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Textová zpráva

Zadání územní studie lokality Okružní ve Staré Roli

Lokalita Okružní se nachází v severní části města Karlovy Vary 
v katastrálním území Stará Role. Část řešeného území je v sou-
kromém vlastnictví, část pozemků je ve vlastnictví Statutárního 
města Karlovy Vary. Z hlediska významnosti území se jedná o 
rozvojový záměr, který může přispět ke zvýšení residenčního cha-
rakteru lokality. Řešené území navazuje na zástavbu rodinných 
domů a na bytové domy převážně z druhé poloviny 20. století a 
počátku 21. stoleti.

Cílem územní studie je urbanistický návrh pro postupný a řízený 
rozvoj, který nabídne nejen plochy pro individuální bydlení, byd-
lení v bytových domech, ale také pro služby, veřejnou občanskou 
vybavenost a drobnou komerční vybavenost. Účelem územní 
studie je prověřit možnosti a podmínky postupného rozvoje a 
maximalizace účelnosti využití řešeného území.

Územní vymezení

Řešené území je vymezeno ulicemi Okružní, Počernická a Svobo-
dova. Z východu je území vymezeno stávající zástavbou rodin-
ných domů.

Úkoly územní studie

• prověří návrh konceptu KAM KV°

• dopracuje urbanistickou koncepci řešeného území

• prověří možnosti zástavby s ohledem na kapacitu území a 
kapacity stávající veřejné občanské vybavenosti

• prověří možnost zahrnutí komerční občanské vybavenosti do 
ploch hromadného bydlení (parter budov)

• zpřesní koncepci dopravního řešení včetně dopravy v klidu a 
prověří umístění kapacitního parkovacího domu do řešeného 
území 

• prověří a vymezí veřejnou občanskou vybavenost s ohledem 
na předpokládaný objem zástavby 

• prověří a dopracuje systém a charakter veřejných prostran-
ství (ulice, dětská hřiště, pobytová zeleň) s přihlédnutím na 
provazbu se stávajícími veřejnými prostranstvími

• vyřeší systém zelenomodré infrastruktury

• navrhne koncepci technické infrastruktury

• prověří a navrhne etapizaci rozvoje řešeného území s důra-
zem na zachování kompaktní sídelní struktury 

• prověří a navrhne kapacity zástavby tak, aby byl rozvoj řeše-
ného území ekonomicky udržitelný (s ohledem na hustotu 
zástavby, efektivitu využití veřejné infrastruktury apod)

Silné a slabé stránky řešeného území

• příjemné místo k bydlení

• existující veřejná i komerční vybavenost v okolí 

• dobrá dopravní dostupnost

• relativně jednoduché majetkoprávní vztahy v území

• dobrá obslužnost městskou hromadnou dopravou

• rozvoj lze realizovat postupně dle potřeb SMKV a soukro-
mých subjektů

• rozrůstání města do volné krajiny

• nákladné vybudování a následná údržba dopravní a tech-
nické infrastruktury 

• rozvoj bude pravděpodobně vyžadovat náklady na zvýšení 
kapacit veřejné občanské vybavenosti a posílení spojů MHD
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Technický podklad

Současný stav

Řešené území je v současné době nezastavěno a v katastru nemo-
vitostí je druhem pozemku vedeno jako trvalý travní porost. Tato 
louka je momentálně využívána pro volný pohyb psů, volnoča-
sové venkovní aktivity (procházky, pouštění draka apod) a místy 
je využívána pro extenzivní zemědělskou činnost (senoseče).

Žádoucí stav

Území má poměrně dobré vstupní podmínky pro to, aby se stalo 
plnohodnotnou součástí městské části Stará Role. Žádoucí podo-
bou řešeného území je poměrně intenzivní bytová zástavba, která 
zacelí strukturu podél ulice Okružní a vytvoří kapacity pro nové 
residenty. Dále je žádoucí postupné snižování intenzity zástavby 
od bytových domů přes nízkopodlažní bytové domy až po vila-
domy či samostatně stojící rodinné domy.

Majetkoprávní vztahy

Přibližně dvě třetiny pozemků v řešeném území jsou ve vlast-
nictví akciových společností. Další podstatná část této rozvojové 
plochy je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Zbylá 
část pozemků je ve vlastnictví státu a několika fyzických osob. 
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SOUČASNÝ STAV
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Pozice a význam v městské aglomeraci

Řešené území se nachází na okraji městské části Stará Role. Poři-
zovaným územním plánem je vymezeno jako nová zastavitelná 
plocha, která se nachází mimo stávající zastavěné území. K roz-
voji řešeného území je tak třeba přistupovat s vědomím, že se 
jedná o další rozrůstání sídla do volné krajiny a že je jeho rozvoj 
třeba vhodně rozdělit do několika etap.
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Pozice a význam v rámci lokality

Rozvojová oblast má potenciál stát se místem, které nabídne 
vše, co je k příjemnému životu ve městě potřeba. Lokalita může 
nabídnout pestrou škálu komerční i veřejné vybavenosti, zázemí 
pro volnočasové aktivity a samozřejmě pestou nabídku byd-
lení. Důležitým prvkem území je ulice Okružní, která se může v 
případě vhodného zásahu stát příjemným městským bulvárem 
obklopeným bydlením a službami. Zároveň je tato ulice pomysl-
nou osou mezi starou a nově navrhovanou zástavbou.

Realizace zástavby v řešeném území může být jedinečnou příleži-
tostí, jak ve Staré Roli revitalizovat důležitá veřejná prostranství 
nebo jak nabídnout typy bydlení, které kombinují výhody města 
a venkova.  
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Specifické podmínky rozvojové plochy Z01-SM-sr

Výrok pořizovaného územního plánu

Plochy smíšené obytné městské

Hlavní využití

• bydlení v bytových domech

• veřejné občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům 
města - pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o 
rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, vědu a 
výzkum, církve a ochranu obyvatelstva

• komerční občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům 
města - zejména pro maloobchodní prodej a služby

Přípustné využití

• vzájemná integrace hlavního, přípustného a při splnění sta-
novených podmínek též podmíněně přípustného využití

• bydlení v rodinných domech

• drobná zástavba bezprostředně související s bydlením, napří-
klad garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skle-
níky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a 
podobně, včetně jejich integrace do staveb pro bydlení

• bydlení správce nebo majitele umístěné v rámci stavby 
hlavní

• veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň

• garážové a parkovací domy, čerpací stanice pohonných hmot 
výhradně jako jejich součást

• existující rodinná rekreace

• plochy související dopravní a technické infrastruktury

Přípustné využití

• plochy pro civilní ochranu

• dětská a rekreační hřiště

• vodní plochy, vodní toky

• drobná a řemeslná výroba

• zábavní zařízení

• související plochy pro tělovýchovu a sport

pořizovaný ÚP Karlovy Vary - výkres základního členění
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Výrok územního plánu

Zásadní rozvojová plocha městské části navazující na postup-
nou urbanizaci území. Plocha je jednoznačně vymezena stávají-
cím komunikačním systémem, ze kterého ji lze postupně rozvíjet. 
Plocha je určena přednostně pro bydlení s očekávaným přecho-
dem od středně podlažní zástavby při ulici Okružní k nízko-
podlažní zástavbě navazující vilové čtvrti při ulici Počernická. 
Zástavba vyžaduje strukturovaný systém vnitřních veřejných 
prostranství, objekty občanské vybavenosti, veřejnou dopravu a 
propustnost k navazující zástavbě - zejména k základní škole a 
komerčně obchodnímu centru. 

Specifické podmínky plochy 

• maximální výška zastavění: 15 metrů (bytové domy), 2 nad-
zemní podlaží + obytné podkroví (rodinné domy)

• maximální procento zastavění: rozsah 15 % - 40 %

• minimální procento ozelenění: rozsah 70 % - 40 %

Specifické podmínky územní studie

• vymezit vnitřní komunikační systém včetně případné veřejné 
dopravy

• vymezit veřejná prostranství třemi až čtyřmi polygony s 
rozdílným využitím (např. dětská hřiště, pohybové aktivity, 
výběh psů, seniorpark)

• stanovit a vymezit plochy veřejné a komerční vybavenosti

• stanovit charakteristické směry pěšího propojení včetně lini-
ové a parkové zeleně

• hmotově uspořádat konkrétní zástavbu - pozici nadzemních 
staveb a jejich výšku s výškovým a funkčním přechodem od 
bytových domů při ulici Okružní a rodinným domům při 
ulici Počernická

• 

• stanovit napojení na veřejnou technickou infrastrukturu, zka-
pacitněn bude vodovod ve Svobodově ulici

• stanovit etapizaci - postup výstavby pro bytové resp. rodinné 
domy 

• přizpůsobit pozici a využití zástavby v kontaktních plochách 
s ulicí Okružní a Svobodova hlukové a dopravní zátěži

• připojit řešené území separovanou pěší trasou na základní 
školu a komernčně obchodní centrum Staré Role

Specifické podmínky územní studie ÚS06

pořizovaný ÚP Karlovy Vary - hlavní výkres
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Stávající dopravní infrastruktura a majetkoprávní vztahy 

schéma stávající dopravní infrastruktury

Řešené území je ze severu a západu vymezeno sběrnými komu-
nikacemi, které dále navazují na silnice I. a II. třídy ve směru na 
Chodov a průtah městem. Pro zajištění dopravní obslužnosti síd-
lištní zástavby ve Staré Roli je vymezen systém místních obsluž-
ných komunikací, které jsou dále doplněny o obytné zóny.

Severovýchodní části řešeného území je v převážném vlastnictví 
Statutárního města Karlovy Vary. Jižní a západní část je ve spo-
luvlastnictví společností CNGR - U Vysílačky a.s. a Sektor 444 
a.s. Drobná část území je vlastnictví České republiky a několika 
fyzických osob.

silnice I. třídy
silnice II. třídy
místní komunikace sběrná
místní komunikace obslužná
obytná zóna
železnice
pěší prostupnost

SMKV
ČR - Státní pozemkový úřad
CNGR - U Vysílačky a.s. + Sektor 444 a.s.
fyzické osoby

schéma majetkoprávních vztahů
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OVĚŘOVACÍ STUDIE KAM KV° 
pro ověření dopravního řešení, typologie zástavby a kapacit řešeného území
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Pro řešené území je klíčový dopravní systém přilehlého okolí. Ze 
západu je území vymezeno ulicí Svobodova, z jižní strany ulicí 
Počernická a ze severu ulicí Okružní, která představuje pomysl-
nou osu mezi stávající sídlištní zástavbou a navrženou zástavbou 
v řešeném území. 

Základní myšlenkou KAM KV° jak k tomuto území přistupovat, 
je vytvoření kompaktní městské zástavby s aktivním parterem 
podél ulice Okružní. Tímto zásahem může vzniknout příležitost, 
jak z dané ulice vybudovat příjemný městský bulvár obklopený 
bydlením a službami. 

Dalším principem je postupné snižování intenzity a hustoty 
zástavby od nízkopodlažních bytových domů přes viladomy až po 
samostatně stojící rodinné domy. 

Základní myšlenka rozvoje
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Schéma dopravní kostry

V rámci dopravní obslužnosti řešeného území je důležité vytvořit 
ucelený systém dopravní infrastruktury. 

Navržená uliční síť navazuje na stávající křižovatky a stávající 
komunikace. 

Páteřními komunikacemi v rámci řešeného území jsou vyme-
zeny dvě komunikace ve směrech sever-jih a východ-západ. Tyto 
dvě komunikace by měly umožnit snadnou prostupnost územím 
místním residentům, zároveň by však měly mít městský charakter 
umožňující pohodlný pohyb chodců. 

Ostatní navržené komunikace jsou poté určeny zejména pro 
obsluhu přilehlých pozemků. 

0 m 50 m 100 m 150 m



16 Kancelář architektury města Karlovy VARY°

Schéma typologie zástavby

bytový dům Na Vidouli, A8000 s.r.o.

obytný soubor Uhříněves, di5 architekti inženýři

Viladům Máj, SENAA architekti, s.r.o.

Červený kopec Trutnov, ROSA - ARCHITEKT

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m
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rodinné domy
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Schéma typologie veřejných prostranství

silnice II. třídy
místní komunikace sběrná
místní komunikace obslužná
obytná zóna
pěší prostupnost
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Kapacity řešeného území a etapizace rozvoje

Kapacity řešeného území

Celé řešené území je rozděleno do několika základních bloků, 
které vymezují prostor pro zástavbu a zároveň oddělují pozemky 
veřejné infrastruktury od pozemků v soukromém vlastnictví. 

Ověřovací studie KAM KV° celé území dělí do bloků dle typolo-
gie navrhované zástavby.

Pro bytové domy je vyčlěneno přibližně 1,3 ha, pro nízkopodlažní 
bytové domy přibližně 3,8 ha, pro viladomy přibližně 5 ha a pro 
samostatně stojící rodinné domy přibližně 4 ha.

Celková výměra řešeného území je přibližně 20 ha. 

Etapizace rozvoje

Návrh KAM KV° na postupný rozvoj řešeného území je rozdě-
len do pěti etap. 

První etapa rozvoje je navržená podél ulice Okružní, kde by měla 
být doplněna zástavba s aktivním parterem. Tato etapa nebude 
mimo ploch pro parkování vyžadovat budování nové dopravní 
infrastruktury.

Další etapy poté směřují rozvoj jižním a západním směrem vždy 
po jednotlivých úsecích, aby byla efektivně využita infrastruktura 
vybudovaná v předchozí etapě. 
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NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ STUDIE
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Požadavky na obsah územní studie

Cíle a účel územní studie

Územní studie bude zpracovaná v souladu s návrhem Územního 
plánu Karlovy Vary jako podklad pro rozhodování o změnách v 
území podle §30 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a 
stavebním řádu.

Cílem územní studie je navrhnout, prověřit a posoudit reálné 
využití a kapacity řešeného území, vytvořit podklad pro efek-
tivní rozvoj řešeného území, definování funkčních a prostorových 
regulativů rozvoje, definovat řešení dopravní a technické infra-
struktury a vytvořit podmínky pro postupnou realizaci s ohledem 
na efektivnost využití veřejné infrastruktury.  

Rozsah řešeného území

Řešené území je vymezeno a vyznačeno ve výkresu základního 
členění území, který je součástí návrhu Územního plánu Karlovy 
Vary. Jedná se o plochu označenou kódem Z01-SM-sr. Podmínkou 
pro rozvoj této plochy je zpracování územní studie US06.

Požadavky na obsah řešení územní studie

• Urbanistická struktura

Územní studie navrhne prostorové regulativy (stavební čára, 
uliční čára, výška zástavby, parcelace, maximální podíl zasta-
vění pozemku apod.) pro umožnění výstavby samostatně stojí-
cích bytových domů, viladomů, samostatně stojících rodinných 
domů a případně řadových rodinných domů. Návrh urbanistické 
struktury bude plynule navazovat na urbanistickou strukturu 
stávajících zastavěných územích v okolí. Navržená urbanistická 
struktura se bude směrem od ulice Okružní k ulicím Počernická 
a Svobodova z hlediska intenzity využití území a kompaktnosti 
zástavby snižovat.

• Funkční využití

Územní studie vymezí v řešeném území plochy s rozdílným způ-
sobem využití na plochy individuálního bydlení, plochy hro-
madného bydlení, plochy zeleně, plochy občanského veřejného 
vybavení (může být součástí ploch hromadného bydlení), plochy 
dopravní infrastruktury včetně ploch pro dopravu v klidu a stezek 
pro chodce, plochy veřejných prostranství a plochy pro komerční 
aktivity (KAM KV° doporučuje komerční aktivity směřovat 
zejména do parteru budov podél ulice Okružní). 

• Dopravní infrastruktura

Územní studie pro zajištění pohodlné pěší prostupnosti řešeným 
územím a pro zajištění efektivního obsloužení jednotlivých sta-
vebních parcel vymezí systém místních komunikací dle jejich 
charakteru (obytná zóna, stezky pro pěší, místní komunikace 
obslužná apod.). Tyto komunikace budou navazovat na stávající 
systém dopravní infrastruktury (zejména přímé propojení ulic 
Okružní a Počernická, ulic Truhlářská a M. Rovenské, dále návaz-
nost nových ulic na obytnou zónu v ulici M. Rovenské). Zejména 
podél ulice Okružní územní studie prověří potřebné kapacity 
ploch pro parkování a navrhne pro parkování plochy. Parkování 
vozidel v plochách rodinných domů či viladomů bude primárně 
řešeno v rámci soukromých pozemků se zajištěním rezervních 
parkovacích míst v uličním profilu.

• Veřejná prostranství

Územní studie vymezí plochy veřejných prostranství různých 
charakterů (dětská hřiště, veřejná zeleň s lavičkami apod.)  v 
minimálním rozsahu, který je specifickou podmínkou územní 
studie ÚS16 dle návrhu Územního plánu Karlovy Vary. Navržená 
veřejná prostranství budou navazovat na stávající plochy veřej-
ných prostranství, na zastávky MHD a na plochy veřejné zeleně. 
Systém veřejných prostranství umožní snadnou prostupnost 
územím pro pěší a cyklisty.

• Technická infrastruktura

Územní studie vyřeší napojení nové zástavby na vedení tech-
nické infrastruktury a prověří a navrhne umístění vedení a 
potřebné kapacity navržené technické infrastruktury. Jednotlivé 
typy vedení inženýrských sítí budou mimo domovních přípojek 
vedeny v co nejvyšší míře na veřejných pozemcích.

• Občanská vybavenost

Územní studie prověří kapacity stávající veřejné občanské vyba-
venosti v okolí řešeného území a dle předpokládaného objemu 
zástavby a nárůstu počtu obyvatel vymezí plochy pro novou 
veřejnou občanskou vybavenost.

• Zeleň a zelenomodrá infrastruktura

Návrh územní studie vymezí plochy veřejné zeleně (lze zahrnout 
do systému veřejných prostranství) a prověří umístění dopro-
vodné zeleně do prostoru komunikací. Územní studie dále pro-
věří a stanoví minimální podíl ozeleněných částí pozemku pro 
retenci srážkových vod a pro zachování příznivého mikrokli-
matu. Územní studie prověří zachování stávající vzrostlé zeleně v 
severní části řešeného území a aleje podél ulice Svobodova. 

• Etapizace

Územní studie navrhne postupnou etapizaci rozvoje řešeného 
území, zejména z důvodu efektivního využití dopravní a tech-
nické infrastruktury a s ohledem na zachování kompaktnosti 
sídla. 

Formální požadavky

Textová část:

• bude vyhotovena v potřebném rozsahu výstižně charakteri-
zující záměry návrhu územní studie 

• bude obsahovat ekonomické posouzení celkového rozvoje 
řešeného území (kapacity, možný počet obyvatel, počet 
metrů komunikací a technické infrastruktury a další) 

Grafická část:

• schéma širších vztahů v měřítku 1:10000 obsahující návaz-
nost navrženého řešení na přilehlé okolí

• urbanistická koncepce v měřítku 1:2000 obsahující typologii, 
intenzitu a výškovou hladinu zástavby, uliční a stavební čáru

• koncepce dopravní infrastruktury v měřítku 1:2000 obsahu-
jící řešení dopravní infrastruktury v návaznosti na stávající 
dopravní infrastrukturu v okolí, hierarchii a charakter navr-
žených ulic, plochy pro dopravu v klidu včetně prověření 
potřeby kapacitního parkovacího domu a dále řešení pro-
stupnosti územím pro chodce, cyklisty a osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace

• koncepce veřejných prostranství v měřítku 1:2000 obsahující 
vymezení ploch pro veřejná prostranství různých charakterů 
(dětské hřiště, pobytová zeleň apod) a návaznost na dopravní 
infrastrukturu a stávající veřejná prostranství

• koncepce technické infrastruktury v měřítku 1:2000 obsahu-
jící stávající inženýrské sítě, nově navržené vedení inženýr-
ských sítí a jeho připojení na stávající infrastrukturu včetně 
jejich potřebných kapacit a dalších nezbytných parametrů

• hlavní výkres v měřítku 1:2000 obsahující systém dopravní 
infrastruktury, veřejná prostranství, zeleň, navržné půdory-
sné uspořádní staveb a členění řešeného území na jednotlivé 
parcely

• schéma etapizace obsahující zobrazení území, která budou 
rozvíjena v jednotlivých etapách včetně předpokládaných 
objemů výstavby a potřeby kapacit veřejné infrastruktury v 
jednotlivých etapách

• schéma funkčního členění území 

• další výkresy, skici a schémata dle uvážení zpracovatele

Čistopis územní studie bude odevzdán ve fyzické podobě, dále 
elektronicky ve formátech DOC a PDF, grafická část ve formátech 
DWG a PDF.  
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Podklady a vstupní data

Vstupními podklady ze strany KAM KV° budou tyto materiály:

• návrh pořizovaného územního plánu Karlovy Vary

• katastrální mapa města Karlovy Vary

• digitální technická mapa města Karlovy Vary

• 3D model města

• SUMP - Plán udržitelné městské mobility

• Koncepce veřejné hromadné dopravy

• Dopravní generel

• Strategie a manuál tvorby veřejných prostranství

• dříve zpracované urbanistické studie řešeného území


