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ROZVOJOVÁ OHNISKA (PLOCHY),

preferované - plocha pro rekreaci, sport a
občanskou vybavenost a doplňkové -
nerezidenční bydlení
ekonomické aktivity (Tisová-Silvestr)
zalesnění/ozelenění - plochy zemědělské a
lesnické (rekultivace výsypky Gustav,
Medard-Libík, Bedřich, Radvanov, Lítov,
Antonín)
rozvojové plochy bydlení
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Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
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propojení s páteřní cyklostezkou Ohře v
místě bývalé vlečky do Dásnic

BUKOVANY

nový kruhový objezd místo křižovatky

CITICE

POZNÁMKY:
C - záměry pro rozvoj cestovního ruchu, rekreace a sportu
O- záměry ostatní dopravy
S - záměry silniční dopravy
B - záměry pro rozvoj bydlení a občanského vybavení
J - jiný záměr
H - záměry pro rozvoj hospodářství, výroby a služeb
E - záměry zásobování elektrickou energií
K - záměry odpadních vod

LEGENDA

C40
cyklostezka kolem jezera Medard
(přesná trasa a propojení není zřejmé z
dostupných podkladů, proto je tento
záměr zobrazený "kolem jezera"

O1

záchytné parkoviště pro návštěvníky
jezera Medard, par.č. 245/2 a 251/4  - je v
plánu, pozemky jsou v soukromém
vlastnictví

S2

sportovní plocha vedle parkoviště pro
skateboarding, Freestyle, In-line, BMX,
parc.č. 251/4 - je v plánu, pozemek je v
soukromém vlastnictví

C3

S72
vytvoření domu služeb ze stávajícího
obecního úřaduB77
revitalizace návsi, rekonstrukce komunikací,
drobné stavby (např. přístřešek u autobusové
zastávky

S5
revitalizace návsi v Hlavně,  rekonstrukce
komunikací, drobné stavby (např. přístřešek u
autobusové zastávky

S6

odvodnění všech revitalizovaných ploch po
důlní činnostiJ8

vybudování odpočinkové a vycházkové
zóny, par.č. 377/1C9
vybudování klidové zóny v Hlavně, par.č. 26,
28, 162,232C10
obnova někdejších cest, par.č. 182O11
revitalizace území, prostor kolem bývalého
kamenolomu v Hlavně, par.č. 149/1J12
revitalizace území, u slepého ramene Ohře,
parc.č. 336J13

změna ploch bydlení na plochy výroby (výroba
obalů + Serafin zpracovnání bylinných preparátů)
+ vybudování přístupové komunikace

HABARTOV

H70
obnova areálu technických služebB70
výhledově - revitalizace náměstí PřátelstvíJ72
výstavba rozhledny na Lítovské výsypceC
komunikační propojení Habartov, Muzeum - LítovCx
rozšíření rekreační zóny Boden, vybudování
zázemí pro společenské akce (koncerty), úprava
zpevněných ploch, teréní úpravy, vybudování
technické infrastruktury

Cb

propojení s páteřní cyklostezkou Ohře v
místě bývalé vlečky do Dásnic

CHLUM SVATÉ MÁŘÍ

C

instalace FVE zemního systému (solární panely)E

realizace multifunkčního obecního centra v objektu
bývalé hospody (z části již hotové) + revitalizace náměstíB73
rekultivace území "Chlum - sever" včetně stání pro
karavany, návaznost na sad, vybudování pěšin,
technické infrastruktury (dočasně umístěna jímka).
Vhodné propojit to s rozhlednou na Lítovské výsypce

J

příprava území pro výstavbu RD u tenisových kurtůB

komunitní bydlení, oprava bytového domu,
par.č. 182

SVATAVA / ČISTÁ U SVATAVY

B72
komplexní řešení silnice, parkování, bus zastávek
ul. Pohraniční stráže, S.K.Neumanna, ZelenáS53
úprava komunikace, chodníků, parkovací
záliv ul. SadováS54
vybudování parkovací plochy u bytových
domů ul. K RychtěS55
přestavba bývalého kina na kulturní dům, ul.
S.K.NeumannaB56
cyklotrasa po břehové linii jezera MedardOx

přistávací a vzletová dráhaS
cyklotrasa Habartov - Svatava - Sokolov (dle ÚP)Oy
parkoviště u přístaviště (dle ÚP)S8z

Veškeré záměry jsou převzaty z ÚAP ORP Sokolov,
územních plánů obcí, Mikroregionu Sokolov - východ
(MS-V) a z korespondence od jednotlivých obcí.

přestavba areálu lomu na centrální parkoviště
(dle ÚP)

S1p
parkoviště u multifunkčního centra (dle ÚP)S9z
parkoviště na Slunečním pobřeží (dle ÚP)S7z
parkoviště na Slunečním pobřeží (dle ÚP)S2z

obslužné zázemí Pod Jelením vrchem (dle ÚP)Bz

specifické plochy služeb (dle ÚP)B7z
specifické plochy sportu (dle ÚP)C8z
rozhledna se stanicí lanové dráhy (dle ÚP)C9z
multifunkční centrum a jeho rozšíření (dle ÚP)C10z

V Ý K R E S   Z Á M Ě R Ů

dle případné potřeby rozšíření ČOV (dle MS-V)K
dle případné potřeby rozšíření ČOV (dle MS-V)K

přeložka navrhované trasy silnice II/181 (úprava
směrového oblouku), ÚPS14z
přeložka navrhované trasy silnice II/181 (ÚP)S13z

přeložka silnice III/21021 napojující sídlo
Radvanov (ÚP)S12z

obchvat Habartov-Bukovany (dle MS-V)So1

obchvat Citice (dle MS-V)So2

ROZVOJOVÁ OHNISKA (PLOCHY dle ÚP a MV-S),
SANACE A REKULTIVACE

tábořiště pro vodáky (dle ÚP)C2z

SVATAVA / ČISTÁ U SVATAVY

výstavba rozhledny

SOKOLOV

C

veřejný prostor s restaurací pro konání akcí pro
cca 300 osob, místo nespecifikováno

parkové plochy při ulici Okružní, propojení s jezerem Medard
(ve fázi návrhu)Cp

plánované zasíťování pozemků pro
21 rodinných domůB
vize bydlení o ploše 70 tis. m2 za
stávající zástavbouBb

HABARTOV

Na výsypce byla vize vytvoření arboreta. Pozemky
jsou ve vlastnictví Lesy ČR, proto k realizaci nedošlo.

specifické plochy sportu v lokalitě Pod Jelením
vrchem (dle ÚP)

C8z
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