
Oznámení 
Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice   

o zveřejnění a projednání s veřejností  
návrhu Regionálního plánu regionu Saska Kamenice  

podle § 9 (3) Zákona o územním plánování a § 6 Zákona o územním a zemském 
plánování Svobodného státu Sasko 

ze dne 4. června 2021 

 
Členská schůze Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice (Planungsverband Region Chemnitz) rozhodla na 
svém 28. zasedání, které se uskutečnilo dne 4. května 2021 v Plavně (Plauen), svým usnesením číslo 02/2021 o 
opětovném zveřejnění a projednání návrhu Regionálního plánu regionu Saská Kamenice se Zprávou o vlivu na 
životní prostředí podle § 9 (3) Zákona o územním plánování (Raumordnungsgesetz, ROG) ze dne 22. prosince 
2008 (Spolková sbírka zákonů BGBl. I str. 2986), který byl naposledy změněn čl. 5 zák. ze 3. prosince 2020 
(Spolková sbírka zákonů BGBl. I str. 2694) a §6 Zákona o územním a zemském plánování Svobodného státu 
Sasko (Landesplanungsgesetz – SächsLPlG) ze dne 11 . prosince 2018 (Saská sbírka zákonů SächsGVBl 2018 
č.  17, str. 706). 
 
Tímto je veřejně oznamován návrh Regionálního plánu regionu Saská Kamenice, a místa a časové období jeho 
zveřejnění. 
 
Územní působnost návrhu Regionálního plánu regionu Saská Kamenice zahrnuje celé území Plánovacího svazu 
regionu Saská Kamenice, které se skládá z města na úrovni okresu Saská Kamenice (Chemnitz), okresu 
Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres), okresu Mittelsachsen (okres střední Sasko), okresu Vogtlandkreis a 
okresu Zwickau. 
 
Návrh Regionálního plánu regionu Saská Kamenice zahrnuje věcně ustanovení s odůvodněním 

− ke struktuře území a sídelních útvarů, 

− ke struktuře volné krajiny v kapitolách, věnovaných ochraně, péči a rozvoji přírody a krajiny, vody, 
zemědělství a lesního hospodářství a k zajištění a těžbě surovin a  

− k infrastruktuře v Kapitolách Doprava, Zásobování energiemi, Obnovitelné zdroje, Telekomunikace, Obrana 
 
K návrhu Regionálního plánu a jeho odůvodnění patří rovněž i následující přílohy, které budou rovněž zveřejněny. 

− Přehledy  technické ochrany proti povodním, ustanovení pro zajištění a těžbu surovin, aktuálně probíhajících 
a plánovaných opatření v oblasti modernizace výstavby nových spolkových kolejových cest, plánovaných 
projektů v oblasti silniční výstavby na spolkových nebo státních silnicích a  měst a obcí s funkcí v cestovním 
ruchu. 

− Mapy využití území, sídelních útvarů, struktury území, cestovního ruchu a rekreace, území se specifickými 
potřebami, území s podzemními vyrubanými prostory, členění krajiny, ochrany kulturní krajiny, oblastí 
zemědělství se specifickými požadavky, specifických půdních funkcí, oblastí krajiny, vyžadujících sanaci, 
území se specifickým významem pro avifaunu a území, majících specifický význam pro netopýry, sídelně 
relevantních oblastí vzniku čerstvého / chladného vzduchu a drah proudění čerstvého / chladného vzduchu, 
regionálně významných lokalit chovu hospodářských zvířat.  

− Přílohy  s obsahem Rámcového krajinného plánu (se zásadami rozvoje krajinných jednotek, s obsahem 
krajinného plánování a s mapami k jádrovým oblastem regionální sítě ekologicky významných území pro 
překonání izolace druhů a biotopů, k nefragmentovaným územím s nízkou intenzitou dopravy, k rozlehlým 
přírodě blízkým lesním komplexům, ke krajinným jednotkám a k regionální koncentraci chráněných území) 
s koncepcí rozvoje kulturní krajiny a v samostatném svazku se Zprávou o vlivu na životní prostředí (včetně 
posuzování vlivů (včetně posuzování vlivů na EVL/SPA). 

 

Další potřebné podklady, které budou zveřejněny jsou:   

− odborná část Rámcového krajinného plánu regionu Saská Kamenice ve verzi Rozhodnutí vyššího orgánu 
ochrany přírody ze dne 27. února 2015, 

− dDokumentace k historickým kulturním krajinám jedinečného charakteru v regionu Saská Kamenice, stav 

zpracování k 1. červnu 2017, 

− publikace "Území mimořádného významu pro avifaunu v regionu Saská Kamenice", 1. vydání, 2013 a  

− publikace "Území mimořádného významu pro netopýry v regionu Saská Kamenice", 1. vydání, 2013. 

 
Návrh Regionálního plánu regionu Saská Kamenice bude zveřejněn v období 
 

od pondělí 5. července 2021 až do pátku, 20. srpna 2021 včetně  
 



na Úřadu města Saská Kamenice (Stadtverwaltung Chemnitz), v úřadech landrátů okresu Erzgebirgskreis, 
Mittelsachsen, Vogtlandkreis a Zwickau, v Zemském ředitelství Sasko a na sekretariátu Plánovacího svazu 
regionu Saská Kamenice a to v následně uvedených konkrétních místech a v níže uvedených časech. Dodržujte, 
prosím, opatření příslušných míst, přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru. Před Vaší návštěvou se, prosím, 
informujte.  Náhled do podkladů je možný za dodržení hygienických opatření.  
 
Úřad města Saská Kamenice, technická radnice (Stadtverwaltung Chemnitz; Technisches Rathaus) náměstí 
Friedensplatz 1; 09111 Chemnitz 
 Úřední hodiny:  - Pondělí od 8:30 do 12:00 hodin  
  - Úterý  od 8:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin  
  - Středa od 8:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin 
  - Čtvrtek od 8:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 18:00 hodin 
Kromě toho máte možnost si na telefonním čísle 0049 371-488-6121 dohodnout individuální termín. 
 
Úřad landráta okresu Erzgebirgskreis, odbor 3, oddělení rozvoje okresu (Landratsamt Erzgebirgskreis; Abteilung 
3; Stabsstelle Kreisentwicklung); kancelář A1.33; ulice Paulus-Jenisius-Straße 24; 09456 Annaberg-Buchholz 
 Úřední hodiny:  - Pondělí od 8:00 do 12:00 hodin 
  - Úterý  od 8:00 do 18:00 hodin 
  - Čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin 
  - Pátek od 8:00 do 12:00 hodin 
Kromě toho máte možnost po předchozí dohodě nahlédnout do pokladů i mimo úřední hodiny. 
 
Úřad landráta okresu Mittelsachsen; pobočka Döbeln (Landratsamt Landkreis Mittelsachsen; Außenstelle 
Döbeln); kancelář 104; ulice Straße des Friedens 20; 04720 Döbeln 
 Úřední hodiny:  - Pondělí Po předchozí dohodě  
  - Úterý  od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 18:00 hodin 
  - Středa Po předchozí dohodě  
  - Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 18:00 hodin 
  - Pátek 9:00 hodin až 12:00 hodin 
Kromě toho máte možnost po předchozí dohodě nahlédnout do pokladů i mimo úřední hodiny. 
 
Úřad landráta okresu Vogtlandkreis; odbor stavebního řádu (Landratsamt Vogtlandkreis; Bauordnungsamt), 
kancelář 423; ulice Bahnhofstraße 42-48, 08523 Plauen 
 Úřední hodiny:  - Pondělí od 9:00 do 12:00 hodin po předchozí dohodě  
  - Úterý  od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin 
  - Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 18:00 hodin 
  - Pátek od 9:00 do 12:00 hodin po předchozí dohodě  
 
Úřad landráta okresu Zwickau, pracoviště služeb občanům (Landratsamt Landkreis Zwickau, Bürgerservicestellen 
):  

• 08371 Glauchau; ulice Gerhart-Hauptmann-Weg 2 

• 09212 Limbach-Oberfrohna; ulice Jägerstraße 2a 

• 08056 Zwickau; ulice Werdauer Straße 62; Haus 1 
 Úřední hodiny na všech uvedených pracovištích: 
  - Pondělí 8:00 hodin až 16:00 hodin 
  - Úterý  8:00 hodin až 18:00 hodin 
  - Středa 8:00 hodin až 12:00 hodin 
  - Čtvrtek 8:00 hodin až 18:00 hodin 
  - Pátek 8:00 hodin až 12:00 hodin 
 
Zemské ředitelství Sasko, referát 34 C Územní plánování, rozvoj měst, kancelář 223 (Landesdirektion Sachsen; 
Referat 34 C Raumordnung, Stadtentwicklung) ulice Altchemnitzer Straße 41; 09120 Chemnitz 
 Úřední hodiny:  - Pondělí až čtvrtek 9:00 hodin až 15:00 hodin 
  - Pátek 9:00 hodin až 12:00 hodin 
Kromě toho máte možnost nahlédnout do podkladů i mimo shora uvedené hodiny.  
 
Sekretariát Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice, kancelář 259, dům 4 (Verbandgeschäftsstelle des 
Planungsverbandes Region Chemnitz; Zimmer 259; Haus 4), ulice Werdauer Straße 62; 08056 Zwickau 
 Úřední hodiny:  - Pondělí od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin 
  - Úterý  od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:30 hodin 
  - Středa od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin 
  - Čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:30 hodin 
  - Pátek 9:00 hodin až 12:00 hodin 
Po předchozí dohodě na telefonu 0049 - 375-2894050 je možno do pokladů nahlédnou i mimo uvedené časy.  
Návrh Regionálního plánu regionu Saská Kamenice s odůvodněním a přílohami je kromě toho během doby jeho 
zveřejnění k dispozici rovněž na internetových stránkách Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice na adrese   

www.pv-rc.de 



k nahlédnutí a ke stažení. Na internetových stránkách bude rovněž zprovozněn portál pro možnost on-line formy 
projednání. 
 
Stanoviska k návrhu Regionálního plánu regionu Saská Kamenice lze v období jeho zveřejnění zasílat písemně 
na adresu 
 

Planungsverband Region Chemnitz 
Verbandsgescháftssíelle 

Werdauer Straße 62 
08056 Zwickau 

 

Nebo e-mailem na adresu post@pv-rc.de. 
 
nebo je lze na shora uvedených místech v uvedených časech uvést do protokolu, 
 
nebo je lze uvést na  portálu pro on-line formu projednání. 
 
Lhůta pro odevzdání stanoviska k návrhu Regionálního plánu Saská Kamenice odpovídá lhůtě zveřejnění návrhu 
Regionálního plánu. 
 
Stanoviska, která budou odevzdána e-mailem, případně prostřednictvím portálu pro on-line formu projednávání, 
není nutno podávat znovu písemně nebo ústně do protokolu.  
 
Přístup pro elektronicky podepsané a šifrované elektronické dokumenty je možný prostřednictvím adresy 

elektronické pošty post@pv-rc.de. Pokyny jsou uvedeny na internetových stránkách Plánovacího svazu regionu 

Saská Kamenice https://www.pv-rc.de/cms/kontakt.php. 
 
Upozorňujeme skutečnost,  že v souladu s § 9 odst., 2 Zákona o územním plánování nebudou stanoviska, 
doručená po uplynutí lhůty dne 20. srpna 2021, zohledněna. Výjimkou jsou stanoviska, jejichž předmětem jsou 
skutečnosti, v Regionálním plánu dosud nezohledněné. 
 
Cvikov, dne 4. června 2021 
 
 
 
 
Rolf Keil 
Landrát 
předsedající Plánovacího svazu 
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