvojové plochy zastavitelné - nové vyn tí ze ZPF
- rozvojové plochy p estavbové - bez nového vyn tí ze ZPF
- v krajin jsou navržena ve ejn prosp šná opat ení nestavební povahy, z nichž n která si
vyžadují nové vyn tí ze ZPF. Tyto aktivity však nejsou sou ástí bilancovaného vyn tí ze
ZPF pro rozvojové zastavitelné plochy. Ve ejn prosp šná opat ení jsou ešena v tab. .4 a
5.
- do bilance ZPF není zapracována ani problematika sanace a rekultivace kamenolomu
Krásno, viz kap.3.8 této textové ásti.
ÚP navrhuje t sn u ZÚ Krásna tyto aktivity v krajin : lyža ský svah s vlekem a areál golfu. Tyto
aktivity však nep edstavují žádné zastavitelné území. Jedná se pouze o zp sob užívání kulturní
nezastav né krajiny bez terénních úprav. Tyto ob aktivity nejsou tedy za azeny do bilance
trvalého odn tí ZPF.

Tabulková ást je zpracována v t chto tabulkách a to pro celé správní území m sta:
Tab. .1 Rozvojové plochy – seznam dot ených pozemk
Tab. .2.1 P ehled navrhovaného odn tí p dy ze ZPF podle druhu pozemk (kultur) náležejících do
ZPF
Tab. .2.2 P ehled navrhovaného odn tí p dy ze ZPF podle funk ního využití lokalit
Tab. .3 Bilance p edpokládaného odn tí ZPF pro realizaci urbanistického ešení podle jednotlivých
lokalit
Tab. .4 Seznam dot ených pozemk - opat ení v krajin
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Tab. .5 Bilance p edpokládaného odn tí ZPF pro realizaci urbanistického ešení podle jednotlivých
lokalit - opat ení v krajin

ÚP Krásna eší rozvoj území m sta Krásno v t chto lokalitách:
M STO KRÁSNO
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení:
1 - dostavba proluk v zastav ném území - jihovýchod - BV
2 - dostavba proluky v zastav ném území - jihozápad - BV
3 - plochy jižn podél místní obslužné komunikace .41 - BV
5 - lokalita u Rybní ka - BV
6 - lokalita Nová Moskva - BV
7 - lokalita Moskva - BV
8 - plochy na západním okraji obce - BV
9 - lokalita Nová Moskva II. - BV
Plochy ob anského vybavení:
21 - rozší ení stávajícího sportovišt - OS
22 - plochy severn nad sportovišt m - OI
Plochy ve ejných prostranství:
41 - ve ejné prostranství s páte ní obslužnou komunikací, v etn úpravy k ižovatky - východní v tev PVk
43 - ve ejné prostranství s místní komunikací v lokalit Moskva pro výstavbu RD - PVk
45 - ve ejné prostranství s místní komunikací v jihozápadním cípu obce - PVk
46 - ve ejné prostranství s místní komunikací k parkovišti u lyža ského svahu - PVk
47 - ve ejné prostranství s místní komunikací na jihu obce ve výrobní zón - PVk
51 - ve ejné prostranství s parkem a rybní kem - PVz1
52 - ve ejné prostranství s parkem za kostelem sv. Kate iny - PVz1
Plochy smíšené obytné:
11 - lokalita Nová Moskva - SV
13 - plocha naproti bývalému kravínu - SV
Plochy dopravní infrastruktury:
71 - polní cesty dle KPÚ v k.ú. Krásno nad Teplou - DS
72 - p ší cesty dle KPÚ v k.ú. Krásno nad Teplou - DS
73 - parkovišt u lyža ského svahu - DS
74 - parkovišt v jihozápadním cípu obce - DS
75 - parkovišt na nám stí Svaté Trojice - DS
76 - parkovišt u fotbalového h išt - DS
Plochy výroby a skladování:
33 - plocha výroby naproti bývalému kravínu - VD
34 - hospodá ské zázemí jezdeckého klubu - VZ
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PLOCHY P ESTAVBY
Plochy bydlení:
10 - p estavba stávajícího škvárového h išt na sevru obce - BV

SÍDLO HÁJE
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení:
1 - dostavba severního okraje sídla - BV
2 - dostavba sídla Háje západn od pr jezdné silnice III. t ídy - BV
3 - dostavba jihovýchodního okraje sídla - BV
4 - dostavba severovýchodního okraje sídla - BV
Plochy ve ejných prostranství:
21 - ve ejné prostranství s místní komunikací na severovýchod sídla - PVk

SÍDLO DOLNÍ HLUBOKÁ
PLOCHY ZASTAVITELNÉ
Plochy bydlení:
1 - dostavba západní ásti sídla - BV
2 - dostavba východní ásti sídla - BV
Plochy ob anského vybavení:
21 - h išt na východním okraji sídla - OS
31 - areál agroturistiky na západním okraji sídla - OA
Plochy technické infrastruktury:
11 - místní OV - TI

ÚP na území m sta Krásno navrhuje tento rozsah rozvojových ploch (v ha):
k.ú.

celkem rozvojové
plochy

z toho
p estavbové
plochy

z toho
zastavitelné
plochy

nový zábor ZPF

Krásno nad
Teplou

27,33

0,52

26,81

18,94

Háje nad Teplou

4,39

-

4,39

1,54

Dolní Hluboká

1,70

-

1,70

0,33

Celkem

33,43

0,52

32,90

20,81

Z celkového záboru 20,81 ha ZPF: 1,93 ha ZPF v ZÚ, 18,88 ha ZPF mimo ZÚ.
Z celkového návrhu rozvojových zastavitelných ploch 32,9 ha je plných 12,1 ha = 36,8% navrženo
na ostatních pozemcích bez záboru ZPF. Z nov odjímaného ZPF v rozsahu 20,82 ha je pouze 1,93
ha ZPF = 9,3% odjímáno v ZÚ. Nejv tší navrženou funk ní plochou je bydlení 9,74 ha ZPF, následuje
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silni ní doprava 5,54 ha (návrh cest v kulturní krajin dle KPÚ (= dosud neschváleno, neprovedeno
v katastru nemovitosti).
Ve struktu e odjímaného ZPF jednozna n p evládá TTP (12,88 ha = 61,8%) a orná p da (6,82 ha =
32,7%).
Ve struktu e odjímaného ZPF dle t íd ochrany a BPEJ jednozna n p evládá zábor st edn kvalitních
ZPF ve II. a III. t íd ochrany (celkem 11,5 ha = 55% odjímaného ZPF). Návrh ÚP navrhuje i zábor
nejkvalitn jší ZPF v I. t íd ochrany a to v rozsahu 1,93 ha = 9,3% odjímaného ZPF.
V této I. t íd ochrany jsou situovány plochy:
- bydlení .3 v Krásn - 0,7 ha
- bydlení .8 v Krásn - 0,8 ha
- bydlení .4 v Hájích - 0,15 ha
- doprava .71 v Krásn - 0,08 ha
- doprava .72 + 76 v Krásn - 0,2 ha
Plochy pro bydlení .3 v Krásn 0,7 ha a .4 v Hájích 0,15 ha jsou zabírány v zastav ném území celkem 0,85 ha ZPF v I. t íd ochrany.
ÚP navrhuje ve ejn prosp šná opat ení v krajinn se záborem ZPF:
Jedná se o opat ení krajin ozn. X.2.2. Založení vymezených prvk ÚSES: ÚP navrhuje založení
dnes nefunk ních prvk ÚSES v rozsahu: ásti místního biocentra .10 a 24 - vyjmutí ze ZPF na
ostatní plochu s mimolesní zelení, ásti místního biokoridoru .30 a 10 - vyjmutí ze ZPF.
T mito úpravami krajiny bude celkem odejmuto 3,3 ha ZPF mimo ZÚ, p evážn V. t ídy ochrany
ZPF.
Navržený celkový nový zábor ZPF pro zastavitelné rozvojové plochy dle návrhu ÚP Krásno
v rozsahu 20,81 ha neovlivní negativn stav životního prost edí na území m sta ani nebude mít
negativní vliv na stávající podmínky zem d lské prvovýroby.
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5.2. D SLEDKY NAVRHOVANÉHO

EŠENÍ NA PUPFL

Na území m sta Krásno se nevyskytují stavby pro rodinnou rekreaci postavené jako do asné stavby
na lesní p d . ÚP žádné takové aktivity nenavrhuje.
Navržené zastavitelné plochy ve všech sídlech na území m sta Krásno respektují PUPFL jako
nezastav né území. N které rozvojové plochy p iléhají k hranicím lesa a zasahují do jeho ochranného
pásma.
ÚP Krásna respektuje PUPFL jako nezastav né území kulturní krajiny.

Karlovy Vary, erven 2007

zpracovala: Ing.arch.Alexandra Kasková
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