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obec Křimov

VYHLASKA
č. 1/2006

Na základě usnesení obecního zastupitelsfua ze dne 2ó. lďna 2006 vydává pďle $ 29 odst. 3 zéů<ona
č). 50119?6 Sb. o územním planovaní a stavebním řádu ve aěrrí nasledných předpisů a $ 84 odst. 2
zákona |28/2000 Sb. o obcích ve znění nasledných předpisů tuto obecně závantou vyhlášku'

ČÁsr PRVNÍ

ÚvooŇ USTANovENÍ

članek 1
ÚČnl wHI,ÁŠry

vyhláška ri5rmezuje závaané části ueemního planu obce Křimov schvá'leného obecním
zastupitelstvem dne 26. ledna 2006
vyhláška starroví závaaé regulativy pro funkční a prostorové uspořádiírrí území, zásady
uspořádání dopravy , technické infiastruktury' územní systém ekologické stability a vymezuje
veřejně prospěšné stavby.

člrínek 2
ROZSAIf PLATNOSTI

Vyhláška platí pro všechna katastrďni uzemí obce Křimov
Uzemní plan je platrrý do doby než bude nďrazen novým územním planem.

ČÁsr DRUHÁ

zÁvazNÁ ČÁsr vp ponuĚ npcurarrvŮ

ZÁSADY URBANISTIcrÉgo USPoŘáDÁŇ A FIJNKČNÍHo n'UŽrrÍ sÍopI. R
STAVEBNICH LOKALIT

čkárrek 3

PRosToRovÉ USPOŘÁDÁNÍ

osíďení v územním obvďu obce Křimov se bude rozvíjet jako aglomerace malých sídel
(sídelních částí)
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Vyhláška o závazných částech územního pliínu obce Křimov č. u2a06

Sídelní části se budou rozvíjet ďferencovaně s ohledem na svoji velikost a dopravni napoiení:
Křimov jako trlaltrí síďo s preferencí tn'alé sídelní funkce; Domina a Krásná Lípa s trvalott
sídelní i rekreační funkcí; Křimov - Na Špici jako část s pracovišfirí popř. nadmístní
obslužnou funkcí; Strážky, Suchdol, Celná a Nebovazy jako rekreační sídla. Zástavba
v zastalěnj.ch územních prostorově ďloučený'ch od ástavby sídelních částí je co do rozsahu
stabilizovaná.

Mimo vymezené zastavěné a Zastavitelné uzemí se nepřipustí územní rozvoj. Není tedy
přípustrý vzrik noqých prostorově ddělených sídelních jďrrotek ani rozšiřování stávajícího
stavebního v5'rržiti mimo vymezené zastavěné a zastavitelné území kromě zařízení pro
obhospodařování krajiny nebo specifických zařizent umoŽňujících vwžití obnovitelných
zdrojů. Zejména nebudou obnol'ovány zaniklé sidelní lokďi$ v územním obl'odu obce.

članek 4
, v

OBYTNA A REKREACNI UZEMNI

U4 Trvalá sídelní funkce bude rozvíjena v Křimově, Krásné Lípě a Domině intenzifikací qužití
stávaiicího zastavěného území a expanzí do zastavitelného uzemí v bezprostřední návazrrosti
na současně zastavěné území sídelních částí. Ve Strriž*ách bude trvďé byďení rozvíjeno
intenzifikací vyržití stavajícího zastavěného uzemí.

U5 Ve všech síďech se počítií s vyuátím pro individuální rekr'eaci; v Suchdole, Celné a
Nebovazích je individuáIní rekreace h]avním vyuátím. Pro ex1enzivní rozvoj inďvrduální
rekreace jsou wmezen.v přďevším plochy ve stavajicím zastavěném uzemi r.'e Strážkách,
Nebovazech a Celné.

U6 Pro komerční turistichi ruch včetně eventuá{ního obchďrrího vybavení pro návštěr,rríky
budou sloužit plochy v prostorově oďoučeném zastavěném území Za zallradou ave
vyhrazených částech sídel Dominy, Křimova _ Na Špici (u nádraá) a Krásné Lípy.
V Křimově a Celné se připustí pouze mďá ubytovací a stravovací zašizenl. V lokďitach mimo
síďa se pňpustí pouze sezónní zašizeru pro pasarrtni turistic$. ruch.

Přehled rozvojoých ploch byďení a rekreace a jejich kapacit je uvďen v příloze ÚP'

članek 5

Pro zřizoviíní zařizerú veřejného vybavení slouácích občanům v rozsďru
odpovídajícím moárostem rozvoje obce se počÍta zejména v nově adaptované budově
pro obecní úřad.
Umist'ovarrí komerčniho vybaveni sloužiciho místrim občanům je možné zejména
v prvním nadzemním poďaží b}tných domů, přďevším podél pruchodu ,.staré..trasy
silnice V7 Křimovem a jifuě odpruchodu této silnice Dominou.

članek 6

U7

U8

zÁsnoy uspoŘÁnÁNÍ a vYuŽtrÍ KRA.rNY
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HOSPODARSKE WUZITI

Kl Počíta se s omezeným využitím wbraných pozemků pro pastvu, v rozsahu, ktery by naciměrně
nenarušoval rostlinný kryt, např. Y pastevním areáúu mezi Dominou a StráŽkami, se zimni
základnou v Domině. U areálů je třeba věnovat pozornost laajinářs\im důsledkům situováLrri
případných nezbytných obslužrých objektů v pohledově exponovaných polohách.

K2 Hospodářské v1'užití lesů bude trvale limitoviíno jejich zařazením do kategorie lesů zvláštniho
určení (zřejmě i po ďezrrění důsledků devastace anečištěným ovzduším). Předpokládá se
částečné zalesňovárrí těžce přístupných či jinak nequžitelných travních porostu.

K3 Pňrodní podmínky a limity vyuátí území umožňují jen ve1mi omezené hospodďské v1rržiti
krajiny, je předpoklad pro pěstování altemativních energetic\ých zdrojů' Hospďářské v-wžití
musí ve všech případech respektovat ájem ochrany přírodních zdrojů (CHOPAV) a tan-r" kde
je to relevantní, též předpisy na ochranu vďních zdrojů a USES.

REKREAČMÍwuŽrÍ

K4 
i" lffiůHp##.tr-ffiÍvyaače.ých 

lokalit v grafické dokunrentaci

. KÍásr; Lípá - pď železrriční tratí směrem k Chomutow
Intenzita využití těchto lokalit pro l'vžování by neměla omezit jejich vyrržitelnostiako trvalých
travních porostu mimo lyžařskou sezónu.

K5 Letrrí rekreační vyuátí krajrny bude spďívat přďevším v nenárďqých formách _
c1.kloturistice, pěší turistice, eventuiílně rekreační jízdě na koních. Poměmě nízká intenzita
předpokládaného rekreačního vyuátí nebude mít negativní důslďky na přírďní prostřeď.

K6 Rekreační Ý},užiti krajiny bude omezeno v územích pďléhajících režimu CHoPAv a Úsps.

UMIsŤavÁNÍ znŘÍzrxÍ pno uĚTRNÉ ELEKTRÁR^'y

K7 Pro větrné elektrarny a nezbynrá doprovodn:á zařizeni pro jejich obsluhu jsouv "**":''l'ť#:fffi"r*rm;':EÍ;;Ťffi:*'$":.#"L v části mÝtrnr,
Za mlllinem

zÁsaov PRo WUŽrTÍ PLaCH PRo vĚrnuÉ GENERÁTaRY
ELEKTRIaKÉHO PRaUDU

ZE| Pro qýběr potenciáLlně vhodných ploch pro větmé generátory elektrického proudu bylo
použito kritérium minimrilního ďstupu l000m od okraje zastar,ěného území tnale oby'ďených sídel.
popř. 500m od okraje zastavěného územi bez trvalé obytrré funkce. Ploch1,' respektují
r ochranné pásmo lesa podle zikona č.289/1995 sb.

r poddolované území zasahující lymezené území lokality Menharticlý wch

zEz Na plochách pro větrné generátory elektrického proudu nesmějí bý zřizovÍny žádné
stavební objekty, jejichž účel nesouvisí přímo s q1hobou elektrické energie pomocí větru. Nepřipustí
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se ani výstavba objektů s touto činností souvisejícich' pokud je moáro fitrrkce, k nimž by byly tyto
objety určeny' vykonávat mimo plochu určenou pro větrné generátory elektrického proudu.

ZE3 Pro umist'ování staveb větrných generátoru elektrického proudu je třeba splnit
zejména následující kritéria:

hvgienická - splnění hygienick'Ých norem dkajícich se hlučnosti provozu: zvrrkové efekt-v
otáčejících se rotoru o ruzrých lonitďtech mohou mít negativní vliv nejen pro zdraví osob' ale i
miřat
moárý střet s radioreleoqýrni trasami prochrázejicími předmětn;ým územím - je nutré prověřit
vertikálrrí převy_šení věží, včetně gondol, s trasami směrového tysílání; v případě křížení je nutrro
ověfit výškovou polohu spodního okraj Fresnelovy zóny RRT a wcholové polohy listů rotoru
(zabrárrit kontaktrr - nebezpeěí rušení sm.v1.sílá'rrí)

vrpracovat a posouďt hodnocení laajinného rinu _ v.vpracoválrí a vyhodnocení pohledové stuďe
z vr.branÝch starrovišť
postupovat v souladu s příslušqýrrni ustanoveními zikonač. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životrrí _ větrné elektrárq, od max' qýkonu 5 kWe podléhají posouzení podle zákona 100/2001 Sb.,
o posuzování vlilů na ávotní prostřďí; zákon tyto stavby zařazuje do kategorie II, kde se rozhoduje
o posuzováni vlivu na životní prostředí na ákladě qislďku zjištbvacího řízení.

ZE4 Umístění jednotlivych generatoru bude vždy předem posouzeno z hlediska důsledkér
na krajinný ráz' Posouzení bude provedeno na zakladě záLkresu nawhovaných objektů z normálniho
horizontu zejména z těchto stanovišť:

silnice V7 (stávající, tj. ',stará.. trasa) ze směru od Chomutova před Křimovem v místě čerpací
stanice pohonných hmot
silnice V7 (stavající, tj. ',stará.. trasa) ze směru od hraničniho přechodu pň qi{ezdu z lesa nad Horou
Sv. Šebestiana (v místě křížení s vedením 22 kv.)

Předmětem posouzeni pohledů z posuzovaných stanovišť bude:
. potúedovépůsobení celé skupiny generátorů' kde se zapříznivějšípovažuje shlukování

jednotlirých generátoru do skuprn' nežli jejich rozrrístění ve větší šíři rozhledového
pole

o vďah k existujícím dominantám (např. věž kostela v Křimově)
. vaah jednotliqých věži větrných generatoru _ neměly by vytvořit souvislou řadu

uzav ir ající pohlďoqý horizont
o připadný zakr1't jednotliqých věží terénem nebo jinými optic\ilrni překážkami trvalého

charakteru, kde se za nepříailvé považuje, když je tento zákryt částečný, takže je
viditelný pouze rotor nebo jen jeho čast.

článek 7

DEFINICE U4VANYCH POJMU

Přípustné využití _ Funkce' které lze v území obecně připustit. Případně funkění a prostorové
kolize je třeba řešit především s obledem na přípustrré vyržití.

Podmíněné využití - Funkce, jejichž vhďnost v konkrétní situaci posoudí stavební úřad.
V případě souhlasu se v územním rozhodnutí či stavebním povolení mohou stanovit doplňkové
omezující podmínky využití (např. max. připustrrá kapacita zaÍizeni, závaný režim pro zásobování,



Vyhláška o závazných částech uzemního plrinu obce Křimov č. 1/2006

časové omezeni provoznich hodin apod.), tak, aby nebylo schvalované využití na újmu přípustrrému
v1užití v území (zóně).

PLoCHY soUčASNĚ zesrevĚNEHo A ZASTAYITELNEHo Úznvfi

V následující tabulce jsou uvedeny všechny funkční plocby zastavěného a zastavitelného .6zemi
v řešeném úzelnt.
Do funkčních ploch v tab. Nejsou zahrnuty stávající a nawhované pozemni komunikace a ploch1'
d'áhy, a také ostatní plochy využívané sezónně nebo pouze místrě (sjezdovky' VE).

Vymezení jednotliých funkčních ploch v řešeném uzemí je přďmětem grafické části -
Hlavní qýkres ě.2,3.

pŘípusruÉ A PaDMÍNĚNÉ FUNKaNÍ WUŽffÍ PLaCH souČÁsruĚ
zAsTAvĚNÉIHo A zAsTAvITELNÉHo ÚzenÍ
-přípustrré' podmíněné a nepřípushé vyuátí na jednotliqých funkčních plochách v zastavěném a
zastal'itelném území jsou stanoveny v textové části

Použité značky
! Prípustnévpžiti
l: .ll.l Podmíněné lyužití

I Nepřípustré využití

maěka nazev funkční olochv obecná charakteristika připusÍrého v.r,užití

BV obyté tnemi s byďením
venkovského tvpu

byďení v rodinných domcích s možností malého
dornácího hospodďství

SV smíšené uzemí mďých
venkovs\ých sídel

byďení v rďinných domech s moátostí doprovodných
staveb pro mďé domácí hospodďství; občanské

vybaveni pouze v druzích a rozsahu potřebném pro
obslúu místrích obwatel

zu území inďviduá|ní rekreace individuďní rekreační chalupy a chaty

RX územi se zařízenÍmi cestovního
ruchu

ubytovací, stravovaci a obchodní zařizetn volného
cestovní ruchu

SP
plochy účelových z.aÍizent pro

sport a rekreaci
účelové objekty a zaÍizeru pro sport a rekreact

TV plochy z-ařizeni technického
wbavení

účelové objekry. a z.ať:.z;etlt pro technické vybaveni

VN plochy vyroby a qi.robních
služeb

účelové objekřy* a zašízeru pro prumyslovou v1.robu a
vwobni službv

VZ účelové plochy rařizeru
zemědělské vÝrobv

účelové objel.t-y* a zařizeru pro zemědělskou v;,robu

ZP parková zeleň v síďech

plochy veřejné zeleně * veřejná prostranstvi, parky a
parkově upravená zeleň, uliční zeleňjako součást

veřejného prostrou v současně zasiavěném a
zastavitelném území

PřípusÍré, podmíněné a nepřípustrré využití na jednotliqých funkčních plochách v zastavěném a
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zastavitelrrém územi.

trvďé byďení v rodinných domech volně stojících,
event. dvoj domech
trvalé byďení v roďnných domech řadoých

byďení r'e úce b1tot,ych domeclr

ub1'tov:íní v zařízeních pensionol-ého nebo
internátního Ílpu _ do 15 lůžek s b.vdlením majitele
ub1'tor'iíní v zažizeních pensionorého nebo
internátniho t}Tu - ostatní - s bt'dlením rnajitele
služební byt-v. pohotovostní ubýolání nebo bydleni
majitele
pronajímatelné rekreační ub1'tovací zařizení
sezónního charakteru
pronajímatelné rekreační ub1.tovací zaiizeni
s celoročním provozem sbydlením majitele

rekreační chďupy a rekreačni domky stalebně
uzpůsobené pro celoročni uŽiváni
rekreační dornlq. stavebně neuzpůsobené pro
celoroční užíváni
chat.v / zafuádkíŤské přístřešlq

ziíkladní školská a rýchomá zďizení fiesle.
mateřské a základní školy' školní družiny a kluby)
ostatní školská a vzdělávací zařizeru míst. významu
(např. hudební, jazvkolé a rýwarné škol'ý
kulturni zaiizern místniho r,ýznamu (např. knihor'ny
a čtenářské kluby)

zaÍizeni pro kulturu _ obecně

lokální zařízení církví
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BV sv RX RI SP TV VN VZ

denní stacioniiře a qýcr.ikorá střediska zdravotně
postižeqych
azylové domy a dornory senioru - do 20 lužek

zařizení pďovatelské služby. střediska osobní
hygienv
zařizeni sociiílni pďe - ostatní

JcurluurvaZ;í1.|Lell| :4aKtauln Zoravouu pgí..e (rrapr
lékařské ordinace)

zdrar'otní střediska)

zdrar'otnická zaÍizenl, humánní medicíny- ostatní

veteriniírní zaÍizem s byďením majitele

lékírny v přízemí s byďením majitele

služebny první pomoci s byďením záshrpce

stanice nebo služebny Horské služby

drobné venkorni veřejné plochy a zanzenl pro sport
a rekreaci rezidentů
sporto\,Tí hříště maloplošná - do 2000m2 celkové
plochy

sportor.ní hříště - ostatní
sportol'ltí zařizeni kr}-tá _ kr"vté sportovní haly'
kuželny' plavecké bazény' jíz*irny, apď.

sportoÝní areály a stadióny

drobné maloobchodní prodejny do 50m2 prodejní
plochy v přízemí
maloobchodní prodejny potraviruířské do 200m2
prodejní plochy
maloobchodni prodeJnY potra\'lnáŤske do 450m2
prodejní plochy

mďoobchodní prodejny potravinářské - ostatni

maloobchodní prďejny nepotraviniířské do 200m2
prďejní ploch1. v přízemí
mďoobchďní prodejny nepotral'inářské do 450m2
prodejní ploch3'
mďoobchodní prodejny nepotravinÍiřské - ostatni

obchodní domy a nákupni centra
tržnice a soustředěný stiinkovÝ prodei potravin a
drobného zboá
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prodejil lraly a prďej ze skla<lu (např. star'ebrriny.
Lrotřeby pro zalrrádkáře a kutiiy)
autobazan'

BV sv R,X RI SP TV VN vz
klubová zaiízeni bez stravovacího a občerstvovacího
provoal _ kromě heren a erotic$.clr klubů
zařizeni ry'chlého občerstvení (např' snack bary..
bufety. pizzene) s denním proYozem v přízemí
restauračni a pohostinská zažizeni s dennítn
provozern v přizemí - kromě heren a eroticlg'ch kl.
klubová. restauračni a pohostinská zaÍizeni kromě
lreren a erotic\'.ch klubů . ostatní
tělo.rýchovná (fit-centra)' sauny pro veřejnost a
relarační zařizení v přizemi - krorně erotichÝ€h sal.

;asu (rrapr. Kura. orsKoacK.Y.
centra vol. času) - kro.heren. noč.kl..er.sal.
kornerční zaŤizeni lolného časrt (např. kina,
diskoté\'. centra \,ol. času) - kro. noč. kl. a er. sal.

noční kluby a erotické kluby a sďóny

autokempv nebo tábořiště pro karavarry' do l0
stanovišť celkem
aulokeinpy' tábořiště pro karavany'- ostatní

hotel1' a společenská centra rčetně doprovďného
q.bavení
hostel.v. turistické ub1'tol.n-v a dalŠí oMobrrí zaÍízetli
bez strar,'or,acího provozu - do 40 lůŽek
hostely., ubytor.ny. a zaiizeni pro školy v přírďě se
stral.oválrrím pro ub1.tované _ do 40 lůžek
hostely' tunstlcke ubytovn-v a djalŠi obdobna Zaji7-eru
- ostatní

jednotlivé kanceláře jako součást ob}tných
domů
administrativa' správa, peněžnictví a
ooiišťovnictví _ obecně
policejni Stanice a služebny

soci:ílní pro\,'oz}' obsluhující proYozo\TlY a areiily:
stravolání. zdr. péče. rehabilitace. služby zaměst.
archivy a depozitáře

drob. a neobtěžujíci rrev-vr. sluŽb1'a sběrny sluŽeb - kromě
autoservisů _ celii. oodl. o1o' do 50rn2
drob. a neobtěŽu;lci ltelÝr. slrub-v a sběrnv sluŽeb - kronrč
arrtoservisťr _ celk. podl. plo. do 200uú

rnalé autoserr,"isy - celková podlažrri plocha do 200rrú

trev1'robní sluŽbv a sběnrv sluŽ'eb - ostatní



Vyhláška o závazných částech uzemního plr{nu obce Křimov č. 112006

drobné a neobtěžující řemeslnické provozo\Tr.Y a
opral1ry- celkolii @laŽní plocha do 200m
neobtěžující řemeslnické provozovny a opržI\T _
ostatní
neobtěžující rÝrobni provozy

rýobní, zpracovatelské a opravárenské prol'ozy a
areály _ ostatní
vzorKovRy a pollotovostÍu SKlaoy ZDoa _ oo 4)UIIrl'
celkolé poďažni ploch1
sKlaoY vcours pronaJrmateinlllr - cIQ Lvvilv Q-eil(ovE
podlaŽní plochy

BV SV RX RI SP TV VN vz
sklady včetně pronajimatelných _ ostatní

dvory pro údržbu pozemních komunikací

doplňkové stavby pro chov drobných - '
hosoodářskÝch zvířat íkráIíci. sleoice. . . )
ďoplňkové stavby pro chov drobných hospodářs\ich
zvířat (malé dornácí hospodiířstr.í)
stavby a doplňkové stavby pro chov
hospodářslďch a kožešinovÝch zviřal
skladové stavby pro zemědělskou výrobu
ínaoř. skladv krmiva. hnoiiv ...)

zařizení pro místní sběr recyklovatelných
komunálních odpadů
zaŤizeni komunální hygieny _ ostatní

hasičské stanice

technické l-vbarení nezbytné pro zabezpečení
funkce zóny (trafo. r"ýměníková stanice...)

technické vybavení _ ostatní I
stavební dvory a zařizertt pro údržbu
technickÝch sítí a komunikací
objekty azařlzent pro údržbu a ochÍanu
v areálech
obj ekty a zařizeni obrany

jednotlivé garáže ( laŽ2) jako doplňkor'é objekq' k
byďeni
řadoré gariíŽe (3 a více)

hromadné garáže pro osobní automobily - rezidenti

lrromadné gartŽe pro osobnÍ automobrly _ ubytovánr
návštěr,níci



hromadné garáže _ ostatní
manipulační a odstawé ploch.v pro doprar.ní
prostředky
parkovací a odstalmě plochy pro reziden$y'uŽivatele

parkovací a odstavné ploch;. a hromadné či
skupinové gafilže pro r'eřejnost
parkor'iště a odstawá stiíní vyhrazená pro hosty,
návštěvníry a personiíl

čerpací stanice pohonných hmot

drobné plochy veřejné zeleně slouXcí převiážně
místrrím oblvatelům. s dětď<lmi hřišti
drobné plochy veřejné zeleně, dětská hřiště
a hřiště oro mládež _ ostatní
rekreační odpočinkové plochy

veřejná a vyhrazená zeleň

Vytúáška o závazných částech uzemního plránu obce Křimov č. 1/2006

Mimo zastavěné a zastavitelné územi se nepřipustí stavebniho Yyužití na funkčních plochách pro sport
a rekreaci.

PLocHY MIMO souČÁs,\'Ě ZA9TAVÉNÉ A ZA9TAVITELNÉ ÚzruÍ

i.{a plochách mimo souěasně zastavěné a zastavitelné území lze připustit pouze dočasné stavby a
funkce

BV sv RX RI SP TV \.N VZ

ochranná a okrasná zeleň

půjčowy sprtorních a rekreačních potřeb a
skladiště těchto ootřeb oro notřebv oůičor.'rrv T

úČelove stavbv nezbltně nutné k za v souladu s územním
ZM mimolesní vysoká a keřová zeleň izolační zeleň, liniová zeleň podél komunikace,

meze a remízkv
ZH hřbitov hřbitov

TTP trvalé trawí porosty louky a pastviny, extenzivní zeleň, ve zvláště
WznačenÝch částech siezdovkv

o omá půda orná půda

L ploch uživané pro funkci lesa
{PT'PFL)

lesní porosty

v vodní toky a plochy vodní toky a plochy

t0



VyNáška o závazných částech uzemního plárnu obce Křimov č. 112006

srÁ VBY MtMo soucÁs'vĚ zAsTAvĚNÉ A ZASTAVITELNÉ ÚzeuÍ

Zástavbamimo současně zastavěné a zastavitelné územi není přípusurá, s qýjimkou účelovych objeirtů
v souladu s příslušnými předpisy.

Budoly ve stavebních lokalit.ách v krajině nesmějí překročit historický půdorys a obrys původních
budov tam umístěných. Pozemky těchto stavebních lokďit není přípusfiré dělit ani oplocovat.

člránek 8

Natura 2000 - NAYRH

Ewopsky qiaramné lokality nawžené do soustavy Nafura 2000 jsou zakresleny v grafické části
návrhu'

Krásná Lípa _ kódCZ0424030 Udolí Hačk.v _ kď Cz0420l7I

aaHRANNÁ PÁ$MA vEt)ENÍ voDovoD|l A KANALIZAaE - NÁVRH

Podle $ 23 odst. 3 aikona ě.274/200I Sb. jsou ocbranná pasma q/rnezena vďorovnou vzdaleností od
vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanďizačních stok do pruměru 500 mm včetrě, 1,5 m
b) u vodovodních řadů a kanalizaěních stok nad pruměr 500 mm, 2,5 m

1 l

Pro stavební lokalitv v kraitně v řešeném územi tsou vhodrrá funkční wuátí deÍinována takto:
Iokalita vhodnéfunkční ryužití

b1ývalý strážní domek na opuštěné
trati Křimov _ Reitzenhain

rekreační bydlení nebo účeloý objekÍ, myslivecká chata

háiovna Stráž háiovna nebo iiné účelové zaÍizerit pro lesní hosoodářství
ared] zašizení vodního dfla
Křimov

účelové zašízent pro vodní hospodařství s možností
pohotovo stního ubytování

U rrrlýna účelové zašla;ertt pro obhospodďování krajiny (lesnictví,
myslivost' obnovitelné zdroje energie) nebo ekologickou
činnost;např' ekologické informační středisko,
myslivecká chata; nepřipustí se ubytovací nebo stravovací
wužití

chatv Celná _ údolí jednotlivé objekty chat na pozemcích nevyňatých
z lesního oůdního fondu

hájovna Stražky l Jedlina hájovna nebo jiné účelové zařizent pro lesní hospodářství



N áv rh och ran ných hygi eni-ckýeh_ pásem Čov
CoV Křimov
Óov rrásnáLipa
COV Domina
Óov strazty
CoV Křimov - Na

Vyhláška o ávazných částech uzemního plrínu obce Křimov ě. Il20a6

50m
50m
50m
50m
50m

ochranná pásma liniouých vzdušných vedení
ochrannó pósma podle zč.458/2000 Sb.

napájeci vedení 22kv vzdušné 2x7 m od krajních vodičů na každou stranu

o ch ran ná pásma trafostanÍc
ochrannó, pósma poďIe z,č.458/2000 Sb.

Trafostanice sloupová, mřížová
nebo stožárová

Plati ochranné pásmo jako pro linku, tj. pro traÍo 2210,4 je
to 7 m na všechnv stranv

Zděné trafostanice 2 m od vněišího líce obvodové zdi nebo oplocení

aCHRANA zAŘÍzENí sPoJU
ochranné pásmo podzemních telekomrrnikačních vďení činí podle $ 92 ďst. 3 z.č^ĎIl2000 Sb., o
telekomunikacích a zrrrěně dalších zikonů' l,5 m po straniích kraj. Vedení.

ocH RANNÁ PÁ$MA PaZEMNíCH KaMUN IRAaÍ
silnice III nebo III třídv nebo mistní komanikace III

mimo zastavěné území 15 m oboustranně od osy vozovky;
50 m nad vozovkou

1podle 
$ 30 odst. 2c z. 13|1997 Sb', o pozemních komunikacích (silniční zákon)

A
oznac.
urb.
iedru

označení
rozvojové
olochv

doporučené uyuiltí (přesnější charak) poznómka

KR-
KR

BV7 rodinné domy volně stoiící
\-rN I nezávadná vhoba' drobné řemeslnické provozorrnv
vzz rozšiření zemědělského areálu - skot. koně
RX2 zašizent komerčního turistického ruchu (kromě

eroticlďch služeb a heren)
R[ 5,6,7 rekreační domky nebo chaty (dlouhodobá rezerva) výstavba pouze

mimo plochy
ochr. přírodv

12



KR-
CL

SP1 hřiště

SK

BV8 rodinné domv volně stoiící
SV 3,4 rodinné domy volně stojící, s moárostí sezónního

ubytování nebo služeb pro místní obyvatele (kromě
eroticKch služeb a heren)

SP l hřiště * event. šatny a klubovna (přizemní)

DO

BV 9 .10 .11rodinné domy volně stoiící
SP I hřiště

sv 7,8 pension s trvď;ým bydlením majitele nebo
provozovatele (kromě erotichích služeb a heren)

KL
BV9 rodinné domv volně stoiící
BV4 rodinné domy volně stojící; možrost služeb pro

místní obwatele ftromě erotichých služeb a heren)

SU
RI 8 rekreační domkv nebo chatv
SP l hřiště

Vyhláška o závazných ěástech uzemního pli{nu obce Křimov č. u2a06

ov l Pro obslúu obyvatel obou sídel v území řešeném uzemním planem obce veřejn;.fon
občans\ilrn vybavením postačují (vedle stavající kapacrty zařizen v obci) zařizeni v Chomutově.
Předpokládá se přitom zajišGní pňměřeného standardu veřejné dopravy' jež tato zařizent obyvatelům
zpňstupní.

oV 2 Plochy pro komerční vybavení jsou v územním plárru samostatně vymezeny" jsou však
přípusfiré ve smíšených plocluich Rx, Sv event. v BV..'

ov 3 Pro obyvatele obce, rekreanty i pasanýjsou v ÚP řešeny 4 plochy účelovych zařizerupto
sport a rekreaci SP. AÍeál Krásrlá Lípa je nejýznamnější, má předpoklady pro celoroční provoz a
další rozvoj'

článek 10

DOPRAVA

D 0 železriční doprava v obci zustavá ďe ÚP obce územně stabilizována

D l Ve skeletu si|nic se pďítrí s těmito úpravami:
. realizace přeloáry V7 podle platrého uzemního roáodnutí v plném rozsahu
o postupné převrídění stavajících úseků ,ostaré.. silnice číslo V7 v souvislosti s jejich

nahrazením úseky přeložky na komunikaci III třídy

D z Prujezdné profily ,,st]arď. silnicr U7 budou redukovány s ohledsÍn na snížení funkění třídy
této komunikace na III třídu. V celém prujezdu zastavěným územím tak bude možré
reďizovat chodníky pro pěší' především v kritick.Ých místech.

D 3 Nové místrí komunikace se navrhují v souvislosti s novou zástavbou:

članek 9
v ,

OBCANSKE VYBAVENI

l 3



Vyhláška o zárlazŇch částech územního pláltu obce Křimov č. I/2006

D 4 Voáďa vlastníků a uživatelů nemovitostí budou zásadně ďstavována na pozemcích
těchto nemoútostí. Pro nové stavby domů je třeba splnění teto pďmínky zajistit
v územní rozhodnutí.

D 5 Pro nádraži Domina nawhuje se úprava přístupové komunikace k zastávce pro pěši a
cyklisticlq'provoz.

D 6 Umístění zastavek je stabilizovárro s nawhovanou drobnou úpravou k Křimově u budovy
nového obecního úřadu. Na ,,staré.. trase V7 není třeba pro zastavky autobusů zřizovat
samostatré zěůiv-v. Zfizovéni zastávek na přeložce silnice V7 se nepřďpokláda.

D 7 Nově nawžená cyklistická propojení:

sídelní
část

lokalita účeI místní komanikace nawhovaná
funkční třída

Křimov

severornýchod dopravní obsluha rozvojové plochy
bvdlení

D1

Jihoýchod bezkonÍliktní dopravní obsluhy
zemědělské farmy a nových
podnikatelshých ploch VN

C2event .C3

střed _ západně od
farv (krátk'í úsek)

dopravní obsluha nové zástavby a příjezd
na veřeiné parkoviště

C3

Stražky
(kráthý úsek) doprarmí obsluha nové zástavby na

rozvojové ploše jih a příjezd
k nawhované CoV

D1(C3)

Domina

severovýchod doprarmí obsluha rozvojoqých ploch pro
bydlení a zlepšeď obslužnosti stávajících
obiektů

C3,D1

jihoqýchod dopravní obsluha ploch pro smíšené
funkce

C3

jihoqýchod prijezd k nové CoV a zemědělské farmě účelové
komunikace

Krásná
Lípa

severozápad dopravní obsluha noých ploch pro
bvdlení

C3,D1

Jih obsluha nové rozvojové plochy bydlení a
účelorný oříiezd k Cov

C3,D1

napojení stávajících areá{ů čerpacích
stanic z nové přeložkv silnice V7
nový příiezd k nádraá Domina odU7

Pro navštěvníkv územni plán navrhuie zřidit tato veřeiná parknwště

sídelní čdst Iokalita kapacita parkot,acích
míst

Křimov západně od farv 10
u nového obecního úřadu 8

Domina střed _ naproti kaple 6
wchodní část - v mistě nového veřeiného orostoru T2

Krásná Lípa Náves l 0
celkem míst oro návštěvníkv 46

14



Vyhláška o ziNazých částech uzemního plrínu obce Křimov č. I/2006

. od Třetího Dolského rnlyna pďél přehrady Křimov k hájowě Stráž
r Křimov _ hájovna StÍaž (připojení obce na stívající cyklotrasu)
o Křimov _ U m\;na _ silnice III|22321(napojení na stávající trasu)
o Chomutov - po,,staré.. silnici U7 ažpo ďbďku si|nice ÍU2z3
o Domina (s vazbou nanádraži Domina) _ Bezručovo údolí
Některé trasy jsou kombinované s pěšími turistic\ými trasami.

D 8 Pro lyžařské sjezdové loulq'lze uvažovat tyto lokality:
o Celná _ Myší Díra, pď chatovou osadou
o Strážky - qýchodní zázemí síďa
o Krásná Lípa - pď železniční tratí směrem k Cbomutovu
Charakteru uzemí bude ďpoúdat spíše rekreační lýování mísÍrího v1ianamu, případně
s krát\fmi vlehv.

članek l1

rncHNrcrÉ vynnvsNÍ l NnKLÁoÁNÍ s oopnov

zÁsoBovÁNÍ VoDoU

v 1 Vlastní Křimov včetně lokďit Křimov _ Na Špici, Celná a Myší Díra budou napojeny na
vodárenskou skupinu Nová Ves, pro něž se předpokládá posílení jako podmínka rozšíření
okruhu odběru. Nové lokality v'vstavby budou pruběárě napojován1' na tuto soustavu.
Rozvodnií soustava v Křimově bude čiístečně zaokruhovárra.

v 2 Suchdol bude napojen na pňvaděč vďy do Chomutova zipravny vďy pod vďárenskou
nádrži Křimov.

v 3 Strážky, Domina a Krásnrí Lípa budou zásobovány z existujících lokráIních centrďizovaných
vodních zdrojů, na něž se postupně napojí zásavbav těchto sídelních částech. Bude
zajištěna kvalita dďávané vďy vyt1čením pásem hygienické ochrany a vhďrr;,i,mi
technic\ilrni opatřeními.

.Ý v 4 Nebovazy a drobné lokality zistavby v krajině budou i nadále vyržívat inďviduálních
vodních zdrojů, přičemž je nutto pro tyto zdroje zajišt'ovat ochranu před možnjtn
zrečištěním.

oDvoDNĚNÍ SÍDLA

K l Ve vlastním Křimově budou všechny objekry napojeny na splaškovou kanalizaci a čistírnu
odpadních vod. Postupně budou budovány ďdílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod i pro Křimov - Na Špici, Krásnou Lípu' Dominu a Stražky. ostatni lokality budou i
nadále likvidovat splaškové ďpadní vďy inďviduálně, pfičemž bude zajištěna hygienicky
bezpečná likvidace kalů jejich ďvozem na vybavenou čistírnu ďpadních vď.

Kz Dešt'ové odpadní vďy budou ze zastavěného území jednotliých sídel odstraňovánv
částečně samostatnou ďdí|nou kanalizaci (Křimov), v ostatních případech powchově nebo
vsakoviírrím na místě.

t5



V' yhli{ška o závazných ěastech uzemniho pliínu obce Křimov č. Ll2006

TUHÉ KaMUNÁLNÍ aDPADY

TKo 1 Bude postupně dobudován urtegrovarrý systém hospďaření s tu\fmi domovnimr a-"-"'"i*:##**rii{n$:;ťrit#Trm.*,':x*ťi;}Tj3#odpad)
. cyklický sběr feromagnetických kovů a barermých kovů do pňstav.ených kontejneru
o shromažďování objemných složek ve vy*úášených intervďech do velkoobjemovýclr

kontejneru
shromažďování nevyďíděných a inerÍrích zbvtků v nádobách 1100 l a 100 I Qaa \ a
pravidelqý odvoz takto shromažd'ovaného odpadu na řízené a zabezpďené skládhv
(České hamry, Tušimice I, Jirkov)
další dotřiďováni výříděných surovin v recyklačním dvoře Komunálních služeb
v Chomutově a jejich recyklace jako druhotné suroviny

TKo 2 Nebezpečný odpad bude zrreškďňovarr přďevším spďovaním ve speciálních spďovnách

vr' TKo 3 
:Hnffeparovaného 

sběru budou.gf;##"'

o Křimov 1 stano viště
o Křimov - komerční zóna 1 stanoviště

: ff.m*" l:Iilffil;
o StríŽk-v 1 stanoviště
. Suchdol 1 stanoviště

Celná 1 stanoviště

TKo 4 Bude dokončena likvidace divokych nebezpečných skládek rekultivací (zemědělskou,
lesnickou).

zÁsoBovÁuÍ aIEKTRICKa.., ENERGIÍ A ENERGETIaKÝM PLYNEFfi

T 1 Náwh předpokladá vícecestré energetické zabezpečení sídla jďna elektrickou energií,
v širší míře kapalným propan-butanem (zasobni nádrže s distribuční mikrosoustavou),
zbytková túá pa|iva (kvďitní hnědé uhlí, případně koks) a vy'užití alternativních
energetic\ých zdrojů - zejména pffmé solámí raďace, dřevní t*oty; vyuáti větmé energie
na vhďných lokalitach.

T z Pro zabezpečení budoucich odběru el' energie se nawhuje zvýšeni stavajicich kapacit
ursta|ací výkonni TS 22/M:

stav núvrh nového osazení (do n 2al5) typ
Domina TS I x 100 kVA 2 x 400 kVA mnzova
Křimov TS I x 160 kVA I x 400 kVA

2 x 630 kVA
zděná

mřížová
Krásná Lípa TS 1 x 160 kVA 2 x 400 kVA mnzova
Nebovazv TS lx l00kVA 1 x 100 kVA mnzova
Stražkv TS1x1ó0kVA t x 630 kVA mnzova
Suchdol TS 1 x 160 kVA I x 630 kVA mnzova
Celná TS1x160kVA 1 x 630 kVA mnzova

komerční zóna Křimov TS lx250kVA I x 250 kVA mnzova

16



T3

Vyttláška o ziNtz:ých částech uzemního plrínu obce Křimov č. l/2006

Uzemní plarr podporuje všechny alternativní energetické zdroje.

članek 12

pŘÍpusrtqÉ pno oonÝvÁNÍ t,oŽtsEK NERoSTŮ A P

ASANACÍ A

V řešeném území je registrovárno ložisko Rašeliny č. 607 v severoápadní části lúzemi

članek 13

LoKÁLNÍ BIoCENTRUM K \.\.]VIEZENÍ

ČÁsr rŘprÍ
člrínek 14

PLOCH vnŘn.nqĚ pnospĚŠnrfcH STAYE

uEŘEJNĚ PRosPĚŠ'vÉ sTAvBY oBČANsKÉHo WBAvENÍ

uEŘEJNĚ PRosPĚŠ'vÉ sTAvBY PRo DaPRAVU

STABILITY

c. n&zev popts stav - n - l o Ln
, v1lavrLat

nim.

?0
za
dráhou

mokřad

ukončení slepého biokoridoru směrem ke Krásné
Lípě; v bezodtokovém území pod železničním
tělesem

funkčnínawzene 5,50 ha

katastr. ítzemí oznac.
uěel stavby

Křimov o1 sportovní areál Křimov
Domina o2 soortormí areál Suchdol

katast. území || oaruč. účel

L'l



Vvhláška o závazných částech uzemního plfuru obce Křimov č. 1/2006

STAVBY PRO YEREJNE TECHNICIil YYBAVENI

Křimov D1 oříiezdová komunikace k areá{u výrobv - iih
Křimov D2 oříiezdová komunikace k nové obvtné části _ sever
Křimov D3 veřeiné parkoviště _ západ
Křimov D4 veřeiné parkoviště - rnýchod

Krásná Lípa D5 příiezdová komunikace k rozvoiov'fm plochám - sever
Krásná Lípa D6 pnichod stávaiící zástavbou _ iih
Krásná Lípa D7 veřeiné oarkoviště _ střed
Krásná Lipa D8 úprava orofilu Krásna Liaanádražj

Domina D9 rozšíření stávaiící komunikace - víchod
Domina Dl  0 komunikace k rozvoiovým plochám - iih
Domina D l l veřeiné parkoviště _ střed
Domina DI2 veřeiné parkoviště - v'íchod
Suchdol Dl  3 turistická lávka ořed druh,Ím Dolslďm mlÝnem
Křimov D l  5 napojení plochy čerpací stanice západně od Křimova na novou

komunikaci V7
Křimov D l  6 napojení plochy čerpací stanice r4ýchodně od Křimova na novou

komunikaci ř7

katastr. územi oznac. účeI stavbv
Suchdol D17 přemostění Chomutovky lávkou v místě nad Dru\ým Dols(im

mlÍnem
Krásná Líoa D18 oěší onichod stávaiící ástavbou k nové zástavbě -sever

Krásná Líoa D19 ofiiezdová komunikace k rozvoioyÍm olochám _ iih
Křimov D20 Křimov střed _ ztryadně od fary _ obsluha nové zástavby a

příiezdu na veřeiné parkoúště
Stražky DZl komunikace k rozvojové ploše jih a účelovy příjezd k budoucí

Čov
Křimov D22 nová komunikace V7 _ úsek křiž. Nebovan _h. Sv. Sebestiána
Domina
Stražky

KrásnáLíoa

D23 nová komunikace V7 _ úsek křiž. Nebovazv . Chomutov

katast území oznae. účeI stavbv
a) odvodnění lranalizace

Krásná Líoa TI CoV a hlavní přivaděč k silnici a ořeoad
Domina T2 CoV a hlavní přivaděč k silnici a přepad
Stražky T3 CoV a h]avní přivaděč k na nárněsti
Křimov T4 CoV a přepad Na Spici
Křimov T5 kanalizace propojující střed sídla a plochy pro napojení areálu

rnýrobv iih
Křimov T6 kanďizace meá CoV a rozvoiovými plochami sever

Krásná Lípa T7 kanďizace pro rozvojové plochy jih a větev prochazející
souběžně s komunikací V7

Krásná Lípa T8 kanalizace pro rozvoiové nlochv sever
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Vyhli{ška o závazných částech uzemníbo plánu obce Křimov ě. 112006

* podle ýsledků měřeni vydatrosti akvďitativnich á<oušek stavajicich mishrich zdrojů pro veřejný
vodovď

Sitě vodovodu vedené pď noqýrni veřejn;ýrrni komunikacemi nejsou v seznamu veřejně prospěšných
staveb samostatrě uváděny' protoŽe budou budovány současně s investicemi do komunikace.

Domina T9 kanalizace pro rozvoiovó plochy severovýchod
Domina T10 kanalizace pro rozvoiové plochy iihovýchod
Domina T  11 kanalizace pro plochY iihozápad
Domina Ttz kana|izace pro plochy severozápad
Stražkv T13 kanalizace pro okolí návsr
Stražky Tt4 karralizace pro rozvoiové plochy iihovýchod

H vodovodv
Krásná Lípa T20 novÝ vrt a sběrná nádrž

Domina T21 nový vrt a sběrná ná.dirŽ
Dtražky T22 nový vrt a sběrná nádrž
Suchdol T23 výtlak z čerpaci stanice napojené na přivaděč vody z ústředního

vodovodu do Chomutova
Křimov, Celná 724 vodovod Na Špici _ Celná (podmíněno posílením vodního zdroje

Nová Ves)
c) energetika

Křimov T30 TS Na Spici 1 x250 kVA mřižová
Křimov T31 TS Křimov západ 2 x 630 kVA sloupova

d) telekomunikace
Krásná Lípa T40 překládka dalkového kabelu - iih

PLocHY A9ANAaÍA ÁsÁ'vÁ ČtlÍcn Úpnev
katast. územÍ oznac. účeI stavbv

Křimov A1 úprava návsi a okolí kostela - sanace nahodilých objektů +
požáLrní nádrž

Domina L2 úprava návsi a okolí kaple * sanace nahodiých objektů + požární
nádrŽ

Krásná Lípa A3 úprava návsi a rybníčku - sanace nahodilých objektů + poŽárni
nádrž

Strážky A4 úprava návsi a rybníčku - sanace nahodilých objektů + požární
nádrž

Domina A l l asanace obiektů trřric
Křimov At2 asanace obiektů trřric

Krásná Lípa
Domina

413 asanace objektů tržnic Zazahradou

Křimov A14 asanace obiektů tržnic Na Spici

l 9



1)

2)

Vyhláška o ávazných částech uzemního pli{nu obce Křimov č. 1/2006

CAST CTVRTA

članek 15

Uzemní plán obce je uložen na :

- obecním úřadě Křimov
- Městském úřadě Chomutov- stavební úřad
- Krajském úřadě Ústí n. L. . odbor územního planování a stavebního řádu

Tato vyhláška nab;iruá účinnosti patnáct1ým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Dnem vyhlášení je prvni den jejího vyvěšení na uřední desce obecního úřadu Křimov.

Miloslav Krahulík
zástrrpce starosty obce

. i  r ^  l l
r r  I  l  í
Wr,* L-- v L

Milada Benešová
starosta obce
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