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Změna č. 1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou
Zastupitelstvo Města Bečov nad Teplou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve
spojení s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona.
vydává
Změnu č. 1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou, který byl schválen Zastupitelstvem
Města Bečov nad Teplou (dále jen „ZMB“) dne 10.7.2006, a jeho závazná část byla vyhlášena Obecně
závaznou vyhláškou Města Bečov nad Teplou č.2/2006, O závazné části Územního plánu města Bečov
nad Teplou (dále také „OZV“).

Návrh
Řešené území změny:
lokalita 1.2) p.p.č. 1892 v katastrálním území Bečov nad Teplou
lokalita 1.3) st.p.č. 64 v katastrálním území Bečov nad Teplou
lokalita 1.5) p.p.č. 979 v katastrálním území Bečov nad Teplou
lokalita 1.6) p.p.č. 1127/2, 42/3 v katastrálním území Krásný Jez
lokalita 1.7) p.p.č. 250/2 v katastrálním území Krásný Jez
lokalita 1.8) p.p.č. 213/1 v katastrálním území Vodná u Bečova n.Teplou
závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:
Lokalita 1.2)
Původní funkční náplň území sídelní zeleně ZS se mění na území individuálního bydlení BI p.p.č.
1892 v k.ú. Bečov nad Teplou.
Lokalita 1.3)
Původní funkční náplň území sídelní zeleně ZS se mění na území individuálního bydlení BI st.p.č.
64 v k.ú. Bečov nad Teplou.
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Lokalita 1.5)
Původní funkční náplň území sídelní zeleně ZS se mění na území drobné výroby a služeb VD
p.p.č.979 v k.ú. Bečov nad Teplou.
Lokalita 1.6)
Původní funkční náplň území veřejná komunikace DO se mění na území individuálního bydlení BI
p.p.č. 1127/2 a 42/3 v k.ú. Krásný Jez.
Lokalita 1.7)
Původní funkční náplň území zemědělské výroby Z se mění na území individuálního bydlení BI
p.p.č. 250/2 v k.ú. Krásný Jez .
Lokalita 1.8)
Původní funkční náplň území zemědělské výroby Z se mění na území individuálního bydlení BI na
části p.p.č. 213/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou.
2. Pro funkční plochy vymezené v odstavci 1 platí regulativy uvedené v Obecně závazné vyhlášce
obce č.2/2006 ze dne 1.8.2006 .
3. V rámci řešeného území jsou vymezeny nové zastavitelné plochy Z1, Z2,Z3, Z4 a Z5. Pro
zastavitelné plochy Z4 a Z5 je požadováno zpracování územních studií.
4. Součástí Změny č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou jsou tyto výkresy grafické
části:
N1) Výkres základního členění území
N2) Hlavní výkres

1 : 5 000
1 : 5 000
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Odůvodnění
Odůvodnění Změny č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou obsahuje textovou a grafickou
část.
A. Textová část
1. Postup při pořízení změny


O pořízení Změny č. 1/2008 ÚPM Bečov nad Teplou rozhodlo Zastupitelstvo města na svém 8.
zasedání dne 3.6.2008.



Zadání zpracoval pořizovatel v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění a
vyhl. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.



Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 1/2008 bylo zveřejněno veřejnou
vyhláškou. Veřejná vyhláška byla v souladu s § 47 stavebního zákona vyvěšena po dobu 30 dnů.
Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu byl návrh zaslán jednotlivě.



Zadání Změny č. 1/2008 schválilo Zastupitelstvo města na svém 13. Zasedání dne 9.6.2009,
usnesením č. 13/04/01. V zadání změny č. 1/2008 nebylo požadováno zpracování konceptu, byl
proto zpracován přímo návrh změny.



Návrh změny č. 1/2008 byl zpracován Ing. arch. Ivanem Štrosem (ČKA 00912) v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami č.501/2006Sb. a 500/2006 Sb. Návrh
vychází ze schváleného zadání změny č. 1/2008.



Společné jednání o Změně č. 1/2008 s dotčenými orgány a sousedními obcemi se uskutečnilo dne
3.6.2010. Oznámení o společném jednání Změny č. 1/2008 bylo zasláno jednotlivě nejméně 15 dnů
předem dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Karlovarského kraje, sousedním obcím. Návrh byl
zveřejněn po stanovenou lhůtu na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary.



V červenci 2008 bylo zpracováno vyhodnocení stanovisek DO, které bylo dne 5.8.2010 řádně
projednáno s pověřeným zastupitelem obce.



Dne 23.8.2010 byla zaslána Zpráva o projednání Návrhu Změny č. 1/2008 ÚPM Bečov nad Teplou
nadřízenému orgánu.



Na základě prověření změny s veřejným zájmem, vlivy na obecně chráněné zájmem, se stanovisky
dotčených orgánů dospěl pořizovatel k závěru, že návrh změny lze předložit k veřejnému
projednání.



Veřejné projednání bylo svoláno na den 7.10.2010.
- Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky k návrhu změny.
- Nejpozději při veřejném projednání mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupci
veřejnosti uplatnit své námitky
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Dle ustanovení § 53 stavebního zákona byly vyhodnoceny výsledky veřejného projednání.



Následně, v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona, pořizovatel předložil zastupitelstvu města
návrh na vydání předmětné změny ÚPN SÚ s jeho odůvodněním.

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Dle politiky územního rozvoje ČR je řešení Změny č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad
Teplou v souladu s vymezením kritérií a podmínek rozvoje území. Z hlediska VÚC Karlovarsko je
řešení Změny č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou souladu. Z hlediska koordinace
využívání území z hlediska širších vztahů se jedná o plochy jednak uvnitř zastavěného území, dále
o plochy v přímém kontaktu se zastavěným územím.
3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Změna č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou je v souladu s cíli a úkoly územního
plánování, vymezuje nové pozemky pro zástavbu přímo uvnitř nebo v přímé vazbě na zastavěné
území, v Krásném Jezu na stávající zástavbu obce, zastavěné území zde vymezeno není.
4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Změna č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou je v souladu s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcími právními předpisy.
5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Návrh změny č.1/2008 respektuje zájmy chráněné zvláštními právními předpisy, zejména ochranné pásmo
„II. stupně II B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Při řešení výstavby v území je
nutno respektovat podmínky a omezení stanovené Usnesením vlády č.257 ze dne 20.7.1966 a ustanovení §37
zákona č.164/2001 Sb., (lázeňský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že řešené území leží v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les, je nutno
respektovat její stanovené režimy.

6. Vyhodnocení splnění zadání
Zadání Změny č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou bylo splněno.
7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Změna č.1/2008 je řešena v lokalitách 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 a 1.8
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V lokalitě 1.2) p.p.č. 1892 v k.ú. Bečov nad Teplou se původní funkční náplň území sídelní zeleně
ZS mění na území individuálního bydlení BI, jedná se o plochu uvnitř zástavby a zastavěného území
bez přímé vazby na komunikační síť, která může být využívána pouze ve vazbě na okolní zástavbu.
Je zde vymezena zastavitelná plocha Z1.
Lokalita bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.
V lokalitě 1.3) st.p.č. 64 v k.ú. Bečov nad Teplou se původní funkční náplň území sídelní zeleně ZS
mění na území individuálního bydlení BI, jedná se o plochu uvnitř zástavby a zastavěného území
s přímou vazbou na dopravní infrastrukturu, plocha leží uvnitř městské památkové zóny. Je zde
vymezena zastavitelná plocha Z2.
Lokalita bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.
V lokalitě 1.5) p.p.č.979 v k.ú. Bečov nad Teplou se původní funkční náplň území sídelní zeleně ZS
se mění na území drobné výroby a služeb VD, jedná se o plochu navazující na stávající čsph
v těsném kontaktu s dopravními plochami, v ochranném pásmu komunikace a železnice, jižním
cípem plochy probíhá plynovodní řad. Je zde vymezena zastavitelná plocha Z3.
Lokalita bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.
V lokalitě 1.6) p.p.č. 1127/2 a 42/3 v k.ú. Krásný Jez se původní funkční náplň území veřejná
komunikace DO mění na území individuálního bydlení BI, jedná se o využití plochy nadbytečné
komunikace pro rozšíření stávajících ploch bydlení, celá lokalita se nachází v ochranném pásmu
II.stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, v ochranném pásmu
vodních zdrojů, jižní část lokality je dotčena hranicí archeologického naleziště a ochranným pásmem
lesa.
V lokalitě 1.7) p.p.č. 250/2 v k.ú. Krásný Jez se původní funkční náplň území zemědělské výroby
Z mění na území individuálního bydlení BI, území se nachází mimo přímou vazbu na stávající
zástavbu od stávající přístupové komunikace je oddělena nepoužívanou železniční tratí, přes kterou
bude muset být zřízen přejezd, pro lokalitu bude zpracována územní studie, území se nachází
v ochranném železnice, ochranném pásmu vodních zdrojů a část lokality v ochranném pásmu lesa.
Je zde vymezena zastavitelná plocha Z4.
Lokalita bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, čištění odpadních vod bude řešeno
domovními čistírnami.
Podmínkou využití dotčených ploch je takové řešení, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření
proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem a provozovatelem
dopravní infrastruktury hrazena. Jakákoliv stavební činnost v ochranném pásmu dráhy je možná
pouze se souhlasem speciálního stavebního úřadu, jímž je Drážní úřad.
V lokalitě 1.8) p.p.č. 213/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou se původní funkční náplň území
zemědělské výroby Z se mění na území individuálního bydlení BI na části pozemku, plocha leží
v kontaktu se zastavěným územím ve vazbě na dopravní infrastrukturu, značná část území je
dotčena ochranným pásmem lesa, pro lokalitu bude zpracována územní studie. Je zde vymezena
zastavitelná plocha Z5.
Lokalita bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, čištění odpadních vod bude řešeno
domovními čistírnami.
Všechny řešené lokality se nacházejí v CHOPAV.
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8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V rámci Zadání nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Z hlediska prvků ÚSES a prvků ochrany přírody se drobné části lokalit nachází v ochranném pásmu
lesa, prvky ÚSES se řešených lokalit nedotýkají.
9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkce lesa je přílohou návrhu Změny č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou
podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a souladu s vyhláškou
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
9.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílů půdy náležejících do ZPF
Lokalita 1.2 –
Je vymezen pozemek pro rozvoj funkce bydlení individuálního BI uvnitř zastavěného území.Zábor
zemědělské půdy se týká zahrady1790m2 v V.tř. ochrany v k.ú. Bečov nad Teplou. V tabulkách je
označena jako lokalita č.1.
Lokalita 1.5 –
Je vymezena plocha pro rozšíření drobné výroby a služeb ve vazbě na stávající čerpací stanici
pohonných hmot, plocha těsně přiléhá ke křižovatce komunikací II.a III.tř. a leží z vnější strany na
hranici zastavěného území. Zábor se týká orné půdy a činí 1465m2 v V.tř ochrany v k.ú. Bečov nad
Teplou. V tabulkách je označena jako lokalita č.2.
Lokalita 1.6 –
Zde se jedná o zábor ploch komunikace a zahrady pro rozšíření stávajících sousedních ploch
bydlení. Plochy se nacházejí uvnitř zástavby v k.ú. Krásný Jez, kde však není vymezeno zastavěné
území. Dotčená plocha je zahrada a činí 75m2 v I.tř. ochrany, ostatní plochy činí 465m2.
V tabulkách je označena jako lokalita č.3.
Lokalita 1.7 –
Zde se jedná o vymezení nové plochy pro rozvoj bydlení s vazbou na stávající zástavbu přes těleso
neužívané železnice v k.ú. Krásný Jez. Zábor ZPF se týká TTP a rozsah činí 3490m2 převážně v V.tř
ochrany. V tabulkách je označena jako lokalita č.4.
Lokalita 1.8 –
Je vymezena plochy pro rozvoj funkce bydlení na ploše přímo související se zastavěným územím.
Zábor se týká orné půdy a činí 2390m2 v V. tř.ochrany v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou.
V tabulkách je označena jako lokalita č.5.
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Celkový zábor zemědělské půdy ve všech lokalitách činí 9210 m2 z toho orné půdy 3855 m2, TTP 3490
m2 a zahrady 1865 m2, zábor ostatní půdy činí 465 m2.
Z hlediska tř.ochrany se jedná o zábor 3335 m2 půd v IV. tř. ochrany a 5875 m2 v V.tř.ochrany.
9.2.Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
V rámci řešených lokalit se odvodňovací zařízení nenachází ani ve výhledu se nepředpokládá
investiční zásah do ZPF.
9.3.Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby apod.
V řešeném území se nenachází žádné areály a objekty staveb zemědělské prvovýroby či
zemědělských usedlostí.
9.4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření k zajištění ekologické stability krajiny a významných
skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a jejich předpokládaném
porušení.
Řešená území leží uvnitř zástavby nebo přímo navazují na stávající zástavbu ve všech lokalitách.
Řešené území neobsahuje významné krajinné prvky.
Celé řešené území se nachází v CHOPAV.
Navrhovaný zábor ZPF respektuje „ÚSES“ a nenarušuje svým rozsahem ekologickou stabilitu
území.
V řešeném území nejsou známa opatření navržená pozemkovými úpravami, která by změnou
funkční plochy na bydlení byla narušena.
9.5. Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území
Řešené území se nachází v Vodná u Bečova nad Teplou Bečov nad Teplou, v katastrálním území
Vodná u Bečova nad Teplou a v Vodná u Bečova nad Teplou Vodná.
9.6. Zdůvodnění proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným řešením nejvýhodnější z hlediska
ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecních zájmů
Lokalita 1.2 – lok.1
Jedná se o využití zahrady obklopené rodinnými domy pro funkci bydlení, plocha se nachází uvnitř
zastavěného území.
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Lokalita 1.5 – lok.2
Jedná se o zlegalizování současného využití plochy ležící v sousedství čerpací stanice pohonných
hmot na křižovatce komunikací II.a II.tř při vjezdu do Bečova v přímé vazbě na zastavěné území ve
vazbě na stávající sítě veřejné infrastruktury.
Lokalita 1.6 – lok.3
Zde se jedná o zábor především nepoužívané komunikace a malé zahrady pro funkční využití
bydlení, které lokalitu obklopuje uvnitř stávající zástavby.
Lokalita 1.7 – lok.4
Zde se jedná o zábor ploch TTP přiléhajících k železniční trati pro funkci bydlení o malém rozsahu.
Vazba na stávající zástavbu je právě přes tuto nepoužívanou železniční trať.
Lokalita 1.8 – lok.5
Zde je vymezena plocha pro rozšíření funkce bydlení v přímé vazbě na zastavěné území, je využita
„ nika“ v zastavěném území a přímou vazbou na veřejnou infrastrukturu o malém rozsahu.
Cílem návrhu je vytvoření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel.
V navržených lokalitách budoucí zástavby nebude její realizací narušena přístupnost okolních pozemků
a jejich organizace uspořádání.
Prováděnými zásahy v krajině budou v co nejmenší míře narušovány hydrogeologické a odtokové
poměry dotčených a okolních pozemků.
V případě realizace záboru ZPF v dosahu toku bude investiční záměr projednán s příslušným správcem
toku.
Souhlas se záborem návrhu změny nenahrazuje souhlas při odnímání půdy ze ZPF.
Na základě rozboru navrhované Změny č.1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou a posouzení
její koncepční návaznosti na širší vztahy v území a provázanost sítí technického vybavení lze
konstatovat, že rozsah záboru ZPF je přijatelný při respektování všech zásad ochrany ZPF.
9.7 Určení hranic zastavěného území obce, trasy základních zemědělských účelových komunikací a
územních a ekologických záměrů vyplývající ze schválených návrhů pozemkových úprav
V k.ú. Krásný Jez není vymezeno zastavěné území, řešené lokality se buď přímo v zastavěném
území, uvnitř zástavby nebo v přímé vazbě na stávající zástavbu a zastavěné území.
Řešené území nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací ani územní a ekologické
záměry.
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9.8.Stanovené dobývací prostory
V řešeném území se nenachází stanovený dobývací prostor, chráněné ložiskové území ani
poddolované území.
Lokalita 1.3 zahrnuje pouze ostatní půdu uvnitř zastavěného území, a proto není do záboru
zemědělských ploch zahrnuta.
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tab.č.1 - SOUPIS PARCEL PŘEDPOKLÁDANÉHO ODNĚTÍ ZPF
a ZÁBORU NEZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

číslo
lokality
1- Z1
2-Z3
3-Z4
4-Z5
5-Z6

k.ú.
Bečov n.Teplou
Bečov n.Teplou
Krásný jez
Krásný jez

zahrada
TTP
p.p.č.
m2 p.p.č. m2
1892
1790
42/3

orná
p.p.č.

m2

979

1465

75
250/2 3490

Vodná u Bečova n.T.

213/1

2390

ZPF m2
celkem
1790
1465
75
3490
2390

BPEJ/tř.ochrany
m2
84078/V. 1790
86811/V. 1465
83441/IV. 75
84099/V. 3260
83451/IV. 230
84077/V. 2390

ostatní
p.p.č.

vlastník
m2
S.Teplík Nová 448, Bečov
M.Kubinec karlovarská 320 Bečov

1127/2

465

P.Bradáček n.J.Palacha 1101/42 K.V.
P.Bradáček n.J.Palacha 1101/42 K.V.
P.Bradáček n.J.Palacha 1101/42 K.V.
A.Friedel Luční 1050 Chodov
M.Tvrdek U koupaliště 914/5 K.V.

celkem

1865

3490

3855

9210

9210

465

tab.č.2 - BILANCE PŘEDPOKLÁDANÉHO ODNĚTÍ ZPF PRO REALIZACI
URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
číslo
lok.
1
2
3
4

funkční výměra
celkem
využití m2
BI
1790
VD
1465
BI
540
BI
3490

5
BI
celkem

2390
9675

z toho půda v ZPF
v ZÚ
1790

1790

kultura

BPEJ/třída výměra ZPF nezem.

1465
75
3490

celkem
1790
1465
75
3490

dle KN
zahrada
orná
zahrada
TTP

2390
7420

2390
9210

orná

ochrany
84078/V.
86811/V.
83441/IV.
84099/IV.
83451/V.
84077/V.

mimo
ZÚ

dle BPEJ
1790
1465
75
3260
230
2390
9210

půda

465

465
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tab.č.3 - Přehled navrhovaného odnětí ze ZPF podle funkčního využití a tříd ochrany
funkční využití
BI
VD
celkem

výměra
celkem m2
7745
1465
9210

BPEJ s tř.ochrany
IV.
V.
3335
4410
1465
3335
5875

tab.č.4 - Přehled navrhovaného odnětí ze ZPF podle kultur a tříd ochrany

kultura zemědělské půdy
TTP
zahrada
orná
CELKEM

výměra
celkem m2
3490
1865
3855
9210

BPEJ s
tř.ochrany
IV.
V.
230
3260
1865
3855
230
8980

Pro označení jednotlivých lokalit záboru byla použita řada za sebou jdoucích čísle 1-5, u těchto
jednotlivých lokalit je vyznačena i vazba na vyznačené zastavitelné plochy Z 1 - 6, zastavitelná plocha
Z2 je stavební parcela, tudíž zde zařazena není. Pro identifikaci čísel lokalit záboru a čísel lokalit
řešených ploch je následující klíč:
Lokality ZPF
1
2
3
4
5

lokality urbanistické
1.2
1.5
1.6
1.7
1.8

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Námitky proti návrhu Změny č. 1/2008 ÚPM Bečov nad Teplou, které mohly být uplatněny nejpozději
při veřejném projednání dne 7.10.2010 nebyly podány. O námitkách proto nebylo potřeba rozhodnout.
11. Vyhodnocení připomínek
Připomínky k návrhu Změny č. 1/2008 ÚPM Bečov nad Teplou, které mohly být uplatněny nejpozději
při veřejném projednání dne 7.10.2010 nebyly podány.
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B. Grafická část
Grafickou část tvoří:
O1) Koordinační výkres
O2) Výkres širších vztahů
O3) Výkres předpokládaného
záboru půdního fondu

1 : 5 000
1 : 25 000
1 : 5 000

Poučení:
Proti Změně č. 1/2008 Územního plánu města Bečov nad Teplou vydané formou opatření obecné povahy
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů).

-------------------------------------------Místostarosta

-------------------------------------------------Starosta
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