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VùSTNÍK
p r á v n í c h  p fi e d p i s Û  K a r l o v a r s k é h o  k r a j e

âástka 1 Rozesláno dne 9. listopadu 2001

O B S A H

1. Obecnû závazná vyhlá‰ka Karlovarského kraje, kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého
územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje se usneslo dne
25. 10. 2001 vydat podle zmocnûní v § 29 odst. 3 záko-
na ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiá-
du (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a dle
§ 29 odst. 1 a § 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb.,
o krajích ( krajské zfiízení ), ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

âlánek 1 
Úãel vyhlá‰ky

(1) Závazná ãást územního plánu velkého územního
celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace je vy-
mezena v pfiíloze ã. 1.

(2) Vyhlá‰ka stanoví závazné regulativy pro urãené
problematiky fie‰ení územního plánu a vymezuje
vefiejnû prospû‰né stavby.

âlánek 2 
Rozsah platnosti

Vyhlá‰ka platí pro správní území okresÛ Karlovy
Vary a Sokolov.

âlánek 3

Územní plán velkého územního celku Karlovarsko-
sokolovské aglomerace, schválen˘ usnesením zastupitel-
stva Karlovarského kraje ãíslo ZK 48/01/2001 ze dne
25. 10. 2001, je uloÏen na okresních úfiadech Karlovy
Vary, Sokolov a na Krajském úfiadu Karlovarského
kraje.

âlánek 4

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jejím vyhlá‰ení ve vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.
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OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

Karlovarského kraje
ã. 1/2001

ze dne 25. 10. 2001,

kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého územního celku 
Karlovarsko-sokolovské aglomerace

JUDr. Josef Pavel v. r.
hejtman

Ing. Jan Zborník v. r.
1. zástupce hejtmana



Pfiíloha ã. 1
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 1/2001

ZÁVAZNÁ âÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU
KARLOVARSKO-SOKOLOVSKÉ AGLOMERACE

I.

Závazné podmínky fie‰ení

âlánek 1
·ir‰í vztahy

(1) Prvky pfiesahující státní hranici mají závazné body pfiechodu státní hranice.
(2) Prvky pfiesahující hranici fie‰eného území v rámci âR (okresní hranice) mají závazné body pfiechodu hra-

nice fie‰eného území.
(3) Prvky (v˘kres ã. 1) dle pfiedchozích bodÛ se rozumí:

a) rozvojové osy osídlení (jen schéma Osídlení)
b) prvky ekologické stability krajiny (také v˘kres ã. 4)
c) chránûná území pfiírody (také v˘kres ã. 4)
d) ochranná pásma vodních zdrojÛ
e) ochranná pásma pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ
f) silniãní, Ïelezniãní, cyklistické a pû‰í komunikace (také v˘kres ã. 2)
g) hraniãní pfiechody (také v˘kres ã. 2)
h) zafiízení technického vybavení (také v˘kres ã. 3)

âlánek 2
Ochrana pfiírody a krajiny

(1) Závazné je grafické vymezení území (v˘kres ã. 1 a 4):
a) pfiírodních parkÛ
b) Chránûné krajinné oblasti Slavkovsk˘ les a její I. a II. zóny
c) maloplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch území pfiírody

(2) Omezení ve vyuÏití tûchto území vypl˘vají z obecn˘ch podmínek ochrany pfiírody a krajiny a podmínek
stanoven˘ch pro jednotlivá zvlá‰tû chránûná území pfiírody.

âlánek 3
Územní systémy ekologické stability

(1) Závazné je grafické vymezení (v˘kresy ã. 1 a 4):
a) nadregionálních biocenter, os nadregionálních biokoridorÛ a hranic jejich ochrann˘ch pásem
b) regionálních biocenter a os regionálních biokoridorÛ

(2) VyuÏívání území nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorÛ je omezeno zásadami obsaÏen˘-
mi v tabulkách ã. 8/1 a 8/2 územního plánu (fiízen˘ – spontánní v˘voj).

(3) Dal‰í omezení ve vyuÏití jejich území vypl˘vají z podmínek obecné ochrany prvkÛ systému ekologické stability
(ÚSES).

âlánek 4 
Rekultivace po tûÏbû

Závazné je grafické vymezení celkového rozsahu rekultivací (v˘kresy ã. 1 a 4).
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âlánek 5
Vodní toky a nádrÏe

(1) Závazné je grafické vymezení (v˘kres ã. 1):
a) CHOPAV Chebská pánev a Slavkovsk˘ les
b) ochrann˘ch pásem vodních zdrojÛ
c) v˘hledu vodárenské nádrÏe Dvoreãky, Chaloupky, Hfiebeny a Mnichov
d) stanoven˘ch zátopov˘ch území na Ohfii, Teplé, Bystfiici a Stfiele (také v˘kres ã. 3)

(2) V povodí v˘hledov˘ch vodárensk˘ch nádrÏí je zakázána taková v˘stavba a ãinnosti, které by znemoÏnily
v˘hledovou v˘stavbu nádrÏí a trvale znehodnotily budoucí profily nebo mohly ovlivnit kvalitu vody v bu-
doucích nádrÏích.

âlánek 6 
Pfiírodní léãivé zdroje 

(1) Závazné je grafické vymezení (v˘kres ã. 1) ochrann˘ch pásem pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ v‰ech stupÀÛ.
(2) Omezení vyuÏití území ochrann˘ch pásem vypl˘vá z podmínek ochrann˘ch pásem jednotliv˘ch pfiírodních

léãiv˘ch zdrojÛ.

âlánek 7 
Kulturní hodnoty

(1) Závazné je vymezení (v˘kres ã. 1):
a) (schematické znázornûní) památkov˘ch rezervací nebo památkov˘ch zón ve mûstech a obcích
b) (schematické znázornûní) ochrann˘ch pásem v sídlech, ve kter˘ch se pfiipravuje památková zóna
c) ochranného pásma v˘znamn˘ch souborÛ nemovit˘ch kulturních památek

(2) Omezení vyuÏití jejich území a objektÛ v nich vypl˘vá z obecn˘ch a specifick˘ch podmínek ochrany ne-
movit˘ch památek, památkov˘ch rezervací a památkov˘ch zón.

âlánek 8 
Sídelní struktura

(1) Zachovávají se v‰echna existující sídla.
(2) Pro dosaÏení úrovnû vyváÏené struktury osídlení je nutno realizovat komplexní systém podpory venkovské-

ho osídlení.
(3) Likvidace sídel v zájmu jin˘ch aktivit je nepfiípustná.
(4) V˘stavba nov˘ch sídel nebo sídelních lokalit odtrÏenû od stávajícího zastavûného území je nepfiípustná.
(5) Obnova zanikl˘ch sídel je pfiípustná jen v˘jimeãnû.

âlánek 9 
Rekreace a cestovní ruch

(1) Závazné je grafické vymezení (v˘kres ã. 1):
a) zón vhodn˘ch pro dal‰í rozvoj rekreace a cestovního ruchu

(2) V˘stavba nov˘ch staveb pro rekreaci, cestovní ruch a vefiejné ubytování mimo zastavûné a zastavitelné
území sídel se nepfiipou‰tí.

(3) V zónách vhodn˘ch pro dal‰í rozvoj rekreace a cestovního ruchu se pfiedpokládá moÏnost dal‰í v˘stavby
rekreaãních objektÛ a zafiízení vefiejného ubytování jen v zastavûném a zastavitelném území sídel. V˘stav-
ba doprovodn˘ch rekreaãních zafiízení pro sport a kulturu, vãetnû potfiebn˘ch sítí technického vybavení
a komunikací, bude moÏná i mimo zastavûné a zastavitelné území sídel pfii splnûní zvlá‰tû podmínek ochra-
ny pfiírody a krajiny.

(4) V ostatním území bude moÏná v˘stavba doprovodn˘ch rekreaãních zafiízení pro sport a kulturu jen v zasta-
vûném a zastavitelném území sídel.
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âlánek 10 
TûÏba surovin

(1) Závazné je grafické vymezení (v˘kres ã. 1):
a) dob˘vacích prostorÛ (DP)
b) chránûn˘ch loÏiskov˘ch území (CHLÚ)
c) loÏisek nerostn˘ch surovin (L)
d) prognózních zdrojÛ surovin (PZ)
e) závazn˘ch ekologick˘ch limitÛ tûÏby hnûdého uhlí
f) ochrann˘ch pásem sídel

(2) Omezení ve vyuÏití území vypl˘vá z podmínek ochrany dan˘ch zákonem a z pfiíslu‰n˘ch rozhodnutí sta-
vebních úfiadÛ.

âlánek 11 
Zájmy obrany státu

(1) Závazné je grafické vymezení (v˘kres ã. 1):
a) hranic vojenského v˘cvikového prostoru
b) ochrann˘ch pásem vojenského v˘cvikového prostoru a ostatních zafiízení MO

(2) Omezení vyuÏití území, vypl˘vající z podmínek vyuÏití území v ochrann˘ch pásmech vojenského v˘cviko-
vého prostoru a vojensk˘ch zafiízení, jsou dána zákonem.

âlánek 12 
Doprava

(1) Závazné je grafické vymezení (v˘kres ã. 1 a 2):
a) navrhovan˘ch úsekÛ silnic a Ïeleznice
b) uzlov˘ch bodÛ prÛchodu tras (obcí, atraktivit apod.) pû‰í a cyklistické dopravy
c) ploch rozvoje Ïeleznice
d) hraniãních pfiechodÛ
e) ochrann˘ch pásem leti‰È Karlovy Vary a TouÏim-Pfiílezy

(2) Trasy a potfiebná navazující území dopravních staveb navrhovan˘ch k realizaci do roku 2020, které jsou za-
fiazeny v seznamu vefiejnû prospû‰n˘ch staveb, jsou územnû ochránûny.

(3) Trasy a potfiebná navazující území v˘hledov˘ch dopravních staveb, navrhovan˘ch k realizaci po roce 2020,
jsou územnû ochránûny.

âlánek 13 
Zásobování pitnou vodou

(1) V grafické ãásti navrÏené trasy vodovodÛ a umístûní vodojemÛ jsou jen doporuãené a mohou b˘t upfiesnû-
ny pfii dal‰ím podrobném zpracování (v˘kres ã. 1 a 3).

(2) Pro zaji‰tûní kvalitního zásobování pitnou vodou je nutné:
a) dokonãení akce zásobení HÛrek a Ol‰ov˘ch Vrat odboãkou z hlavního zásobního fiadu od ÚV Bfie-

zová do vodojemu Panorama
b) plnûní vodojemu Doubí z ÚV Bfiezová prostfiednictvím ãerpací jímky Na v˘sluní
c) roz‰ífiení skupinového vodovodu K.Vary-Ostrov (SVKVO) do Boru, Stránû, DraÏova, Hlinek,Veli-

chova, Vojkovic a Jakubova, pfiíp. do osady Hlubok˘
d) zásobení Nejdku a Horního Slavkova ze SVKVO vãetnû obcí a osad pfii trase
e) odstavení úpraven vody Vysoká Pec a Krásn˘ Jez ze zásobování pitnou vodou
f) pfiipojení Horní Blatné a Nov˘ch HamrÛ na skupinov˘ vodovod Myslivny – Hfiebeãná (SVMH)
g) pfiipojit Beãov, BrÈ, Mûchov, pfiíp. Poseã a Mostec na skupinov˘ vodovod Îlutice (SVÎ)
h) zásobovat Údrã, Bochov, DraÏec, StruÏnou, Îalmanov, pfiípadnû Polom, Ratibofi, Sovolusky, Kozlov,

Horní Ta‰ovice a Dlouhou Lomnici druhou vûtví k v˘tlaku ÚV Îlutice – LaÏany 
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i) odstavení úpravny vody DraÏec ze zásobování pitnou vodou
j) zásobení VVP Doupov ze skupinového vodovodu Îlutice (SVÎ)
k) prodlouÏení SVÎ z Tfiebounû do Bezvûrova a dal‰ích obcí na okrese PlzeÀ-sever a Tachov
l) pfiipojení Odolenovic a Chylic na zdroj âesk˘ Chloumek – Pfiílezy 
m) pfiipojení skupiny Rovná, Kostelní Bfiíza, Arnoltov na skupinov˘ vodovod Horka (SVH)
n) na skupinov˘ vodovod Horka (SVH) pfiipojit Horní âástkov

âlánek 14 
Odkanalizování

(1) V grafické ãásti navrÏená umístûní nov˘ch âOV jsou jen doporuãená a mohou b˘t upfiesnûna pfii dal‰ím
podrobném zpracování (v˘kres ã. 1 a 3).

(2) Pro zaji‰tûní kvalitního odkanalizování je nutná:
a) v˘stavba spoleãné âOV kanalizace pro skupinu Pernink-Horní Blatná
b) pfiivedení odpadních vod z Mezirolí na âOV Nová role a z Horního Îdáru na âOV Ostrov
c) pfiipojení Ta‰ovic, âankova, Rosnice, Jeni‰ova, Poãeren, Hor, Lesova, Podlesí a Hájku na skupino-

vou kanalizaci Karlovy Vary
d) pfiipojení kanalizací Nového Sedla, Chrani‰ova, Louãek a Staré Chodovské na kanalizaci a âOV

Chodov
e) pfiipojení kanalizací Tû‰ovic a Starého Sedla na âOV Sokolov
f) pfiipojení Zelené Hory a Tisové na âOV Kraslice 
g) realizace lokálních kanalizací a âOV v BoÏíãanech, Andûlské Hofie, Dûpoltovicích, Otroãínû, Ch˘-

‰i, Bublavû, Chlumu Svaté Máfií, Dasnici a Pochlovicích
h) pfiestavba nebo nová v˘stavba âOV Horní Slavkov, rekonstrukce âOV ·abina a roz‰ífiení âOV

Lomnice a Loket „Skála“

âlánek 15 
Zásobování elektrickou energií

(1) V grafické ãásti navrÏená umístûní tras navrhovan˘ch VVN vedení elektrické energie a umístûní navrho-
vané rozvodny a mûnírny jsou jen doporuãené a mohou b˘t upfiesnûny pfii dal‰ím podrobném zpracování
(v˘kres ã. 1 a 3).

(2) Navrhované trasy VVN vedení elektrické energie, které jsou zafiazeny v seznamu vefiejnû prospû‰n˘ch sta-
veb, jsou územnû ochránûny.

(3) Prostory pro umístûní navrhované rozvodny a mûnírny, které jsou zafiazeny v seznamu vefiejnû prospû‰-
n˘ch staveb, jsou územnû ochránûny.

âlánek 16 
Zásobování plynem

(1) V grafické ãásti navrÏená umístûní tras navrhovan˘ch vysokotlak˘ch plynovodÛ jsou jen doporuãená a mo-
hou b˘t upfiesnûna pfii dal‰ím podrobném zpracování (v˘kres ã. 1 a 3).

(2) Navrhované trasy vysokotlak˘ch plynovodÛ, které jsou zafiazeny v seznamu vefiejnû prospû‰n˘ch staveb,
jsou územnû ochránûny.

(3) Plynofikovány budou obce a ãásti obcí Bochov, BoÏí Dar, Bublava, Citice, âankov, Damice, Dasnice,
Dûpoltovice, Dlouhá Lomnice, Dolní Nivy, Fojtov, Háje, Hájek, Horní Blatná, Horní Ta‰ovice, Horní
Îìár, Hfiebeãná, Chotíkov, Chrani‰ov, Ch˘lice, Chy‰e, Jeni‰ov, Jimlíkov, Kfely, Koj‰ovice, Kolová,
Kozlov, Krásné Údolí, Krásn˘ Les, Mariánská, Nové Hamry, Nové Mûsto, Ol‰ová Vrata, Otroãín, Per-
nink, Pila, Poãerny, Pod‰tûly, PotÛãky, Pozorka, Rosnice, Rudné, Rudolec, Smolné Pece, StruÏná, Stfiíbr-
ná, Suchá, ·abina, ·indelová, Tatrovice, Útvina, ÚÏlabí, Velk˘ Rybník, Vysoká Pec, Zlatá, Îalmanov
a Îlutice.
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âlánek 17 
Zásobování teplem

(1) Doplnit zdroj SCZT Vfiesová odsifiovacím zafiízením a zafiízením pro omezení NOx

(2) Upravit zdroj teplárnu Ostrov odsifiovacím zafiízením a zafiízením pro omezení NOx nebo ji rekonstruovat
na spalování zemního plynu.

(3) V jednotliv˘ch SCZT v rámci vybudované soustavy ve smyslu zákona ã. 222/94 Sb. roz‰ifiovat dodávky tep-
la do stávajících i novû budovan˘ch zafiízení a objektÛ.

âlánek 18 
Telekomunikace

(1) Závazné je grafické vymezení (v˘kres ã. 1 a 3):
a) paprskÛ radioreleov˘ch spojÛ
b) ochrann˘ch pásem radioreleov˘ch zafiízení

(2) V grafické ãásti navrÏená umístûní tras dálkov˘ch optick˘ch kabelÛ jsou jen doporuãena a mohou b˘t
upfiesnûna pfii dal‰ím podrobném zpracování (v˘kres ã. 1 a 3).

(3) Navrhované trasy dálkov˘ch optick˘ch kabelÛ, které jsou zafiazeny v seznamu vefiejnû prospû‰n˘ch staveb,
jsou územnû ochránûny.

(4) Omezení ve vyuÏití území, vypl˘vající z podmínek ochrann˘ch pásem radioreléov˘ch zafiízení, jsou dána
zákonem.

âlánek 19 
Hospodafiení s odpady

(1) V návrhovém období preferovat tfiídûní komunálních odpadÛ a jejich druhotné vyuÏití a recyklaci.
(2) Poãítat ve v˘hledu s pfiechodem od skládkování ke spalování dále nevyuÏiteln˘ch zbytkÛ komunálních od-

padÛ.
(3) Nová zafiízení ‰ir‰ího dosahu (skládky, spalovny apod.) umísÈovat do devastovan˘ch prostorÛ Sokolovské

pánve.
(4) Nová zafiízení místního dosahu (spalovny apod.) umísÈovat do lokalit v blízkosti vzniku odpadÛ s v˘jimkou

území CHKO Slavkovsk˘ les, území pfiírodních parkÛ a navrhované CHKO Stfiední Poohfií.

II.

Vefiejnû prospû‰né stavby

âlánek 20 
Vymezení ploch

(1) Oznaãení stavby za vefiejnû prospû‰nou stavbu je podkladem pro pfiípadné vyvlastnûní pozemkÛ nebo
staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, pokud nebude moÏno fie‰ení majetkoprávních vztahÛ dosáhnout doho-
dou.

(2) Plochy a koridory pro vefiejnû prospû‰né stavby vymezuje územní plán v grafické pfiíloze ã. 6 Vefiejnû pro-
spû‰né stavby.

(3) Jmenovit˘ seznam v‰ech v územním plánu oznaãen˘ch a schválen˘ch vefiejnû prospû‰n˘ch staveb je uve-
den v pfiíloze A vyhlá‰ky – Vefiejnû prospû‰né stavby.

(4) Rozsah a poloha vefiejnû prospû‰né stavby mohou b˘t upfiesnûny v podrobnûj‰í územnû plánovací doku-
mentaci (územním plánu obce) nebo v územním fiízení.
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III.

Závûreãné ustanovení

âlánek 21 
UloÏení dokumentace

Dokumentace územního plánu velkého územního celku je uloÏena na
a) Krajském úfiadû Karlovarského kraje
b) Okresních úfiadech Karlovy Vary a Sokolov
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Pfiíloha ã. A
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 1/2001

SEZNAM VE¤EJNù PROSPù·N¯CH STAVEB

1. Ochrana pfied povodnûmi

Vefiejnû prospû‰n˘mi stavbami jsou ty stavby a zafiízení, chránící sídlo nebo jeho ãásti proti povodním, které bu-
dou zahrnuty do platn˘ch územních plánÛ sídel.

2. Doprava

Silnice
Vefiejnû prospû‰nou stavbou je realizace dále uveden˘ch dopravních staveb silnic, vãetnû se stavbou souvisejí-

cích úprav návazné silniãní sítû:

1:50 000 list v˘kresu ã. 5 mapy

D1 silnice I/6 – pfieloÏka Kamenn˘ DvÛr = Arnoltov G 11–14
D2 silnice I/6 – roz‰ífiení Arnoltov G 11–14
D3 silnice I/6 – pfieloÏka Arnoltov = Dolní Rychnov G, H 11–14, 11–23
D4 silnice I/6 – roz‰ífiení Dolní Rychnov = Staré Sedlo H 11–23
D5 silnice I/6 – pfieloÏka Staré Sedlo = Karlovy Vary E, H 11–21, 11–13
D6 silnice I/6 – roz‰ífiení Karlovy Vary = HÛrky E 11–21
D7 silnice I/6 – pfieloÏka Ol‰ová Vrata E, H 11–21, 11–23
D8 silnice I/6 – roz‰ífiení Ol‰ová Vrata = Bochov H, I 11–23, 11–24
D9 silnice I/6 – pfieloÏka Bochov = Bo‰ov I 11–24
D11 silnice I/13 – obchvat Ostrov E 11–21
D12 silnice I/25 – napojení Dolní Îìár E 11–21
D13 zru‰ena
D14 silnice I/20 – pfieloÏka TouÏim = Îalmanov H 11–21 
D15 silnice I/25 – pfieloÏka BoÏí Dar B 01–43 
D21 silnice II/212 – obchvat Kyn‰perku n/Ohfií G 11–14
D22 silnice II/210 – západní obchvat Sokolova G 11–14
D23 silnice II/181 – severní obchvat Sokolova a Královského Pofiíãí G, H 11–14, 11–23 
D24 silnice II/209 – pfieloÏka Chrani‰ov E 11–21
D25 silnice II/222 – obchvat Chodov E 11–21 
D26 stávající silnice I/6 – pfieloÏka Jeni‰ov E 11–21 
D27 silnice II/222 – pfieloÏka Dvory = Poãerny E 11–21 
D28 silnice II/220 – pfieloÏka Dvory = Stará Role E 11–21 
D29 silnice II/209 – obchvat Nová Role E 11–21 
D30 silnice II/220 – pfieloÏka Mezirolí E 11–21 
D31 silnice II/221 – obchvat Hroznûtín E 11–21 
D32 silnice II/221 – napojení Hroznûtín E 11–21 
D33 silnice II/221 – napojení Ostrov E 11–21 
D34 silnice II/221 – obchvat Horní Blatná B 01–43 
D35 obchvat Teplé a úpravy silnice II/198 Závi‰ín – TouÏim K 11–41 

Îeleznice
Vefiejnû prospû‰nou stavbou je realizace:

Z1 elektrizace trati ã.140 v úseku Karlovy Vary = KadaÀ E, F 11–21, 11–22
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Ostatní doprava
Vefiejnû prospû‰n˘mi stavbami budou stavby spojené s realizací cyklistick˘ch tras a jejich znaãení.

3. Zásobování vodou

Jako vefiejnû prospû‰né stavby jsou stanoveny:

V1 vodovod ·v˘carsk˘ DvÛr–Milífie–vdj. Panorama E 11–21 
V2 vodovod z ãerpací jímky pro Aberg–Na v˘sluní do vdj. Doubí H 11–23 
V3 vodovod Stanovice–DraÏov–Hlinky H 11–23 
V4 vodovod Rado‰ov–Velichov–Vojkovice–Jakubov F 11–22 
V5 vodovod z vdj. Nad lomem–Nejdek E 11–21 
V6 vodojem Stanovice–Tepliãka–Krásn˘ Jez H 11–23 
V7 vodovod Pernink–Horní Blatná E, B 11–21, 01–43 
V8 vodovod Pernink–Nové Hamry E 11–21 
V9 vodovod z vdj. Krásné Údolí–Beãov H 11–23 
V10 vodovod Otroãín–Poseã K 11–41 
V11 v˘tlaãn˘ fiad LaÏany–Polom–Údrã–Bochov I 11–24 
V12 vodovod BraÏec–StruÏná–Îalmanov I 11–24 
V13 vodovod BraÏec–Horní Ta‰ovice–Dlouhá Lomnice I 11–24 
V14 zásobování VVP Hradi‰tû: Ratibofi–Budov–Luka I 11–24 
V15 zásobování VVP Hradi‰tû:BraÏec I 11–24 
V16 vodovod TfiebouÀ–(Bezvûrov) L 11–42 
V17 vodovod Pfiílezy–Odolenovice–Chylice H 11–23 
V18 pfiipojení Rovné a okolí na skupinov˘ vodovod Horka G 11–14 
V19 vodovod Skoky–Sovolusky–Kozlov I 11–24 
V20 vodojem K. Vary Milífie E 11–21 
V21 vodojem Stanovice H 11–23 
V22 vodojem DraÏov H 11–23 
V23 vodojem Krásné Údolí (nov˘) H 11–23 
V24 vodojem Hájek E 11–21 
V25 vodojem Nové Hamry E 11–21 
V26 vodojem Hory E 11–21 
V27 vodojem Andûlská Hora H 11–23 
V28 vodovod Ol‰ová Vrata–Andûlská Hora H 11–23

4. Odkanalizování

Jako vefiejnû prospû‰né stavby jsou stanoveny:

K1 kanalizace a âOV BoÏíãany E 11–21 
K2 kanalizace a âOV Andûlská Hora H 11–23 
K3 kanalizace a âOV Dûpoltovice E 11–21 
K4 kanalizace a âOV Otroãín K 11–41 
K5 kanalizace a âOV Chy‰e I 11–24 
K6 kanalizace a âOV Bublava D 11–12 
K7 kanalizace a âOV Dasnice G 11–14 
K8 kanalizace a âOV Pochlovice G 11–14 
K9 kanalizace a âOV Chlum Svaté Máfií G 11–14 
K10 kanalizace a âOV Kvûtná G 11–142 
K11 kanalizace a âOV Pernink–Horní Blatná E 11–21 
K12 kanalizace a âOV Krásno H 11–23
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Vefiejnû prospû‰n˘mi stavbami budou i v‰echny kanalizace, ãerpací stanice a v˘tlaãné fiady a dal‰í objekty, jeÏ
umoÏní pfiipojení Mezirolí, Horního Îìáru, Ta‰ovic, âankova, Rosnic, Jeni‰ova, Poãeren, Hor, Lesova, Podlesí,
Hájku, Nového Sedla, Chrani‰ova, Louãek, Staré Chodovské, Starého Sedla, Tû‰ovic, Zelené Hory, Tisové, pfií-
padnû dal‰ích obcí a osad na stávající vefiejné kanalizace a âOV.

5. Zásobování elektrickou energií

Jako vefiejnû prospû‰né stavby jsou stanoveny:

E1 napojení mûnírny Vojkovice F 11–22
E2 zru‰ena
E3 zru‰ena
E4 vedení 2 ¥ 110 kV z rozvodny RZ Vítkov pfies Kamenn˘ DvÛr 

do rozvodny RZ Drmoul G, H 11–14, 11–23
E5 mûnírna Vojkovice F 11–22
E6 zru‰ena
E7 rozvodna 110/22 kV RZ Nov˘ Fojtov E 11–21

6. Zásobování plynem

Jako vefiejnû prospû‰né stavby jsou stanoveny:

P1 vysokotlak˘ plynovod TouÏim–Bochov–Îlutice–Pod‰tûly H, I 11–23, 11–24 
P2 vysokotlak˘ plynovod Bochov–StruÏná–Ol‰ova Vrata H, I 11–23, 11–24 
P3 vysokotlak˘ plynovod Pernink–Horní Blatná–PotÛãky E, B 11–21, 01–43 
P4 vysokotlak˘ plynovod Nová Ves H 11–23 
P5 vysokotlak˘ plynovod Mariánská – BoÏí Dar B, E 01–43, 11–21

7. Zásobování teplem

Jako vefiejnû prospû‰né stavby jsou stanoveny:

ÎP1 odsifiovací zafiízení a zafiízení pro omezení NOx pro SCZT Vfiesová E 11–21
ÎP2 odsifiovací zafiízení a zafiízení pro omezení NOx

pro teplárnu Ostrov nebo její rekonstrukce na spalování zemního plynu E 11–21

8. Telekomunikace

Jako vefiejnû prospû‰né stavby jsou stanoveny:

S1 dálkov˘ optick˘ kabel Drahovice–V‰eborovice E 11–21
S2 telefonní ústfiedna V‰eborovice E 11–21
S3 telefonní ústfiedna Dalovice E 11–21
S4 telefonní ústfiedna Dvory E 11–21
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