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A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Výchozím podkladem pro stanovení hranice zastavěného území v rámci správního území
města Přeštice byla územně plánovací dokumentace a hranice intravilánu. Tyto hranice byly
upraveny dle údajů vyplývajících z podkladové katastrální mapy a dle aktuálního stavu zástavby. Podkladovou územně plánovací dokumentací se rozumí:
V současnosti platný územní plán (zpracován pro sídlo Přeštice a celé katastrální území Žerovice); původní územní plán vydaný v r.1992 (řešeno území 2 sídel - Přeštice a Příchovice); v r. 1998 vydaná Změna a doplněk tohoto územního plánu (území Příchovice již není
řešeno).
Změny ÚPN-SÚ:


Změna č. 1 ÚPN-SÚ Přeštice, Změna a doplněk ÚPN-SÚ Přeštice



Změna č. 2 nahrazena změnou č.8 (řešení neaktuální)



Změna č. 3 (nebyla zpracována)



Změna č. 4 (r. 2005) podrobnější řešení rezervní plochy (sport centrum V Háječku)



Změna č. 5 (r. 2008) řešení lokality Zastávka, úprava funkčních ploch v Přešticích



Změna č. 6 (r. 2009) řešení lokality Žerovice



Změna č. 7 (r. 2010) úprava části lokality Zastávky



Změna č. 8 (r. 2010) nové řešení průmyslové zóny Přeštice



Změna č. 9 (r. 2011)



Změna č. 10 (r. 2012) nové řešení obchvatu Přeštic

Vymezení hranice zastavěného území bylo jako součást zpracování územního plánu města
Přeštice provedeno k datu 26.6. 2015. Jako podklad byla použita účelová katastrální mapa
Plzeňského kraje z 1.4. 2015.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B.1. Základní koncepce rozvoje území obce
Územní plán je zpracován pro celé správní území města Přeštice, které zahrnuje 3 katastrální území: Přeštice, Skočice u Přeštic, Žerovice. Navržená koncepce územního rozvoje města
v rámci zpracování územního plánu Přeštice vychází zejména z následujících principů.
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Vytvoření předpokladů pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a pro
ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.



Zajištění rozvoje všech funkčních složek zastavěného a nezastavěného území s ohledem na potřeby obyvatel, v souladu s ochranou hodnot území a při respektování limitů
využití území.



Vytvoření předpokladů pro rozvoj Přeštic vyplývající z polohy řešeného území v rámci
rozvojové osy OR3 Plzeň – Klatovy (částečně i vybraného rozvojového území) a koordinace využití území s hlavními funkcemi této rozvojové osy – tj. zejm. dopravní úloha řešená v souladu s ochranou životního prostředí.



Potvrzení stability demografického vývoje vytvořením podmínek pro rozvoj kvalitního
bydlení a občanského vybavení v souvislosti s pozicí města v rámci sídelní struktury jako silného centra osídlení pro široké okolí.



Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit tradičních i novodobých, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.



Rozvoj občanského vybavení, s důrazem na záměry týkající se rozvoje sportovně rekreačního využití vhodných území města.



Vytvoření podmínek pro využití přírodního a kulturně historického potencionálu území
pro rozvoj turistických a rekreačních aktivit a rozšíření stávajících aktivit s ohledem na
ochranu hodnot území.



Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek
obyvatel. Zlepšení dopravní dostupnosti území a omezení průjezdné dopravy zastavěným územím. Je vymezen koridor pro západní obchvat Přeštic silnicí I/27 a koridor pro
modernizaci celostátní tratě č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda.



Zvýšení ekologické stability území, prostupnosti a estetické hodnoty krajiny.



Vytvoření podmínek pro ochranu zastavěných území Přeštic před povodněmi a přívalovými dešti.

Dále je podrobněji koncepce rozvoje území Přeštic, i s ohledem na specifika jednotlivých
částí území, stanovena v navazující kapitole C. Urbanistická koncepce.

B.2. Ochrana a rozvoj hodnot území obce
Přírodní hodnoty
Územní plán respektuje přírodní hodnoty řešeného území tj. významné krajinné prvky ze
zákona - lesy, vodní toky, rybníky; dále vodní útvary povrchových vod (řeka Úhlava)
a podzemních vod; plochy zemědělského půdního fondu půdy – zvláště půdy I. a II. třídy
ochrany; dále místa a oblasti se zachovalým krajinným rázem. Ochrana a rozvoj přírodních
hodnot jsou obsaženy v územním plánu zejména v následujících částech územně plánovací
dokumentace.
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Návrh územního systému ekologické stability (ÚSES) nadregionální, regionální a lokální
úrovně, vycházející z generelu ÚSES, zohledňující a zpřesňující řešení pozemkových úprav
– kapitola E.1.
Návrh opatření na ochranu území před povodňovými stavy; významné hledisko těchto opatření bude též ochrana přírodních hodnot toku řeky Úhlavy v rámci provádění úprav i před
poškozením řeky mimořádnými rizikovými událostmi – kapitola D.2.
Územní plán respektuje řeku Úhlavu jako nejvýznamnější zdroj vody v Plzeňském kraji,
územní plán neobsahuje žádné záměry, které by tuto vodohospodářskou funkci ztížily,
všechny rozvojové záměry jsou navrženy tak, aby byly zajištěny územní podmínky pro čištění odpadních vod – kapitola D.2.
Návrh systému účelových komunikací v krajině, včetně obnovy zaniklých cest, zohledňuje
potřeby vedení cyklistických a pěších cest a stanovuje nové přechody řeky Úhlavy, uvedené
návrhy zlepšují prostupnost krajiny a mají v souhrnu příznivé krajinotvorné efekty – kapitola
D.1.
Územní plán příznivě působí na ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF) návrhem protierozních opatření zpracovaných v rámci projektu pozemkových úprav. Na druhé straně
vzhledem k tomu, že zastavěné části území Přeštic jsou obklopeny ZPF ve kterém je významně zastoupena I. a II. třída ochrany, nelze se vyhnout záborům kvalitních půd – vyhodnocení míry vlivů je provedeno v kapitole I. Odůvodnění.
Zachování přírodních hodnot území je zajištěno též stanovením podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a podmínkami prostorového uspořádání území. Nová zástavba i změny stávající zástavby (výšková hladina a intenzita zástavby) musí respektovat regulativy, které jsou koncipovány též s ohledem na ochranu krajinného rázu řešeného území –
kapitola F.

Kulturní hodnoty
Územní plán respektuje kompetentními orgány stanovené, nebo zpracovatelem ÚP identifikované kulturní hodnoty řešeného území. Zejména se jedná o tyto hodnoty: národní kulturní
památka (NKP) barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích; nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR a další architektonicky cenné soubory staveb a objekty, např.
náves v Žerovicích s kaplí; kostel sv. Ambrože na Vícově, muzeum - dům historie Přešticka;
hřbitov s hrobkou J.Hlávky; pomník Jana Jakuba Ryby; cenné měšťanské domy na Masarykově náměstí, dále pak celková urbanistická forma zástavby a veřejných prostorů v centrální
části města, kontaktní nábřežní prostory řeky Úhlavy a centra města, lokality v krajině umožňující pozorování panoramatických pohledů na město a další.
ÚP respektuje též skutečnost, že části řešeného území jsou územím s archeologickými nálezy s prokazatelným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů.
Ochrana a rozvoj kulturních hodnot jsou sledovány v územním plánu zejména
v následujících částech územně plánovací dokumentace. Zachování kulturních hodnot území je zajištěno stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínkami prostorového uspořádání území. Nová zástavba i změny stávající zástavby (výšková hladina a intenzita zástavby) musí respektovat regulativy které jsou koncipovány též
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s ohledem na ochranu kulturních hodnot řešeného území (požadavek respektování urbanistických i architektonických hodnot daného místa) – kapitola G.
Územní plán stanovuje okruh architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt - týká se staveb evidovaných jako kulturní nemovité památky – kapitola O.
Zvláštní pozornost věnuje územní plán okolí hlavní dominanty Přeštic barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie (zařazenému v roce 2008 do seznamu národních kulturních památek). Územní plán respektuje v předchozích etapách územně plánovacích prací schválená
řešení týkající se rozvoje v okolí kostela, nově je řešena organizace automobilové dopravy a
dopravy v klidu. Využití zastavitelné plochy Z59 se podmiňuje zpracováním architektonické
části projektové dokumentace autorizovaným architektem, při dodržení podmínek stanovených pro tuto plochu, viz. kapitola C.2. Vymezení zastavitelných ploch. Územní plán připomíná potřebu komplexního urbanistického přístupu k celé této citlivé a pro image Přeštic zásadně významné zóně – kapitoly D.1. a O.
Územní plán navrhuje posílení vztahu mezi centrální částí města a přiléhající částí toku řeky
Úhlavy (obnova zájmu o nábřežní prostory řeky, jako kulturního fenoménu, je charakteristická pro řadu srovnatelných měst). V návaznosti na tok Úhlavy je územním plánem navržena
lokalizace vhodných zařízení pro rekreaci a sport (např. Z44, Z38, pěší a cyklistické komunikace). Velký význam mají navrhovaná protipovodňová opatření (např. KOR07 pro ochranné
zdi a valy na levém břehu Úhlavy, KOR09, KOR10), která je nutno v dalších krocích uvádět
do souvislosti s potřebou ochrany doprovodné zeleně, kultivace a zpřístupněním nábřežních
prostorů řeky Úhlavy – kapitoly D.1., D.2.
Územní plán dále přispívá k ochraně a rozvoji kulturních hodnot stanovením podmínek prostorového uspořádání ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití, doplňkovou regulací
využití ploch které jsou v citlivém vztahu ke kulturním hodnotám Přeštic, návrhem systému
cyklistických a turistických cest které propojují kulturně historické a krajinářské atraktivity
v rozsahu řešeného území s vazbami navenek (např. gotický kostel ve Vícově, místa panoramatických rozhledů pod vrchem Střížovem, nábřežní prostory řeky Úhlavy aj.) – kapitola
D.1.

Civilizační hodnoty
Územní plán identifikoval a respektuje civilizační hodnoty řešeného území – zejm. urbanistickou a architektonickou strukturu Přeštic a místních částí; silniční, železniční a cestní síť;
subsystémy technické infrastruktury.
Zachování a rozvoj civilizačních hodnot území na úseku urbanistické a architektonické struktury je zajištěno stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
podmínkami jejich prostorového uspořádání. Nová výstavba i změny stávajících staveb musí
zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby a respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa.
Ochrana a rozvoj civilizačních hodnot na úseku dopravní a technické infrastruktury se člení
do jednotlivých subsystémů.
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Ke zkvalitnění dopravní infrastruktury územní plán navrhuje celou řadu opatření v silniční
dopravě, nemotorové dopravě, železniční dopravě, dopravě v klidu, ve veřejné dopravě a
doplňkově i ve vodní turistice; opatření uvedená v kapitola D.1. Mezi nejvýznamnější návrhy
patří odstranění tranzitní silniční dopravy z centrální části města návrhem severozápadního
obchvatu Přeštic silnicí I/27, dále je navržena modernizace trati č. 183 Plzeň – Klatovy, se
zdvoukolejněním a se směrovými úpravami, respektován záměr na modernizaci přednádražního prostoru pro integraci dopravy železniční, autobusové, individuální automobilové, cyklistické a pěší. Pro předcházení možným problémům nadměrné tranzitní dopravy
v jihovýchodním směru na Nepomuk, územní plán vymezuje po obvodu rozvojových ploch
koridor pro územní rezervu obchvatu silnice II/230.
Na úseku energetika a spoje, územní plán navrhuje opatření uvedená v kapitole D.2. Zejména se jedná o požadavky kabelizace části venkovních vedení, rozšíření plynovodní sítě, vymístění VTL regulačních stanic a VTL plynovodů ze zastavěného území, rozšíření venkovního vedení VN 22 kV a distribučních trafostanic pro rozvojové plochy. Ze širších vztahů řešeného území (ZÚR Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č.1, dále jen („ZÚR PK“)) vyplývá
návrh koridoru pro potřeby vedení ZVN 400 kV. Na úseku vodního hospodářství, zahrnujícího problematiku vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou, kanalizace a čištění odpadních
vod, protipovodňová opatření je navrženo přes 20 opatření – kapitola D.2. Posílení kapacity
centrálního vodojemu, návrh na způsob obsluhy navržených rozvojových ploch v Přešticích a
v místních částech Přeštic. Návrh řeší problémy s přetěžováním výtlaku kanalizace ze Žerovic balastními a dešťovými vodami. Zásadní význam pro ochranu civilizačních hodnot mají
navrhovaná protipovodňová opatření v intravilánu města, která jsou převzata z podkladové
technické dokumentace. Úsek odpadové hospodářství zahrnuje 2 opatření – kapitola D.2.,
odvolávající se na krajské a městské koncepce nakládání s odpadem.

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1. Urbanistická koncepce
Navrhovaná urbanistická koncepce navazuje na historicky založené a osvědčené principy
územního rozvoje Přeštic. Respektován je charakter a hodnoty částí města - A (vnitřní kompaktní část města, včetně centra), B (severovýchodní okraj města, převážně obytná a obslužná rozvojová část), C (jihozápadní okraj města, převážně výrobní rozvojová
a přestavbová část). Jako vyvažující článek je k těmto urbanizovaným částem A,B,C vymezena přiléhající krajinářská část D (jihovýchodní rekreační a sportovní část v nivě řeky Úhlavy).
Urbanistická koncepce v rámci regulace územního rozvoje částí A,B,C i D stanovuje výškové
hladiny a intenzity zástavby, tak aby byl respektován tradiční charakter města a bylo zachováno působení pozitivních městských dominant, případně aby bylo zmírněno působení měřítkově cizorodé zástavby (panelová obytná zástavba u kostela, zemědělské silo).
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Zásadní význam pro urbanistickou koncepci má zkvalitnění provázanosti městských částí A
– D, které je závislé na vyloučení rušivé tranzitní silniční dopravy, návrhem přeložení silnice
I/27 na západní okraj města.
V širších vztazích bude mít tato plánovaná přeložka I/27 a plánovaná modernizace železniční tratě č. 183 příznivý vliv na posílení role Přeštic v systému sídelních vztahů Plzeňského
kraje - jako silného lokálního centra v dosahu krajského města na rozvojové ose OR3 Plzeň
– Klatovy.
Samostatnou kapitolu urbanistické koncepce představují prostorově oddělené části obce
Přeštice, lokality převážně venkovského charakteru - Skočice, Žerovice, Zastávka, Vícov a
Střížov, označené E1 - E5.
Proporce a vzájemné vztahy částí A – D a E1 – E5 jsou vyjádřeny v přiloženém grafickém
schématu urbanistické koncepce.
Pro jednotlivé charakteristické části Přeštic A,B,C,D – D1 a pro prostorově oddělené části E1
– E5 je navrženo dále uvedené dílčí řešení urbanistické koncepce.

A. Vnitřní kompaktní část města, včetně centra
Základem urbanistické koncepce je zachování a rozvíjení atraktivnosti území, při zklidnění
městského prostředí, zejména zamezením rušivé tranzitní automobilové dopravy po silnici
I/27; snížení dopravního a posílení společenského významu koridoru podél stávající silnice
I/27 – občanská a obchodní vybavenost, parky, veřejné prostranství pro společenský život
(zejména po provedení přeložky silnice I/27); respektování mimořádných hodnot městského
centra – kombinace památkových, symbolických, pietních, obslužných, obytných a rekreačních i výrobních funkcí; posílení významu centra města zejména jeho rozšířením a propojením se železničním nádražím - určeným k rehabilitaci, využitím rozsáhlých ploch areálu zrušené PREFY a dále propojením s prostorem D - nábřežím řeky Úhlavy (zřízení alespoň dílčího nábřežního promenádního prostoru); urbanistická koncepce respektuje území
s památkovou ochranou – NKP, nemovité kulturní památky a jejich nejbližší okolí, a další
architektonicky cenné soubory staveb a objekty, které nejsou přímo zapsané v ÚSPK ČR,
ale podílejí se na tvorbě struktury sídla; urbanistická koncepce zdůrazňuje dominantnost barokního chrámu a celého areálu NKP Nanebevzetí Panny Marie, formou kultivace jeho okolí
(mj. zklidněním dopravní obsluhy, vyloučením čerpací stanice PHM, stanovením že architektonická část projektové dokumentace zastavitelné plochy Z59 musí být zpracována autorizovaným architektem); ÚP připomíná též zmírnění vlivu narušení centrální části města panelovou zástavbou, vhodnou architektonizací objektů, dostavbou, další kultivací parteru, apod.
B. Severovýchodní okraj města, převážně obytná a obslužná rozvojová část
Oblast je určena pro rozvoj obytné a obslužné funkce, při dodržení hmotového měřítka tradiční městské zástavby a urbanistické struktury (charakteristické šachovnicové členění); navržena je převažující zástavba rodinnými domy, menší podíl nízkopodlažních bytových domů
(koncepce zahrnuje veřejná prostranství a zeleň) a občanská vybavenost; jsou respektovány
přirozené i technické limity rozvoje – ochranná pásma elektrického vedení VVN, prvky
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ÚSES; pozornost je věnována zamezení riziku negativního ovlivnění prostředí průjezdnou
dopravou, oblast je vymezena vedením koridoru silničního obchvatu - územní rezervy pro
severovýchodní silniční obchvat; vyznačeny jsou i územní rezervy pro další eventuelní rozvoj
příměstského bydlení ve vzdálené budoucnosti.
C. Jihozápadní okraj města, převážně výrobní rozvojová a přestavbová část
Oblast pro průmyslové, komerční a technické funkční využití; urbanistická koncepce je založena na záměrech rozsáhlé dostavby volných ploch, doprovázených přestavbou stávajících
výrobních areálů, při potřebné kultivaci prostředí a zabezpečení území technickou a dopravní
infrastrukturou; významným hlediskem urbanistické koncepce je zachování kvalit životního
prostředí a přiměřenost objemů a výšky staveb pro výrobu (není vyloučeno perspektivní odstranění negativní dominanty převýšeného sila, např. po technickém dožití); součástí urbanistické koncepce je i respektování navržené rekultivace prostoru bývalé cihelny
s krajinářsko - zemědělskou náplní; limitující pro rozvoj v této části území je plánovaná přeložka silnice I/27 s mimoúrovňovou křižovatkou v blízkosti Žerovic a dalšími doprovodnými
stavbami, modernizace trati č. 183 Plzeň – Klatovy, se zdvoukolejněním a se směrovými
úpravami trati.

D. Jihovýchodní rekreační a sportovní část - přilehlá niva Úhlavy
Tato část území je v úzkém kontaktu s kompaktní částí a centrem města (A); tok řeky vytváří
krajinnou ekologickou a kompoziční osu území s doprovodnou zelení; významnou součástí
urbanistické koncepce jsou navrhovaná protipovodňová opatření, v rámci kterých je nutno
zajistit ochranu doprovodné zeleně, kultivaci a zpřístupnění nábřežních prostorů řeky Úhlavy;
v rámci protipodňových opatření bude dbáno na ochranu a zabezpečení nemovitých kulturních památek a archeologických lokalit nacházejících se v záplavových územích;
v návaznosti na tok řeky Úhlavy je navržena lokalizace vhodných rekreačních, sportovních a
společensky významných funkcí, která využívají rozvojové předpoklady atraktivního romantického území a současně respektují územní limity této oblasti (zejm. vodohospodářská
omezení, rozlivové prostory řeky v případě povodňových situací apod.). Územím jsou též
vedeny navrhované pěší a cyklistické stezky s doplňujícím přechodem řeky v prostoru rekreační zahrádkářské osady.
D1. Terasa nad pravým břehem Úhlavy, podél silnice II/230
Na část území označenou D navazuje území nad pravým břehem Úhlavy, podél silnice
II/230; území umožňuje rozvíjení specifických sportovních a rekreačních aktivit; urbanistická
koncepce počítá s možností vytvoření cyklokrosového areálu v prostoru bývalé rekultivované
skládky městského odpadu (žádoucí je však předběžná opatrnost vůči působení eventuelních negativních vlivů bývalé skládky na životní prostředí), v návaznosti na již existující sportovní střelnici a klubovnu; ÚP navrhuje využití mimořádné polohy lokality pod vrchem Střížovem, k zapojení do systému pěších turistických a cyklistických cest, ze kterých je možné pozorování širokých panoramatických pohledů na Přeštice a jejich krajinné okolí.
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E. Prostorově odloučené části Přeštic
E1 - Skočice
Urbanistická koncepce předkládá návrh rozvojových ploch pro bydlení v rodinných domech
venkovského typu, občanskou vybavenost na návsi a výrobu (bez negativních vlivů na životní prostředí) navazující na stávající výrobní areál; rozvojové plochy jsou navrženy v rozsahu
který nenaruší nynější prostorové uspořádání obce venkovského charakteru a je možno ho
zabezpečit dopravní a technickou infrastrukturou provázanou s Přešticemi; navrženo je též
zlepšení nemotoristického spojení s Přešicemi se zdůrazněním vazby k železničnímu nádraží. Rozvojové předpoklady Skočic budou pravděpodobně ovlivněny odsunutím mimoúrovňové křižovatky s přeložkou II/27 směrem k Žerovicím.
E2 - Žerovice
Také v tomto případě je součástí urbanistické koncepce návrh rozvojových ploch v rodinných
domech venkovského typu, v takovém rozsahu aby nebylo nenarušeno stávající uspořádání
venkovského charakteru místní části a byla zajištěna obsluha dopravní a technickou infrastrukturou; pro Žerovice je charakteristické bezprostřední napojení na mimoúrovňovou
křižovatku II/230 s přeložkou I/27, což může do budoucna zvýšit atraktivitu a rozvojové předpoklady této místní části. Na druhé straně však poloha mimoúrovňové křižovatky komplikuje
přímý vztah Žerovic k Přešticím, včetně zajištění nemotoristické dopravy. Technickým řešením přeložky II/27 bude nutno zajistit ochranu především obytné zástavby od negativních
vlivů tranzitní dopravy.
E3 - Zastávka
Tato místní část je charakterizována jako samostatný satelit s příznivými podmínkami pokud
se týká hromadné dopravy a kvality životního prostředí. Z hlediska občanské vybavenosti je
však Zastávka zcela závislá na dojížďce do Přeštic a do snadno dosažitelné Plzně; urbanistická koncepce proto navrhuje využití vnitřních proluk pro přiměřený rozvoj bydlení
v rodinných domech a navrhuje doplnění nebo posílení subsystémů technické infrastruktury
lokálního typu bez návaznosti na městské sítě Přeštic (zásobování vodou, kanalizace).
E4 a E5 - Střížov a Vícov
Pro tyto místní části je charakteristická převaha nezastavěného krajinného území s vysokou
ekologickou hodnotou (bažantnice), osídlení je rozptýlené s významnou složkou rekreace
(chaty a zahrádky); urbanistická koncepce je založena na principech ochrany hodnot přírody
a krajiny, v menším rozsahu se navrhuje dostavba bydlení venkovského typu;
Součástí území jsou dva areály zemědělské živočišné výroby s vyššími nároky na nezastavitelná hygienická ochranná pásma; jako nový, na zemědělskou výrobu navazující prvek, byl
vybudován obnovitelný energetický zdroj - bioplynová stanice; zemědělské areály též disponují doplňkovým bydlením pro zaměstnance. Urbanistická koncepce respektuje současný
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stav využití území, počítá pouze s doplněním ploch pro rozvoj bydlení v rodinných domech
(mj. pro zajištění obsluhy výrobních areálů).
V urbanistické koncepci se klade důraz na zapojení příměstské krajiny do systému pěších a
cyklistických cest, včetně zajištění dostupnosti kulturně historické dominanty – gotického
kostela ve Vícově. Navržená pěší stezka prochází záměrně kolem tohoto kostela. Řešení
stezky bude provedeno v dalších stupních územně plánovací a projektové dokumentace, ve
spolupráci s orgány státní památkové péče. Respektovány budou historické hodnoty místa i
území s archeologickými nálezy.
Popisovaným územím prochází energetický koridor pro posílení vedení ZVN, navrhovaný
v nadřazené ÚPD (ZÚR PK), jehož šíře je redukována v dotyku s bažantnicí a rekreační chatovou zástavbou.
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C.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
C.2.1. Vymezení zastavitelných ploch
Označení
plochy

Kód a způsob
navrhovaného
využití

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

Z01

SV – smíšené
obytné - venkovké

Severozápadní okraj Skočic; smíšená obytná venkovská záSkočice u Přeštic stavba; respektovat charakter okolní zástavby;

Z02

SV – smíšené
obytné - venkovké

Jihozápadní okraj Skočic; smíšená obytná venkovská zástavSkočice u Přeštic ba; respektovat charakter okolní zástavby;

Z03

VL– výroba a
skladování –
vnitroměstského
typu

Z04

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Z05

SV – smíšené
obytné - venkovké

Žerovice

Severozápadní okraj Žerovic; smíšená obytná venkovská zástavba; respektovat charakter okolní zástavby;

Z06

SV – smíšené
obytné - venkovké

Žerovice

Severozápadní okraj Žerovic; smíšená obytná venkovská zástavba; respektovat charakter okolní zástavby;

Z07

SV – smíšené
obytné - venkovké

Žerovice

Jižní okraj Žerovic; smíšená obytná venkovská zástavba; respektovat charakter okolní zástavby;

Z08

Z09

Z10

Z11

SV – smíšené
obytné - venkovké

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace
DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace
DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Jižní okraj Skočic; smíšená výroba a skladování (zemědělství,
průmysl); návaznost na přilehlý výrobní areál; provoz nesmí
Skočice u Přeštic negativně ovlivňovat okolí; v rámci zastavitelné plochy bude
zřízen hygienicky a vizuálně působící izolační zelený pás vůči
zastavitelné ploše Z02;
Jihovýchodní okraj Skočic; smíšená výroba a skladování (zemědělství, průmysl); návaznost na přilehlý výrobní areál; proSkočice u Přeštic
voz nesmí negativně ovlivňovat okolí;

Žerovice

Žerovice

Žerovice

Žerovice

Z12

SV – smíšené
obytné - venkovké

Žerovice

Z13

TI – technická
infrastruktura –
inženýrské sítě

Žerovice

Východní okraj Žerovic; smíšená obytná venkovská zástavba;
respektovat podmínky navrhovaného zpracování regulačního
plánu; využití plochy je podmínečně přípustné - v dalším stupni
projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny
max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech ve vztahu k plánované přeložce silnice I/27
(KOR01).
Jihozápadní okraj Žerovic; dopravní infrastruktura – komunikace pro přístup k plochám Z05 a Z06;

Severovýchodní okraj Žerovic; dopravní infrastruktura – komunikace pro přístup k plochám Z08 a P07;

Východní okraj Žerovic; dopravní infrastruktura – komunikace
pro přístup k ploše Z08; respektovat podmínky navrhovaného
zpracování regulačního plánu;
Vnitřní část Zastávky; smíšená obytná venkovská zástavba;
respektovat podmínky navrhovaného zpracování regulačního
plánu; do vzdálenosti 50m od okraje lesa nebudou umísťovány
objekty pro trvalé i rekreační bydlení;
Vnitřní část Zastávky; technická infrastruktura, předpokládaná
lokalita pro ČOV; provoz nesmí negativně ovlivňovat okolí;
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Označení
plochy

Kód a způsob
navrhovaného
využití

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

Z14

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Z15

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Z16

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Vnitřní část Skočic; smíšená výroba a skladování (zemědělská, průmyslová činnost); návaznost na přilehlý výrobní areál a
Skočice u Přeštic
plánované občanské vybavení, provoz nesmí negativně ovlivňovat okolí;

OV – občanské
vybavení - veřejná infrastruktura
V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Vnitřní část Skočic; občanské vybavení; vhodná náplň pro
Skočice u Přeštic posílení atraktivity obce, respektovat charakter okolní zástavby;
Jihozápadní okraj Přeštic; smíšená výroba a skladování (zemědělství, průmysl); zajištění návaznosti na okolní zástavbu –
Přeštice
případný rozvoj v místě lokalizovaných areálů;

Z24

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Jihozápadní okraj Přeštic; smíšená výroba a skladování (zemědělství, průmysl); zajištění návaznosti na okolní zástavbu –
umožnění případného rozvoje stávajících areálů;

Z25

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Z26

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Z27

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Z28

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Z29a

BI – bydlení
v rodinných
domech – městské a příměstské

Z17

Z23

Žerovice

Žerovice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Z29b

SM – smíšené
obytné městské

Přeštice

Z30

OS – občanské
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

Přeštice

Z31

OV – občanské
vybavení - veřejná infrastruktura

Přeštice

Vnitřní část Zastávky; dopravní infrastruktura – komunikace pro
přístup k ploše Z12, Z13; respektovat podmínky navrhovaného
zpracování regulačního plánu;
Vnitřní část Zastávky; dopravní infrastruktura – komunikace pro
přístup k ploše Z12; respektovat podmínky navrhovaného
zpracování regulačního plánu;

Západní okraj Přeštic; smíšená výroba a skladování (zemědělství, průmysl); zajištění návaznosti na okolní zástavbu –
případný rozvoj v místě lokalizovaných areálů; významným
hlediskem rozsahu a způsobu využití plochy je časová souvztažnost s realizací obchvatu silnice I/27;
Západní okraj Přeštic; smíšená výroba a skladování (zemědělství, průmysl); zajištění návaznosti na okolní zástavbu;

Západní okraj Přeštic; smíšená výroba a skladování (zemědělství, průmysl); zajištění návaznosti na okolní zástavbu;
významným hlediskem rozsahu a způsobu využití plochy je
časová souvztažnost s realizací obchvatu silnice I/27;
Severní okraj Přeštic; smíšená výroba a skladování (zemědělství, průmysl); zajištění návaznosti na okolní zástavbu a na
rozvojovou plochu Z29 pro bydlení v rodinných domech;
Severní okraj Přeštic; bydlení v rodinných domech městského
a příměstského typu; využití plochy je podmíněno zpracováním
územní studie;
Severní okraj Přeštic; smíšené obytné; využití plochy je podmínečně přípustné - v dalším stupni projektové přípravy bude
prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech; využití
plochy je podmíněno zpracováním územní studie;
Severní okraj Přeštic; občanské vybavení, tělovýchovná a
sportovní zařízení; zajištění návaznosti na stávající sportovní
areál a na rozvojovou plochu Z29a a Z29b; ochrana okolí před
hlukem ze sportoviště - předpoklad zřízení protihlukových
opatření (např. izolační zeleň);
Severní okraj Přeštic; občanské vybavení, veřejná infrastruktura; využití plochy je podmíněno zpracováním regulačního plánu;
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Označení
plochy

Z32

Z33

Z34

Z35

Z36

Z37

Kód a způsob
navrhovaného
využití
BH – bydlení
v bytových domech
BI – bydlení
v rodinných
domech - městské a příměstské
BI – bydlení
v rodinných
domech - městské a příměstské
BI – bydlení
v rodinných
domech - městské a příměstské
BH – bydlení
v bytových domech
BH – bydlení
v bytových domech

Katastrální území

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek
Severní okraj Přeštic; bydlení v bytových domech; přípustné
využití pro výstavbu rodinných domů, respektovat podmínky
zpracovaného regulačního plánu;
Severní okraj Přeštic; bydlení v rodinných domech městského
a příměstského typu; využití plochy je stanoveno platnou ÚS,
je podmíněno zpracováním regulačního plánu;
Severní okraj Přeštic; bydlení v rodinných domech městského
a příměstského typu; respektovat podmínky zpracovaného
regulačního plánu;
Severní okraj Přeštic; bydlení v rodinných domech městského
a příměstského typu; využití plochy je podmíněno zpracováním
regulačního plánu;

Přeštice

Východní okraj Přeštic; bydlení v bytových domech; respektovat podmínky zpracovaného regulačního plánu;

Přeštice

Východní okraj Přeštic; bydlení v bytových domech; respektovat podmínky zpracovaného regulačního plánu;

Z38

OS – občanské
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

Přeštice

Z39

OV – občanské
vybavení – veřejná infrastruktura

Přeštice

Z40

OV – občanské
vybavení – veřejná infrastruktura

Z41

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Z42

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Z44

OS – občanské
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

Z46

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Přeštice

Přeštice

Východní okraj Přeštic; občanské vybavení, tělovýchovná a
sportovní zařízení; zajištění návaznosti zejména na stávající
sportovní areál, na zástavbu rodinnými domy a na rozvojové
plochy Z37, Z39; specifické podmínky zástavby na území se
zvýšenou niveletou provedenou navážkou;
Východní okraj Přeštic; občanské vybavení – veřejná infrastruktura (vzhledem ke specifice území v kontaktu s nivou
Úhlavy se zdůrazňuje přípustnost využití pro tělovýchovná a
sportovní zařízení); částečně specifické podmínky zástavby na
území se zvýšenou niveletou provedenou navážkou - respektovat (zpřesnit) územní rezervu, vymezenou v ZÚR PK pro
území řízené inundace Přeštice – Dolní Lukavice.
Východní okraj Přeštic; občanské vybavení – veřejná infrastruktura (vzhledem ke specifice území v kontaktu s nivou
Úhlavy se zdůrazňuje přípustnost využití pro tělovýchovná a
sportovní zařízení); nutno zohlednit sousedství ČOV; respektovat (zpřesnit) územní rezervu, vymezenou v ZÚR PK pro území řízené inundace Přeštice – Dolní Lukavice.
Východní okraj Přeštic; dopravní infrastruktura – koridor silnice
pro přístup zejména k plochám Z 37, Z38 a Z 39;

Přeštice

Východní okraj Přeštic; dopravní infrastruktura – páteřní komunikace (K4) pro přístup k rozsáhlému rozvojovému obytnému
území na severním okraji Přeštic; využití plochy je podmíněno
zpracováním regulačního plánu;

Přeštice

Jižní okraj Přeštic, plocha přiléhající k řece Úhlavě; občanské
vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení; využití zvláštní
polohy u řeky pro obnovu a rozšíření rekreace (vodácký klub,
koupaliště apod.); záměr musí respektovat omezení platná pro
záplavové oblasti;

Přeštice

Prostor mezi hřbitovem a areálem kostela Nanebevzetí Panny
Marie; dopravní infrastruktura – plocha pro parkování osobních
automobilů; kultivace prostoru s ohledem na památkově a
pietně cenné území;
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Označení
plochy

Kód a způsob
navrhovaného
využití

Z51

OS – občanské
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení

Z52a

SV – smíšené
obytné - venkovké

Z52b

SV – smíšené
obytné - venkovké

Z53

SV – smíšené
obytné - venkovké

Z54

SV – smíšené
obytné - venkovké

Z55

SV – smíšené
obytné - venkovké

Z56

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Z57

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Z58

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Z59

BI – bydlení
v rodinných
domech - městské a příměstské

Z60

BI – bydlení
v rodinných
domech - městské a příměstské

Z62

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

Přeštice

Východní okraj obce Přeštice; občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení; využití místa rekultivované skládky městského odpadu pro cyklokrosový areál; kontrola eventuelních vlivů bývalé skládky na životní prostředí;

Přeštice

Východní okraj Vícova; smíšená obytná venkovská zástavba;
respektovat charakter okolní zástavby; nutná kontrola parametrů kvality ŽP ve vztahu k areálům živočišné výroby a
k bioplynové stanici;

Přeštice

Východní okraj Vícova; smíšená obytná venkovská zástavba;
respektovat charakter okolní zástavby; nutná kontrola parametrů kvality ŽP ve vztahu k areálům živočišné výroby a
k bioplynové stanici;

Přeštice

Východní okraj Vícova; smíšená obytná venkovská zástavba;
respektovat charakter okolní zástavby; nutná kontrola parametrů kvality ŽP ve vztahu k areálům živočišné výroby a
k bioplynové stanici;

Přeštice

Východní okraj Vícova; smíšená obytná venkovská zástavba;
respektovat charakter okolní zástavby; nutná kontrola parametrů kvality ŽP ve vztahu k areálům živočišné výroby a
k bioplynové stanici;

Přeštice

Střížov; smíšená obytná venkovská zástavba; respektovat
charakter okolní zástavby; nutná kontrola parametrů kvality ŽP
ve vztahu k areálům živočišné výroby a k bioplynové stanici; do
vzdálenosti 50m od okraje lesa neumisťovat objekty pro trvalé i
rekreační bydlení;

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Severní okraj Přeštic; dopravní infrastruktura – koridor obslužné komunikace pro rozvojovou část města (šíře 20 m); respektovat podmínky zpracovaného regulačního plánu;
Jihozápadní okraj Přeštic; smíšená výroba a skladování (zemědělství, průmysl); zajištění návaznosti na okolní zástavbu –
případný rozvoj v místě lokalizovaných areálů;
Severní okraj Přeštic; dopravní infrastruktura – plocha pro
parkování automobilů; respektovat podmínky zpracovaného
zpracování regulačního plánu;

Přeštice

Prostor mezi hřbitovem a areálem NKP - kostel Nanebevzetí
Panny Marie; plocha pro rodinný dům městského a příměstského typu; využití plochy musí být řešeno způsobem odpovídajícím jeho vztahu k památkově cennému území, nová zástavba nesmí narušit dálkové ani bezprostřední pohledy na
kostel, ani výhledy navenek z jeho areálu – výškový limit výstavby: jedno nadzemní podlaží a podkroví; architektonickou
část projektové dokumentace pro výstavbu může zpracovávat
jen autorizovaný architekt – řešení bude konzultováno s orgány
státní památkobvé péče;

Přeštice

Východní okraj Přeštic – plocha přiléhající k ulici Revoluční;
bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu;
respektovat charakter okolní zástavby – zástavba rodinnými
domy; zohlednit vliv přilehlých zařízení výroby a technické
infrastruktury;

Skočice u Přeštic

Jižní okraj Skočic; dopravní infrastruktura – komunikace pro
přístup k plochám Z02 a Z03;
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Označení
plochy

Kód a způsob
navrhovaného
využití

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

Přeštice

Prostor mezi bytovými domy a hospodářskými objekty, vjezd
z Hlávkovy ulice umožní obsluhu hospodářských objektů, zpřístupnění plochy Z46, eventuelně i zpřístupnění parkoviště u
bytových domů. Z plochy se vylučuje čerpací stanice PHM;

Přeštice

Zbytková plocha navazující na řadové garáže, v zájmu jejího
účelného využití a zajištění údržby je připojena k přilehlým
plochám rodinného bydlení. Na ploše bude zachována a doplněna kultivovaná zeleň;

Z65

PV – plochy
veřejných prostranství

Z69

BI – bydlení
v rodinných
domech - městské a příměstské

Z70

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Přeštice

Z71

TI – technická
infrastruktura –
inženýrské sítě

Skočice

Z72

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Z73

Z74

TI – technická
infrastruktura –
inženýrské sítě
ZO – zeleň –
ochranná a izolační

Přeštice

Přeštice

Zastavitelná plocha parkoviště nezasáhne rušivě do systému
okolních pěších cest a bude v maximální možné míře respektovat vzrostlé stromy;
Plocha pro realizaci opatření k zamezení přetěžování výtlaku
kanalizace ze Skočic balastními a dešťovými vodami;
Komunikace je vymezena pro obsluhu navazujících ploch
s rozdílným způsobem využití - BI, SM, OS a V;

Plocha pro regulační stanici zabezpečující zásobování plynem
severní části Přeštic;
-

Žerovice

Z75

ZO – zeleň –
ochranná a izolační

Žerovice

Z76

ZO – zeleň –
ochranná a izolační

Přeštice

-

-

Plocha nalézá v OP železniční dráhy, její využití je podmíněno
získáním souhlasného stanoviska kompetentních orgánů dráhy
(SŽDC, Drážní úřad). V dalších krocích přípravy na využití
plochy je nutno prokázat, že nedojde k překročení hygienických limitů v chráněných vnitřních i venkovních prostorech.

Z78

SM – smíšené
obytné - městské

Přeštice

Z79

TI – technická
infrastruktura –
inženýrské sítě

Přeštice

Plocha je vymezena pro novou regulační stanici VTL/STL (u
silnice do Žerovic).

Z80

TI – technická
infrastruktura –
inženýrské sítě

Přeštice

Plocha je vymezena pro regulační stanici zabezpečující zásobování plynem severní části Přeštic.

Z81

SV- – smíšené
obytné - venkovké

Skočice

Plocha je přiřazena k těsně přiléhajícímu zastavěnému území
SV v zájmu racionálního využití této drobné plochy.

Poznámka: číselná posloupnost označení zastavitelných ploch není dodržena v případě že došlo
v průběhu projektových prací k vyřazení některých ploch z návrhu ÚP, přeřazení do seznamu koridorů, či do stavových ploch.
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C.2.2. Vymezení ploch přestavby

Označení
plochy

P01

P02

P03

P04

Kód a způsob
navrhovaného
využití
V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

VL – výroba a
skladování –
lehká a vnitroměstská

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

Přeštice

Prostor bývalého areálu PREFA Přeštice; průmyslová, zemědělská i smíšená výroba a skladování; nutno respektovat okolní zástavbu; pozornost nutno věnovat nekonfliktnímu dopravnímu napojení plochy (zvážit možnost obnovy napojení na
železniční dopravu vlečkou);

Přeštice

Prostor bývalého areálu PREFA Přeštice; průmyslová, zemědělská i smíšená výroba a skladování; nutno respektovat okolní zástavbu a návaznost na sousedící přestavbovou plochu
P03; způsob využití plochy nesmí způsobovat ve svém okolí
nadnormativní negativní vlivy na životní prostředí; zvláštní
pozornost nutno věnovat zajištění nekonfliktního dopravního
napojení plochy (zvážit možnost obnovy napojení na železniční
dopravu vlečkou);

Přeštice

Prostor bývalého areálu PREFA Přeštice; lehká výroba, skladování, technické služby, servis a prodej, manipulační plochy,
integrované do městské zástavby; nutno přísně respektovat
stávající okolní zástavbu – bydlení a občanská vybavenost;
způsob využití plochy nesmí způsobovat ve svém okolí negativní vlivy na životní prostředí; blízký vztah k páteřní silnici I/27
vybízí k využití území pro funkce - technické služby, servis a
prodej;

Přeštice

Západní okraj Přeštic; průmyslová, zemědělská i smíšená
výroba a skladování; kultivace a zefektivnění stávajícího využití; doplňkovým hlediskem rozsahu a způsobu využití plochy je
časová souvztažnost s realizací obchvatu silnice I/27; v rámci
přestavbové plochy (pozemek st.p. č. 925) je přípustné stávající ubytování s možností rozšíření kapacity jen za podmínky
dodržení stanovených hygienických předpisů;

P05

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Přeštice

P06

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Přeštice

P07

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

P08

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Žerovice

P09

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

Přeštice

Žerovice

Západní okraj Přeštic; průmyslová, zemědělská i smíšená
výroba a skladování; kultivace a zefektivnění stávajícího využití; s ohledem na ochranu krajinného rázu je žádoucí sledovat
možnost odstranění převýšeného sila; pozornost nutno věnovat skupině rodinných domů vklíněných do areálu výroby a
skladování; doplňkovým hlediskem rozsahu a způsobu využití
plochy je časová souvztažnost s realizací obchvatu silnice I/27;
Přednádražní prostor; dopravní infrastruktura, silnice a komunikace; navrhuje se vytvoření dopravního terminálu (železnice autobusová doprava-osobní individuální doprava-cyklistická
doprava); součástí řešení je i zřízení parkoviště pro odlehčení
Masarykova náměstí;
Severovýchodní okraj Žerovic - bývalý zemědělský areál; průmyslová, zemědělská i smíšená výroba a skladování; způsob
využití plochy nesmí způsobovat ve svém okolí nadnormativní
negativní vlivy na životní prostředí a musí respektovat přilehlé
(stávající i navržené) obytné území;
Plocha je situovaná jihovýchodně od Žerovic, na území bývalého areálu vysílacího zařízení; plocha je navržena jako přestavbová vzhledem k ztrátě funkce dřívějšího využití a vzhledem k výhodné dopravně urbanistické poloze v návaznosti na
MÚK budoucího obchvatu silnice I/27;
Přestavba dispozičního uspořádání silnice I/27 na vjezdu do
zastavěného území města (vstupní brána);
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Označení
plochy

Kód a způsob
navrhovaného
využití

P10

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

P11

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Katastrální území

Přeštice

Přeštice

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek
Přestavba křižovatky silnice I/27 (tř. 1. Máje) a ul. Průmyslové
– úrovňová světelně řízená s levými odbočovacími pruhy;

Drobná plocha současného rodinného bydlení je vklíněna do
areálu výroby a skladování, vymezení přestavbové plochy
dává možnost zapojení plochy do areálu pro výrobu a skladování;

Poznámka: číselná posloupnost označení ploch přestavby může být porušena v případě že by došlo k
vyřazení některých ploch přestavby z návrhu ÚP v průběhu projektových prací.

C.3. Vymezení koridorů
Označení
koridoru

Kód a způsob
navrhovaného
využití

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

KOR01

Přeložka silnice I/27 včetně všech souvisejících staveb; Na
DS – dopravní
základě podrobnějších podkladů, se souhlasem dotčených
infrastruktura – Přeštice, Žerovice,
orgánů, lze koridor zpřesnit (redukovat) a uvolněné plochy
silnice a komuni- Skočice u Přeštic
poskytnout pro využití navazujících ploch s rozdílným způsokace
bem využití.

KOR02

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

KOR03

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

KOR04

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

KOR05

DZ – dopravní
infrastruktura železnice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Přestavba silnice II/230 v úseku Přeštice, město – křižovatka
silnic II/230 – II/183 – III/18210, východ;

Přeložka silnice II/230 v úseku křižovatka silnic II/230 –
III/11756, západ – hranice obce;

Přestavba silnice II/230 v úseku křižovatka silnic II/230 – II/183
– III/18210, východ - křižovatka silnic II/230 – III/11756, západ;

Modernizace celostátní železniční tratě č. 183 Plzeň – Klatovy
Přeštice, Žerovice – Železná Ruda;

TI – technická
infrastruktura

Koridor pro výstavbu vedení ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice a
koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice (šíře
Přeštice, Žerovice koridoru 400 m, v prostoru severně od Střížova šíře zpřesněna
tak, aby koridor nezasahoval do vzrostlého lesa a chatové
osady);

KOR07

TI – technická
infrastruktura

Na podkladě podrobné technické dokumentace navržen koridor pro umístění protipovodňových zařízení (pevné zdi, mobilní
stěny a zemní valy), které ochrání levý břeh města před stoletou velkou vodou na Úhlavě (šíře koridoru je proměnlivá a
odpovídá konkrétním navrhovaným opatřením);

KOR08

TI – technická
infrastruktura

KOR09

TI – technická
infrastruktura

KOR06

Přeštice

Koridor pro vodohospodářské opatření – protipovodňový a
protierozní příkop v návaznosti na čistírnu odpadních vod PřešPřeštice
tice (šíře koridoru je proměnlivá a odpovídá konkrétním navrhovaným opatřením);
Koridor pro vodohospodářské opatření – protipovodňové a
protierozní úpravy bezejmenného potoka na západ od Skočic
Skočice u Přeštic
(šíře koridoru je proměnlivá a odpovídá konkrétním navrhovaným opatřením);
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Označení
koridoru

KOR10

Kód a způsob
navrhovaného
využití
TI – technická
infrastruktura

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

Koridor pro vodohospodářské opatření – protipovodňové a
protierozní úpravy bezejmenného potoka na východ od Skočic
Skočice u Přeštic
(šíře koridoru je proměnlivá a odpovídá konkrétním navrhovaným opatřením);

MK05

DS – dopravní
Zastávka – Přeštice; místní komunikace nemotoristická (noinfrastruktura –
vostavba);
Přeštice, Žerovice
silnice a komunikace

MK07

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

MK08

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

MK09

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

MK18

DS – dopravní
Přeštice – Skočice; místní komunikace nemotoristická (noinfrastruktura – Přeštice, Skočice u vostavba);
silnice a komuniPřeštic
kace

ÚK01

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

ÚK02

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

ÚK03

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

ÚK04

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

ÚK05

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

ÚK06

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

ÚK07

ÚK08

ÚK09

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace
DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace
DS – dopravní
infrastruktura –

Žerovice

Přeštice

Přeštice

Žerovice

Skočice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Skočice u Přeštic

Přeštice – Žerovice; místní komunikace nemotoristická (novostavba);

Přeštice – Vícov; místní komunikace nemotoristická (novostavba);

Přeštice ul. Pobřežní – ul. Ostrovní - ul. V Brance; místní komunikace nemotoristická (novostavba), komunikace zajistí
zatraktivnění nábřežního prostoru a zlepšení bezkolizního
propojení centra na mostek přes řeku;

Účelová komunikace v místní části Zastávka pro zpřístupnění a
obsluhu ploch s rozdílným způsobem využití (SV, ZV, V, OS),
východně od železniční tratě;
Účelová komunikace pro zajištění obsluhy zemědělských ploch
a prostupnosti krajiny;

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako hlavní polní cesta (HPC1);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako hlavní polní cesta (HPC2);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako hlavní polní cesta (HPC3);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako vedlejší polní cesta (VPC3);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako vedlejší polní cesta (VPC5);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako vedlejší polní cesta (VPC7);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako hlavní polní cesta (HPC2);
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Označení
koridoru

ÚK10

ÚK11

ÚK12

ÚK13

Kód a způsob
navrhovaného
využití
silnice a komunikace
DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace
DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace
DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

Katastrální území

Skočice u Přeštic

Skočice u Přeštic

Skočice u Přeštic

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice a komunikace

Přeštice

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako hlavní polní cesta (HPC3);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako vedlejší polní cesta (VPC2);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako vedlejší polní cesta (VPC5);

Účelová komunikace – dle Komplexních pozemkových úprav
navržena jako vedlejší polní cesta (VPC6);

Poznámka: číselná posloupnost označení koridorů nemusí být dodržena v případě, že v průběhu projektových prací dojde k vypuštění koridoru, přeřazení do zastavitelných ploch, případně k doplnění
nového koridoru.

C.4. Systém sídelní zeleně
Územní plán vymezuje v zastavěném území, v zastavitelných a přestavbových plochách a
na ostatním volném území systém ploch sídelní zeleně za účelem zachování, ochrany a rozvoje zeleně jako plochy s polyfunkčním využitím.
Plochy zeleně jsou v územním plánu podrobněji rozlišeny takto:


plochy zeleně - ve veřejných prostranstvích,



plochy zeleně - soukromé a vyhrazené,



plochy zeleně - ochranné a izolační,



plochy zeleně - se specifickým využitím,



plochy zeleně - přírodního charakteru.

Podmínky využití těchto ploch zajišťují ochranu sídelní i navazující krajinné zeleně před nežádoucím využitím nebo zastavěním.
Součástí systému sídelní zeleně je dále zeleň situovaná v plochách smíšených obytných,
v plochách bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování, dopravní
a technické infrastruktury.
Územní plán též navrhuje kultivování ploch zeleně stávajících parkově upravených ploch
s doplněním městského mobiliáře, rozšíření a zkultivování zeleně v ulicích.
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D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ

D.1. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
1. Silnice I/27 je v úseku (Dolní Lukavice) - Přeštice - (Lužany) v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (dále ZÚR PK) zpřesněna v novém koridoru
západního obchvatu Přeštic, včetně souvisejících staveb – KOR 1, jako dvoupruhová silnice I. třídy nadmístního významu s mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/230,
s mimoúrovňovými kříženími se silnicí II/183, železniční tratí č. 183 a s etapovým napojením na stávající silnici I/27 jižně od zastavěné části sídla (proměnlivá šířka koridoru 100
- 140 m, v místě MÚK s rozšířením až na 250 m).
2. Pro zvýšení bezpečnosti a omezení rychlosti automobilové dopravy na průjezdu silnice
I/27 Přešticemi je na jižním vjezdu do zastavěné části sídla vymezena plocha přestavby
P09 pro přestavbu dispozičního uspořádání silnice (vstupní brána).
3. Pro zvýšení bezpečnosti motorového provozu na stávající silnici I/27 v severní části Přeštic je navržena plocha P10 pro přestavbu stávající průsečné křižovatky tř. 1. Máje (I/27) a
ul. Průmyslová (křižovatka světelně řízená s odbočovacími pruhy.)
4. Přestavba silnice II/183 vyvolaná přeložkou silnice I/27 je součásti koridoru přeložky silnice I/27. Napojení silnice II/183 na stávající silnici I/27 v Přešticích je i výhledově respektováno ve stávající trase s úrovňovým křížením s železniční tratí č. 183, sledovanou k
modernizaci.
5. Pro silnici II/230 ve směru na Nepomuk jsou v úseku od silnice I/27 po hranice obce vymezeny koridory KOR2 – KOR4 proměnlivé šíře pro přestavbu dispozičního uspořádání
a směrového vedení silnice včetně souvisejících staveb a to v následujících úsecích a
šířkách:


KOR2 - přestavba silnice II/230 v úseku Přeštice, město – křižovatka silnic II/230 –
II/183 – III/18210, východ (šířka koridoru 20 – 60 m),



KOR3 - přeložka silnice II/230 v úseku křižovatka silnic II/230 – III/11756, západ –
hranice obce (šířka koridoru 60 m),



KOR4 - přestavba silnice II/230 v úseku křižovatka silnic II/230 – II/183 – III/18210, východ - křižovatka silnic II/230 – III/11756, západ (šířka koridoru 20 m).

6. Pro zajištění průchodnosti a přístupnosti rozvojových ploch v severovýchodním segmentu
řešeného území je v návaznosti na silnici I/27 vymezen koridor územní rezervy pro možné vedení místní komunikace obslužné, případně silnice II. – III. třídy, s návazností na
silnici II/230 východně od zastavěné části Přeštic (šířka koridoru 30 – 100 m).
7. V koordinaci s navrhovaným rozvojem severovýchodního segmentu území města je navržena zastavitelná plocha Z42 (DS) pro umístění místní komunikace obslužné „K4“
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(funkční podskupina C – zóna 30), navazující na silnice nadřazeného významu, tj. I/27,
II/230 a silnici III/1827 (šířka koridoru 20 m).
8. V koordinaci s navrhovaným rozvojem severovýchodního segmentu území města je navržena zastavitelná plocha Z56 pro umístění místní komunikace obslužné „K3“ (funkční
podskupina C – zóna 30), navazující na silnici III/18027 (šířka koridoru 20 m).
9. Zpřístupnění stávajících garáží, navrhovaného parkoviště (Z46 - DS) a plochy bydlení
(Z59 - BI) v blízkosti obytných domů a bývalého ZD je řešeno jako součást navrhované
plochy veřejného prostranství bývalého areálu ZD (Z65 - PV).
10. Pro obsluhu a zpřístupnění dalších navrhovaných rozvojových ploch jsou využity dílčí
úseky stávající místních, případně účelových komunikací, podle místních podmínek doplněné nově navrhovanými místními komunikacemi obslužnými (funkční podskupina C)
a dopravně zklidněnými (funkční podskupina D1), které by měly společně se stávající sítí
vytvořit vnitřní provázaný komunikační systém vzájemně propojující a obsluhující jednotlivé lokality a místní části s návazností na nadřazenou komunikační síť řešeného území.
11. Návrh komunikačního zpřístupnění a obsluhy jednotlivých navrhovaných rozvojových
ploch uvádí následující tabulka; v rámci dalších podrobnějších kroků řešení využití rozvojových ploch může výjimečně dojít k odchylkám od navrženého řešení.

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění zastavitelných ploch

Označení
Katastrální území
plochy

Kód navrhované
Funkční vyukomunikace,
žití
příp. zastavitelné plochy DS

Popis zpřístupnění

Z01

Skočice u Přeštic

SV – smíšené
obytné – venkovské

-

Zpřístupnění přímo od silnice III/18324 novou
vnitřní komunikací, řešenou jako součást rozvojové plochy.

Z02

Skočice u Přeštic

SV – smíšené
obytné – venkovské

Z62

Zpřístupnění od silnice III/4825 nově navrhovanou místní komunikací obslužnou – Z62 (funkční
podskupina C – zóna 30) s napojením na stávající účelovou komunikaci.

Z03

Skočice u Přeštic

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

Z62

Zpřístupnění od východu stávající účelovou
komunikaci s možností napojení na navrhovanou
místní komunikaci obslužnou – Z62 (funkční
podskupina C – zóna 30).

Z04

Skočice u Přeštic

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

-
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Zpřístupnění od silnice III/18325 a navazující
účelové komunikace.

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění zastavitelných ploch

Označení
Katastrální území
plochy

Kód navrhované
Funkční vyukomunikace,
žití
příp. zastavitelné plochy DS

Popis zpřístupnění

Z05

Žerovice

SV – smíšené
obytné – venkovské

Z09

Zpřístupnění společně s plochou Z06 nově navrhovanou místní komunikací obslužnou – Z09
(funkční podskupina C – zóna 30) s napojením
na silnici II/183.

Z06

Žerovice

SV – smíšené
obytné – venkovské

Z09

Zpřístupnění společně s plochou Z05 nově navrhovanou místní komunikací obslužnou – Z09
(funkční podskupina C – zóna 30) s s napojením
na silnici II/183.

Z07

Žerovice

SV – smíšené
obytné – venkovské

-

Zpřístupnění přímo od silnice II/183 novou vnitřní
komunikací, řešenou jako součást rozvojové
plochy. Polohu navrhované vnitřní komunikace
řešit v koordinaci s napojením místní komunikace Z09.

Z08

Žerovice

SV – smíšené
obytné – venkovské

Z10, Z11

Zpřístupnění od severu a od severozápadu
nově navrhovanými místními komunikacemi
zklidněnými – Z10, Z11 (funkční podskupina D1),
které zčásti využívají koridory stávajících účelových komunikací. Zpřístupnění od jihu je umožněno přímo od silnice II/230 vnitřní přístupovou
komunikací, která bude řešena jako součást
rozvojové plochy.

Z12

Žerovice

SV – smíšené
obytné – venkovské

Z15, Z14

Zpřístupnění od jihu od silnice III/18030 novou
obslužnou komunikací - Z15 (funkční podskupina
C – zóna 30). Zpřístupnění od severovýchodu
společně s rozvojovou plochou Z13 po stávající
místní komunikaci navržené k prodloužení jako
místní komunikace zklidněná Z14 (funkční podskupina D1) s částečným využitím stávající účelové komunikace.

Z13

Žerovice

TI – technická
infrastruktura

Z14

Zpřístupnění společně s rozvojovou plochou Z12
od silnice III/18030 po stávající místní komunikaci navržené k prodloužení jako místní komunikace zklidněná – Z14 (funkční podskupina D1)
s částečným využitím stávající účelové komunikace.

Z16

Žerovice

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

Z67

Zpřístupnění od silnice III/18030 nově navrhovanou účelovou komunikací – Z67, vedenou podél
železniční tratě. Napojení na silnici III/180030 je
doporučeno řešit vstřícně pro napojení stávající
místní komunikace.
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění zastavitelných ploch

Označení
Katastrální území
plochy

1

Kód navrhované
Funkční vyukomunikace,
žití
příp. zastavitelné plochy DS

Popis zpřístupnění

Z17

Skočice u Přeštic

OV – občanské vybavení
– veřejná
infrastruktura

-

Zpřístupnění od severu přímo ze silnice II/183 a
navazující silnice III/18325.

Z23

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

-

Zpřístupnění od silnice II/183 po stávající účelové komunikaci.

Z24

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

-

Zpřístupnění od silnice II/183 po stávající účelové komunikaci.

Z25

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

-

Zpřístupnění od silnice II/183 po stávající účelové komunikaci s využitím vnitřních komunikací
rozvojové plochy Z24.

Z26

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

-

Zpřístupnění od silnice II/230 vnitřní komunikační
sítí přestavbového území P05.

Z27

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

-

Zpřístupnění přímo od silnice II/230.

Z28

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

Z72, VPC31

Z29a

Přeštice

BI – bydlení
v rodinných
domech –
městské a
příměstské

Z72

Z29b

Přeštice

SM – smíšené
obytné - městské

-

Z30

Přeštice

OS – občan-

Z72

Zpřístupnění společně s rozvojovými plochami
plochou Z29a a Z30 od silnice I/27 po nově
upravené místní komunikaci obslužné (funkční
podskupina C) – Z72 a navazující obnovené
účelové komunikaci VPC3.
Zpřístupnění společně s rozvojovou plochou Z30
od silnice I/27 po nově upravené místní komunikaci obslužné (funkční podskupina C) – Z72.

Zpřístupnění přímo ze silnice I/27.

Zpřístupnění společně s rozvojovou plochou

VPC – vedlejší polní cesta navrhovaná v rámci Komplexních pozemkových úprav a Návrhu společných zařízení.
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění zastavitelných ploch

Označení
Katastrální území
plochy

Kód navrhované
Funkční vyukomunikace,
žití
příp. zastavitelné plochy DS
ské vybavení
– tělovýchovná a sportovní
zařízení

Popis zpřístupnění

Z29a od silnice I/27 po nově upravené místní
komunikaci obslužné (funkční podskupina C) –
Z72.

Z31

Přeštice

OV – občanské vybavení
– veřejná
infrastruktura

-

Z32

Přeštice

BH – bydlení bydlení
v bytových
domech

Z42 - „K4“,
Z56 – „K3“

Zpřístupnění ze čtyř stran, od západu po stávající
místní komunikaci, od severu po navrhované místní
komunikaci obslužné „K4“ – zastavitelná plocha Z42,
navazující na silnice I/27, II/230 a III/18027, od východu po stávající silnici III/18027, od jihu nově
navrhovanou místní komunikací obslužnou „K3“ –
zastavitelná plocha Z56.

Z33

Přeštice

BI – bydlení
v rodinných
domech –
městské a
příměstské

Z42 - „K4“

Zpřístupnění od jihu přímo z navrhované místní
komunikace obslužné „K4“ – zastavitelná plocha
Z42, navazující na silnice I/27, II/230 a III/18027,
od východu přímo ze silnice III/18027.

Z34

Přeštice

BI – bydlení
v rodinných
domech –
městské a
příměstské

Z42 - „K4“

Zpřístupnění od severu přímo z navrhované
místní komunikace obslužné „K4“ – zastavitelná
plocha Z42, navazující na silnice I/27, II/230 a
III/18027, od západu přímo ze silnice III/18027,
od jihu ze stávajících místních komunikací.

Z35

Přeštice

BI – bydlení
v rodinných
domech –
městské a
příměstské

Z42 - „K4“

Zpřístupnění od jihu přímo z navrhované místní
komunikace obslužné „K4“ – zastavitelná plocha
Z42, navazující na silnice I/27, II/230 a III/18027,
od západu přímo ze silnice III/18027.

Z36

Přeštice

BH – bydlení bydlení
v bytových
domech

Z42 - „K4“

Zpřístupnění od východu přímo z navrhované
místní komunikace obslužné „K4“ – zastavitelná
plocha Z42, navazující na silnice I/27, II/230 a
III/18027, od jihu navrhovanou propojovací komunikací (součást K4“).

Z37

Přeštice

BH – bydlení bydlení
v bytových
domech

Z42 - „K4“,
Z41

Zpřístupnění od východu přímo z navrhované
místní komunikace obslužné „K4“ – zastavitelná
plocha Z42, navazující na silnice I/27, II/230 a
III/18027, od jihu navrhovanou propojovací místní komunikací obslužnou (funkční podskupina C
– zóna 30) – zastavitelná plocha Z41, od západu ze stávající místní komunikace.

Z38

Přeštice

OS – občan-

Z42 - „K4“,

Zpřístupnění od východu přímo z navrhované
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Zpřístupnění od silnice I/27 po navazujících
stávajících místních komunikacích, podmíněně
přímo ze silnice I/27.

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění zastavitelných ploch

Označení
Katastrální území
plochy

Kód navrhované
Funkční vyukomunikace,
žití
příp. zastavitelné plochy DS

Popis zpřístupnění

ské vybavení
– tělovýchovná a sportovní
zařízení

Z41

místní komunikace obslužné „K4“ – zastavitelná
plocha Z42, navazující na silnice I/27, II/230 a
III/18027, od severu navrhovanou propojovací
místní komunikací obslužnou (funkční skupina C
– zóna 30) – zastavitelná plocha Z41, od jihu
přímo ze stávající silnice II/230.

Z39

Přeštice

OS – občanské vybavení
– tělovýchovná a sportovní
zařízení

Z42 - „K4“

Zpřístupnění západu přímo z navrhované místní
komunikace obslužné „K4“ – zastavitelná plocha
Z42, navazující na silnice I/27, II/230 a III/18027,
od jihu přímo ze stávající silnice II/230.

Z40

Přeštice

OS – občanské vybavení
– tělovýchovná a sportovní
zařízení

-

Zpřístupnění od silnice II/230 po stávající účelové komunikaci, doporučení k částečné úpravě.

Z44

Přeštice

OS – občanské vybavení
– tělovýchovná a sportovní
zařízení

ÚK07 VPC5,

Zpřístupnění pro nemotorovou dopravu od centra Přeštic po stávajících místních komunikacích
a lávce přes Úhlavu. Pro motorovou dopravu
s využitím navrhovaných účelových komunikací
ÚK07 - VPC5 s napojením na silnici II/230.

Z46

Přeštice

DS – dopravní
infrastruktura
– silnice a
komunikace

Z65

Zpřístupnění společně s plochou Z59 od silnice
I/27 přístupovou komunikací, která bude vymezena jako součást veřejného prostranství – zastavitelná plocha Z65.

Z51

Přeštice

OS – občanské vybavení
– tělovýchovná a sportovní
zařízení

-

Zpřístupnění od jihu od silnice II/230 po stávající
koncové účelové komunikaci, od západu od
křižovatky silnic II/230 a II/183 po účelové komunikaci.

Z52a,b

Přeštice

SV – smíšené
obytné – venkovské

-

Zpřístupnění přímo ze silnice II/183.

Z53

Přeštice

SV – smíšené
obytné – venkovské

-

Zpřístupnění přímo ze silnice II/183.

Z54

Přeštice

SV – smíšené
obytné – venkovské

-

Zpřístupnění přímo ze silnice II/183.

Z55

Přeštice

SV – smíšené
obytné – venkovské

-

Zpřístupnění přímo ze silnice II/183, od jihu
z navazující stávající účelové komunikace.
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění zastavitelných ploch

Označení
Katastrální území
plochy

Kód navrhované
Funkční vyukomunikace,
žití
příp. zastavitelné plochy DS

Popis zpřístupnění

Z57

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a
zemědělství

-

Z58

Přeštice

DS – dopravní
infrastruktura
– silnice a
komunikace

Z56 – „K3“

Zpřístupnění ze tří stran, od severu po navrhované místní komunikaci obslužné „K3“ – zastavitelná plocha Z56, od východu po stávající silnici
III/18027, od jihu po stávajících místních komunikacích.

Z59

Přeštice

BI – bydlení
v rodinných
domech –
městské a
příměstské

Z65

Zpřístupnění společně s plochou Z46 od silnice
I/27 přístupovou komunikací, která bude vymezena jako součást veřejného prostranství – zastavitelná plocha Z65.

Z60

Přeštice

BI – bydlení
v rodinných
domech –
městské a
příměstské

-

Zpřístupnění ze stávajících místní komunikace –
ulice Revoluční.

Z69

Přeštice

BI – bydlení
v rodinných
domech –
městské a
příměstské

Z65

Zpřístupnění společně s plochou Z59 od stávající silnice I/27 po nově navrhované místní komunikaci obslužné (funkční podskupina C) – zastavitelná plocha Z65.

Z70

Přeštice

DS – dopravní
infrastruktura
– silnice a
komunikace

-

Zpřístupnění od stávající silnice I/27 po navazující stávající místní komunikaci, zpřístupňující
vnitroblok.

Z71

Skočice

TI – technická
infrastruktura

-

Zpřístupnění od stávající silnice III/18325.

Z73

Přeštice

TI – technická
infrastruktura

-

Zpřístupnění od stávající silnice I/27 a navazující
místní komunikace – ulice Na Chmelnici.

Z78

Přeštice

SM – smíšené
obytné - městské

-

Zpřístupnění od stávající silnice II/230 po stávající místní komunikaci.

Z79

Přeštice

TI – technická
infrastruktura

-

Zpřístupnění od stávající silnice II/230.

Z80

Přeštice

TI – technická
infrastruktura

-

Zpřístupnění od stávající silnice I/27 po navazujících místních a účelových komunikacích.

Skočice

SV – smíšené
obytné - venkovké

-

Z81

Zpřístupnění od stávající silnice II/183.
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Zpřístupnění přímo od silnice II/183.

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění přestavbových ploch
Kód a způsob
navrhovaného
využití

Kód navrhované
komunikace,
příp. zastavitelné plochy DS

Popis zpřístupnění

Označení
plochy

Katastrální území

P01

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

-

Zpřístupnění plochy od stávající silnice I/27 (tř.
1. Máje) navazujícími stávajícími místními komunikacemi, tj. od severu ul. Průmyslovou
(přestavba křižovatky I/27 a ul. Průmyslová –
P10), od jihu ul. Dukelskou a navazující ul.
k Cihelně.

P02

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

-

Zpřístupnění plochy od stávající silnice I/27 (ul.
1. Máje) navazujícími stávajícími místními komunikacemi, tj. ul. Dukelskou a k Cihelně.

P03

Přeštice

VT – výroba a
skladování –
vnitroměstského
typu

-

Zpřístupnění plochy od stávající silnice I/27 (ul.
1. Máje) navazující stávající místní komunikací
v prodloužení ul. Kotkovy.

P04

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

-

Zpřístupnění plochy ze silnice II/230 Přeštice –
Žerovice, po realizaci a zprovoznění přeložky
silnice I/27 od MÚK Přeštice.

P05

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

-

Zpřístupnění plochy ze silnice II/230 Přeštice –
Žerovice, po realizaci a zprovoznění přeložky
silnice I/27 od MÚK Přeštice.

P06

Přeštice

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

-

Zpřístupnění plochy od centra a silnice II/230
Přeštice – Žerovice po stávající komunikační
síti.

P07

Žerovice

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

Z10

Zpřístupnění plochy od silnice II/230 Přeštice –
Žerovice po navazují navrhované místní komunikaci – zastavitelná plocha Z10.

P08

Žerovice

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

-

Zpřístupnění plochy ze silnice II/230 Přeštice –
Žerovice, po realizaci a zprovoznění přeložky
silnice I/27 od MÚK Přeštice.

P09

Přeštice

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

P09

Přestavba dispozičního uspořádání silnice I/27
na jižním vjezdu do zastavěného území města
(vstupní brána).
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PŘESTAVBOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění přestavbových ploch
Kód a způsob
navrhovaného
využití

Kód navrhované
komunikace,
příp. zastavitelné plochy DS

Popis zpřístupnění

Označení
plochy

Katastrální území

P10

Přeštice

DS – dopravní
infrastruktura –
silnice, komunikace

P10

Přestavba křižovatky silnice I/27 (tř. 1. Máje) a
ul. Průmyslové – úrovňová světelně řízená
s levými odbočovacími pruhy.

P11

Přeštice

V – výroba a
skladování –
průmysl a zemědělství

-

Zpřístupnění plochy ze silnice II/230 Přeštice –
Žerovice.

12. Síť vybraných stávající účelových komunikací je navržená k částečné přestavbě, případně obnově a doplnění novými – ÚK01 Zastávka, ÚK02 Skočice, jih. Ve volné krajině na
k.ú. Přeštice a k.ú Skočice je v souladu s komplexními pozemkovými úpravami ve vybraných spojeních navrženo obnovení, případně přestavba historických cest či doplnění nových úseků účelových komunikací hlavních (HPC) a vedlejších (VPC); k.ú Přeštice, tj.
ÚK03 (HPC1), ÚK04 (HPC2), ÚK05 (HPC3), ÚK06 (VPC3), ÚK07 (VPC5), ÚK08 (VPC7),
k.ú Skočice. tj. ÚK09 (HPC2), ÚK10 (HPC3), ÚK11 (VPC2), ÚK12 (VPC5), ÚK13
(VPC6). Ty budou jako provázaný cestní systém, společně s doplňkovými a ostatními
účelovými komunikacemi, zajišťovat zpřístupnění a obsluhu pozemků a prostorovou prostupnost krajiny. V některých úsecích jsou vybrané účelové komunikace navrženy jako
vícefunkční s využitím jako součást značených cyklistických a pěších tras.
13. Stávající plocha přednádražního prostoru žst. Přeštice včetně stávajících autobusových
stání je navržena k celkové přestavbě ve funkci terminálu integrovaného dopravního systému využívající synergii různých druhů doprav.
Nemotorová doprava
14. Pro zvýšení bezpečnosti motorové i nemotorové dopravy a pro pěší a cyklistické spojení
místní části Zastávka s Přešticemi je vymezen koridor místní komunikace nemotoristické
– zklidněné (funkční podskupina D2, D3) – MK05. V zastavěné části je vedený jednostranně podél silnice III/18030 s přejezdem přes železniční trať, dále s využitím účelové
komunikace ÚK01, návazně v novém koridoru MK05 s podjezdem pod přeložkou silnice
I/27 (součást stavby silnice I/27) a napojením na silnici I/27 severně od zastavěné části
Přeštic (šířka koridoru 5 - 20 m).
15. Pro samostatné spojení Přeštic s místní částí Žerovice pro pěší a cyklisty je navržen koridor místní komunikace nemotoristické - zklidněné (funkční podskupina D2, D3) – MK07.
Koridor navazuje na podjezd stávající nemotoristické komunikace pod železniční tratí,
podchází navrhovanou přeložku silnice I/27 a dále využívá navrhovanou komunikaci
v souběhu s přeložkou silnice I/27 až do blízkosti MÚK Přeštice (vedení cyklotrasy pod
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přeložkou I/27 a po navrhované souběžné účelové komunikaci je navrženo jako součást
koridoru a stavby přeložky silnice I/27 - KOR01). Odsud je koridor MK07 veden
v souběhu se stávající silnicí II/230 do Žerovic (VD08 – šířka koridoru 10 m).
16. Pro samostatné spojení Přeštic s místní částí Skočice pro pěší a cyklisty je navržen koridor místní komunikace zklidněné - nemotoristické (funkční skupina D2, D3) – MK18. Koridor MK18 navazuje na trasu vedenou podjezdem pod železniční tratí a dále po navazující stávající komunikaci souběžně vedenou s železniční tratí až po silnici II/183. Nově
navrhovaný koridor MK18 je veden v souběhu se silnicí II/183 přes nadjezd nad přeložkou I/27 (součást koridoru a stavby přeložky silnice I/27 - KOR01), dále v souběhu se
silnicí II/183 do Skočic (šířka koridoru 10 m).
17. Pro zpřístupnění místní části Vícov ve směru od Přeštic je navržen koridor místní komunikace zklidněné – nemotoristické MK08 (funkční podskupina D2, D3), navazující ve
směru od Přeštic na navrhovanou účelovou komunikaci ÚK04 s lávkou přes Úhlavu a s
napojením na silnici II/183 (šířka koridoru 10 m).
18. Pro průchod centrálním prostorem Přeštic odděleně od motorové dopravy je navržen
koridor místní komunikace zklidněné (funkční skupina D2, D3) – MK09, vedený po levém
břehu Úhlavy a propojující ulice Pobřežní – V Brance s napojením na stávající zklidněnou
komunikaci a lávku přes Úhlavu (šířka koridoru 5 m).
19. V souladu se ZÚR PK je zpřesněn a vymezen koridor nadregionální cyklotrasy CT 38
Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Deggendorf – Mnichov, na území obce Přeštice využívající dílčí úseky stávajících a navrhovaných účelových a místních komunikací.
20. Pro rozvoj každodenní i rekreační cyklistické dopravy je navržena síť regionálních a lokálních cyklotras a cyklostezek, které v zastavěném území Přeštic zajišťují propojení
hlavních zdrojů a cílů každodenní nemotorové dopravy (prioritně školy – žst.), mimo zastavěné území využívají vybrané stávající a k přestavbě navrhované účelové komunikace
a navrhované místní komunikace nemotoristické. Svým vedením umožňují prostorovou
provázanost, z hlediska širších vztahů pak návaznosti na cyklotrasy a cyklostezky sousedních obcí, regionu a kraje.
Železniční doprava
21. V souladu se ZÚR PK je vymezen koridor KOR05 pro modernizaci celostátní tratě č. 183
Plzeň – Klatovy – Železná Ruda, v úseku Plzeň – Klatovy se zdvojkolejněním stávající
tratě (šířka koridoru pro zdvojkolejnění 200 m mimo zastavěné území, v zastavěném
území 10 m), výhledově s elektrizací.
Doprava v klidu
22. Pro rozvoj integrovaného dopravního systému Plzeňského kraje s vyšším podílem využití
železnice pro každodenní dopravu osob je v rámci revitalizace přednádražního prostoru
žst. Přeštice navržena plocha pro záchytné parkoviště typu P+R a plocha pro krátkodobé
stání typu K+R.
23. Stávající zpevněná plocha na styku ulic Mlýnská a Ostrovní je navržena k úpravě na
parkoviště pro osobní vozidla obyvatel dotčené oblasti u řeky Úhlavy.
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24. V centrální části Přeštic při silnici I/27 - ul. 1. Máje je v blízkosti bytových domů navržena
plocha pro umístění parkoviště pro osobní vozidla (Z70). Přístup na parkoviště bude zajištěn po stávající komunikaci z ulice 1. Máje (stávající silnice I/27).
25. V souvislosti s rozvojovými plochami pro bydlení v lokalitě Přeštice, Severní Předměstí je
navržena plocha pro parkování, přímo zpřístupněná nově navrhovanou místní komunikací MK10 – „K3“ a silnicí III/18027.
26. V lokalitě u bývalého ZD, naproti stávajícím řadovým garážím, je navržena plocha pro
parkoviště osobních vozidel. Dispoziční uspořádání parkoviště musí být řešeno jako
součást celkové úpravy klidového prostoru mezi kostelem a obřadní síní. Podmínkou realizace je zajištění samostatné a bezkolizní přístupové komunikace prostřednictvím plochy Z65.
27. V koordinaci s navrhovaným cyklokrosovým sportovním areálem je pravostranně při přístupové komunikaci navržena plocha pro parkovací stání osobních vozidel.
28. Nároky na parkování a odstavování osobních i nákladních vozidel v navrhovaných rozvojových plochách musí být zajištěno na vlastních pozemcích, nebo jako součást stavby.
Veřejná doprava
29. Veřejnou dopravu bude i nadále zajišťovat doprava autobusová a doprava železniční se
stávajícím prostorovým rozložení linek a zastávek s cílem její vzájemné provázanosti jako součást IDS Plzeňského kraje. Prioritou pro rozvoj IDS je vyšší preference ekologicky
šetrné dopravy železniční.
30. V rámci rozvoje a posílení IDS je navržena celková přestavba přednádražního prostoru
žst. Přeštice ve funkci terminálu IDS integrujícím dopravu železniční, autobusovou, individuální automobilovou, cyklistickou a pěší. Přestavba je navržena k podrobnému prověření samostatnou územní studií.
31. Stávající autobusové zastávky na Masarykově náměstí jsou pro zvýšení bezpečnosti
a komfortu cestujících navrženy k přestavbě s úpravou stávající plochy zastávky na plochu chodníkovou.
Vodní turistika
32. Řeka Úhlava, sjízdná od hráze v Nýrsku po ústí do řeky Radbuzy, je v úseku protékající
řešeným územím Přeštic navržená k dílčím úpravám s doplněním potřebné vybavenosti
a zařízení pro vodácké a „outdoorové“ využití – součást komplexní nabídky pro rozvoj rekreace, sportu a turistiky širšího prostoru jižního Plzeňska.
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D.2. Technická infrastruktura
Energetika a spoje
1. Územní plán respektuje a zachovává koncepci energetického zásobování stabilizovaných ploch.
2. Navrhovaná energetická koncepce rozvojových ploch je založena na dvojcestném zásobování energiemi a to :
- elektřina + zemní plyn
- elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích
3. Vymezuje se koridor pro výstavbu vedení ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice (šíře koridoru
400 m).
4. Vymezuje se koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice (šíře koridoru 400
m je modifikována v prostoru severně od Střížova tak, aby koridor nezasahoval do
vzrostlého lesa a chatové osady).
5. Nadzemní vedení VN 22 kV procházející rozvojovými plochami Z34, Z36, Z37, Z38 se
navrhuje nahradit podzemním kabelovým vedením.
6. Územní plán navrhuje vybudovat nadzemní vedení VN 22 kV k rozvojovým plochám Z01;
Z05-Z07; Z12, Z13; Z28, Z29.
7. Územní plán navrhuje výstavbu distribučních trafostanic 22/0,4 kV pro rozvojové plochy
Z01; Z05-Z07; Z12, Z13; Z28, Z29; Z33, Z35; Z38 a plochu přestavby P01. Pro tyto trafostanice je nutno vymezit v územním řízení samostatné pozemky přístupné z veřejného
prostoru.
8. Územní plán navrhuje zrušení regulační stanice VTL/STL/NTL na poz.252/3 kú Přeštice
a její náhradu regulační stanicí VTL/STL na ploše Z73 - TI a regulační stanicí STL/VTL
na ploše Z80-TI.
9. Územní plán navrhuje zrušení regulačních stanic VTL/STL na st. p. 1720 a p.č. 630/7 k.ú.
Přeštice a jejich náhradu regulační stanicí na ploše Z79–TI. V návaznosti na zrušení
uvedených regulačních stanic navrhuje územní plán propojení STL plynovodů v Husově
ulici.
10. Navrhuje se pro rozvojové plochy napojené na plynovod vybudovat středotlaké plynovody s nízkotlakou redukcí pro každý objekt (příp. skupinu objektů), v lokalitách zásobovaných NTL plynovodem lze připustit napojení na NTL plynovod..
11. Plynofikovány nebudou rozvojové plochy v lokalitách Střížov, Vícov a Zastávka.
12. Územní plán respektuje a zachovává stávající telekomunikační systém a navrhuje napojit
na něj rozvojové plochy přednostně v souběhu s trasami ostatních sítí.
13. Požaduje se pro rozvojové plochy přes které prochází radioreléová trasa, nebo se nacházejí v OP vysilače, posoudit v územním řízení, zda realizací výstavby nedojde k elektromagnetickému stínění nebo odrazům elektromagnetických vln.
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14. Územní plán připouští, aby v územním řízení byly změněny trasy navržených sítí, nebo
vybudovány přeložky, nezakreslené ve výkrese. Podmínkou je přednostní vedení takto
změněných sítí ve veřejných prostorech.

Vodní hospodářství
Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou
1. V souladu s koncepcí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje se
i pro výhled navrhují jako jediné zdroje pitné vody pro skupinový vodovod Přeštice soustavy vrtů, odebírajících kvalitní podzemní vody z kvarteru Úhlavy (prameniště Lužany
a Příchovice).
2. Navrhované plochy bytové zástavby a vybavenosti budou napojeny na stávající vodovodní rozvody. Nové vodovodní řady budou zokruhovány z důvodů vyšší zabezpečenosti dodávky vody.
3. Navržený páteřní přivaděč bude procházet centrem rozvojových ploch Z32 až Z36 (v
koridorech VPS VD 04 a VD 11) a bude napojen na koncové úseky městské vodovodní
sítě.
4. Místní část Žerovice nemá vodovod pro veřejné potřeby, obyvatelé jsou zásobeni pitnou
vodou z domovních studní. V souladu s PRVKPK se předpokládá řešení po roce 2015.
ÚP navrhuje připojení místní části (včetně rozvojových ploch) na skupinový vodovod
Přeštice.
5. Místní část Skočice nemá vodovod pro veřejné potřeby, obyvatelé jsou zásobeni pitnou
vodou z domovních studní. V souladu s PRVKPK se předpokládá řešení po roce 2015.
ÚP navrhuje zásobovat místní část (včetně rozvojových ploch) pitnou vodou novým vodovodem ze zásob místních zdrojů podzemní vody, nebo připojením na skupinový vodovod Přeštice.
6. Městská část Zastávka je v návrhu územního plánu nadále zásobována z místního veřejného vodovodu, který postačí i k rozvoji sídla.
7. Vícov a Střížov budou zásobovány z místních zdrojů.
8. Územní plán respektuje stávající zdroje požární vody, které musí být zachovány a řádně
udržovány.

Kanalizace a čištění odpadních vod
9. Územní plán respektuje a zachovává existující systém kanalizace a čištění odpadních
vod.
10. Navrhovaný nárůst bytové výstavby a vyšší podíl připojených obyvatel na kanalizaci
představuje celkovou produkci znečištění 6800 EO. Stávající ČOV postačí
i pro napojení všech rozvojových ploch navržených územním plánem.
11. Likvidace kalu bude i nadále prováděna v rámci rekultivací.
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12. Odkanalizování rozvojových ploch bude řešeno vesměs oddílnou kanalizací s vyústěním
dešťových vod podle morfologie terénu do místních vodotečí přes retenční záchytné nádrže.
13. Jednotnou kanalizací budou odvodněny pouze plochy na severu intravilánu v návaznosti
na stávající kapacitní stoky. Páteřní sběrače splaškové i dešťové vody budou vedeny jako pokračování Změny č. 4 ÚPN SÚ centrem rozvojových ploch.
14. Z jihovýchodu intravilánu (plochy Z36 až Z40) bude pravděpodobně nutné splaškové
vody přečerpávat (tak, jako je tomu u dnešní nejníže položené východní části města).
15. Navržený kanalizační sběrač (splaškový a dešťový – oddílný systém) bude procházet
centrem rozvojových ploch Z32 až Z36 (v koridorech VPS VD 04 a VD 11) a bude napojen na městský kanalizační systém.
16. Všechny ostatní plochy navržené k zástavbě budou napojeny na stávající městskou kanalizační síť.
17. Žerovice s jednotnou kanalizací gravitačně odváděnou na ČOV Přeštice mají rezervy pro
rozvoj sídla, kanalizační síť bude rozšiřována podle potřeb.
18. Skočice - byly při likvidaci zdrojů znečištění v povodí Úhlavy kanalizovány s čerpáním
splašků na ČOV Přeštice. Jednotná kanalizace vyhovuje i pro navrhovanou zástavbu.
19. Územní plán vymezuje jako plochu Z71-TI pro realizaci opatření k zamezení přetěžování
výtlaku kanalizace ze Skočic balastními a dešťovými vodami.
20. V místní části Zastávka navrhuje se vybudování místní čistírny odpadních vod (plocha
Z13).
21. Lokality na pravém břehu Úhlavy (Vícov a Střížov) se navrhují k individuálnímu čištění
odpadních vod.
22. Územní plán připouští, aby v územním řízení byly změněny trasy navržených sítí, nebo
vybudovány přeložky, nezakreslené ve výkrese. Podmínkou je přednostní vedení takto
změněných sítí ve veřejných prostorech.

Odpadové hospodářství
1. Celková koncepce nakládání s odpady ve městě Přeštice bude podřízena cílům daným
Plánem odpadového hospodářství (POH) Plzeňského kraje i POH Přeštic. Nadále je třeba zvyšovat podíly využívaných odpadů, rozšiřovat kompostování biodegradabilních součástí odpadů.
2. Nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem bude orientováno na skládkování mimo území města, předáním odpadu ke zneškodnění – smluvně zajištěnými odvozy na regionální skládky.
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Protipovodňová opatření
1. Územní plán vymezuje v souladu se zpracovanou technickou dokumentací v intravilánu
na levé hraně koryta Úhlavy je koridor pro ochranné prvky (pevné zdi, mobilní stěny a
zemní valy), které ochrání město před stoletou velkou vodou (šíře koridoru je proměnlivá
a odpovídá konkrétním navrhovaným opatřením).

D.3. Občanské vybavení
Územní plán respektuje stabilizované a vymezuje nové plochy občanského vybavení.
Nové plochy občanského vybavení situuje územní plán do Přeštic:
1. plochy pro sport a rekreaci v návaznosti na tok Úhlavy a v nivě této řeky;
2. plocha pro sport a rekreaci v návaznosti severní rozvojovou plochu Přeštic pro bydlení při
silnici I/27;
3. plocha pro areál cyklokrosu na jihovýchodní okraji Přeštic a podél silnice II/230;
Územní plán dále vymezuje rozvojové plochy občanského vybavení v prostoru návsi ve Skočicích.
Územní plán umožňuje umísťovat občanské vybavení v rámci ploch bydlení a ploch smíšených obytných městských i venkovských, v souladu s podmínkami využití stanovenými pro
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití v kapitole F.

D.4. Veřejná prostranství
Územní plán navrhuje:
1. respektovat stávající plochy veřejných prostranství;
2. vymezit nové plochy veřejných prostranství – zejména plochy veřejné zeleně a síť místních komunikací;
3. vymezit přiměřené plochy veřejných prostranství se společenskou a rekreační funkcí při
řešení vnitřního členění rozvojových ploch bydlení, ploch rekreace, smíšených obytných
ploch a ploch občanského vybavení;
Ochrana veřejných prostranství před nežádoucím využitím a zastavěním je zajištěna navrženými podmínkami formulovanými v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
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E.
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN A POD.
E.1. Koncepce uspořádání krajiny, ochrana krajinného rázu
Územní plán v navrhovaném řešení respektuje a chrání zejména tyto fenomény: panorama
města s dominantou barokního chrámu; krajinný rámec řešeného území tvořený zvlněnou
krajinou s rozptýlenou zelení, s charakteristickým zalesněným hřbetem s dominantou vrchu
Střížov; nivu řeky Úhlavy s doprovodnou břehovou zelení; významné krajinné prvky ze zákona - lesní porosty, vodní toky, rybníky a nivy vodních toků. (poznámka: v řešeném území
nejsou registrovány zvláště chráněná území, prvky NATURA 2000; památné stromy; významné krajinné prvky registrované; přírodní parky).
Ochrana krajiny a krajinného rázu je zajištěna navrženými podmínkami formulovanými
v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (vč. stanovení podmínek prostorového uspořádání).
Územní plán navrhuje:
1. vymezení zastavitelných ploch v rozsahu potřebném pro zajištění udržitelného rozvoje
území, v těsné návaznosti na zastavěné území;
2. nezakládat ve volné krajině samostatné lokality pro novou výstavbu, ve volné krajině řešit
pouze systém ÚSES a specifická rekreační a sportovních zařízení, vázaná na přírodní
prostředí, opatření vyplývající z KPÚ a další nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury;
3. plochy změn v krajině (K) a ÚSES (viz kap. E.3). Nefunkční skladebné části ÚSES, tj.
k založení, nebo jejich nefunkční segmenty jsou navrženy jako VPO.

Označení
plochy

K01
K02
K03
K04
K05
K06

Kód a způsob
navrhovaného
využití

Katastrální území

NP – Plocha
přírodní

Skočice u Přeštic

NP – Plocha
přírodní
NP – Plocha
přírodní
NP – Plocha
přírodní
NP – Plocha
přírodní
NP – Plocha
přírodní

Skočice u Přeštic
Žerovice
Žerovice
Žerovice
Žerovice

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek
Nefunkční lokální biokoridor LBK PŘ0007-PŘ039 navržený
k založení.
Nefunkční část lokálního biocentra LBC PŘ039 navržená
k založení.
Nefunkční lokální biocentrum LBC PŘ008 navržené k založení.
Nefunkční úsek lokálního biokoridoru LBK PŘ026-PŘ027
navržený k založení.
Nefunkční lokální biokoridor LBK PŘ008-PŘ009 navržený
k založení.
Nefunkční úsek lokálního biokoridoru LBK PŘ027-PŘ017
navržený k založení.
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Označení
plochy

Kód a způsob
navrhovaného
využití

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek

K07

ZS – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
vyhrazená

Přeštice

K08

NP – Plocha
přírodní

Žerovice

Nefunkční úsek lokálního biokoridoru LBK PŘ009-PŘ017
navržený k založení.

K09

NP – Plocha
přírodní

Přeštice, Žerovice

Nefunkční část lokálního biocentra LBC PŘ009 navržená
k založení.

K10
K11
K12
K13

NP – Plocha
přírodní
NP – Plocha
přírodní
NP – Plocha
přírodní
NP – Plocha
přírodní

Žerovice
Přeštice
Žerovice
Přeštice

K14

NP – Plocha
přírodní

Přeštice

K15

ZS – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
vyhrazená

Přeštice

K16

NP – Plocha
přírodní

Přeštice

K17

NL – Plocha
lesní

Skočice u Přeštic

K18
K19

NL – Plocha
lesní
NL – Plocha
lesní

Plocha zeleně navržená k založení mezi obytnou zástavbou a
obchvatem města (ochrana kvality obytného prostředí).

Nefunkční část lokálního biocentra LBC PŘ009 navržená
k založení.
Nefunkční část lokálního biocentra LBC 208_02 navržená
k založení.
Nefunkční lokální biokoridor LBK PŘ017-PŘ028 navržený
k založení.
Nefunkční lokální biocentrum LBC PŘ028 navržené k založení.
Nefunkční úsek lokálního biokoridoru LBK 208_05-PŘ028
navržený k založení
Plocha zeleně navržená k založení. Ochrana kvality obytného
prostředí vůči negativním vlivům z bioplynové stanice.

Nefunkční regionální biokoridor RBK 208_05-890 navržený
k založení.
Plocha navržená k zalesnění vyplývající z KPÚ Skočice u
Přeštic.

Plocha navržená k zalesnění vyplývající z KPÚ Skočice u
Přeštic.
Plocha navržená k zalesnění vyplývající z KPÚ Skočice u
Skočice u Přeštic
Přeštic
Skočice u Přeštic

K20

ZO – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
izolační

K21

ZO – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
izolační

K22

ZO – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
izolační

K23

ZO – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
izolační

K24

ZO – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
izolační

Přeštice

K25

ZO – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
izolační

Přeštice

Skočice u Přeštic

Přeštice

Přeštice

Přeštice

Plocha navržená k zatravnění vyplývající z KPÚ Skočice u
Přeštic.

Plocha zeleně navržená k založení vyplývající z KPÚ Přeštice
(protierozní mez).

Plocha zeleně navržená k založení vyplývající z KPÚ Přeštice
(protierozní mez).

Plocha zeleně navržená k založení vyplývající z KPÚ Přeštice
(protierozní mez).

Plocha navržená k zatravnění vyplývající z KPÚ Přeštice.

Plocha navržená k zatravnění vyplývající z KPÚ Přeštice.
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Označení
plochy

K26

Kód a způsob
navrhovaného
využití
ZO – Plocha
zeleně-zeleň
soukromá a
izolační

Katastrální území

Umístění, navrhované využití, charakteristika podmínek
Plocha navržená k zatravnění vyplývající z KPÚ Přeštice.

Přeštice

E.2. Ochrana území před povodněmi a protierozní opatření
2. Pravý břeh Úhlavy se širokou, volnou údolní nivou a se zástavbou zahrádkářské kolonie
nebude proti povodni chráněn. Území bude ponecháno v přírodním stavu a umožní se
zde průchod velkých vod.
3. Územní plán respektuje a zahrnuje, v grafické části vymezuje protierozní opatření navržená v rámci projektu komplexních pozemkových úprav (protierozní meze, příkopy, zatravnění, zalesnění, revitalizaci bezejmenné vodoteče v k.ú. Skočice u Přeštic včetně
poldru).
4. Územním plánem jsou respektovány a zpřesňovány územní rezervy pro území řízené
inundace vymezené v ZÚR Plzeňského kraje (ve znění 1. Aktualizace) pro nivu řeky Úhlavy (Borovy-Přeštice (Úhlava), Přeštice-Dolní Lukavice (Úhlava)).
E.3. Návrh územního systému ekologické stability - ÚSES
Územní plán přebírá a zpřesňuje z nadřazené územně plánovací dokumentace a vlastním
návrhem dotváří územní systém ekologické stability, který se sestává ze skladebných částí:
NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NRBK K105


regionální biocentrum RBC 890 – Střížov



ochranná zóna NRBK K105

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR NIVA ÚHLAVY RBK 208


lokální biocentrum LBC 208_02



lokální biocentrum LBC 208_03



lokální biocentrum LBC 208_04



lokální biocentrum LBC 208_05



regionální biokoridor RBK 208_02–208_03



regionální biokoridor RBK 208_03–208_04



regionální biokoridor RBK 208_04–208_05



regionální biokoridor RBK 208_05-1896
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REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM RBC 1057 Skočická mýtina
REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR RBK 208_05-890
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR – Horušanský potok


lokální biokoridor LBK 1057-PŘ007



lokální biocentrum LBC PŘ029



lokální biokoridor LBK PŘ029-PŘ039



lokální biocentrum LBC PŘ039



lokální biocentrum LBK PŘ007-PŘ039



lokální biokoridor LBK 208_02-PŘ039

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR – Přeštický a Suchanovský potok


lokální biocentrum LBC PŘ026



lokální biokoridor LBK PŘ026- PŘ027



lokální biokoridor LBK PŘ025- PŘ026



lokální biocentrum LBC PŘ025



lokální biokoridor LBK PŘ024- PŘ025



lokální biokoridor LBK PŘ025- PŘ027



lokální biokoridor LBK PŘ026- PŘ027



lokální biokoridor LBK PŘ027- PŘ017



lokální biocentrum LBC PŘ017



lokální biokoridor LBK PŘ017- PŘ028



lokální biocentrum LBC PŘ028



lokální biokoridor LBK 208_05 - PŘ028

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR – Skočická mýtina-Háj


lokální biocentrum LBC PŘ008



lokální biokoridor LBK PŘ008- PŘ009



lokální biocentrum LBC PŘ009



lokální biokoridor LBK PŘ009- PŘ017

Nefunkční skladebné části, nebo jen některé jejich nefunkční segmenty, jsou navrženy jako
VPO. Zároveň jsou vymezeny jako plochy změn v krajině (K01 – K06, K08 – K14, K16)
Pro využívání území zahrnující skladebné části ÚSES jsou stanovena následující pravidla:
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Biokoridory ÚSES
Přípustné využívání:


současné využití;



využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření
(trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.);



jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.

Podmíněně přípustné využívání:


pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud
možno kolmo, vodohospodářské zařízení, Umístěny mohou být jen při co nejmenším
zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru.



zakládání přírodních vodních ploch

Nepřípustné využívání:


změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na
druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou
v rozporu s funkcí biokoridoru;



jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu
a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti (umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod.), mimo činností podmíněných.

Biocentra ÚSES
Přípustné využívání:


současné využití;



využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám;



jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.

Podmíněné využívání:


pouze ve výjimečných případech liniové stavby, vodohospodářské zařízení, ČOV atd.
Umístěny mohou být jen při co nejmenším narušení funkčnosti biocentra.



zakládání přírodních vodních ploch
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Nepřípustné využívání:


změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické
stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch
v ÚSES.



jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich;



rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné.

Zpřesňující podmínky pro využití vymezených ploch a koridorů ÚSES v kategorii stav – návrh
Ve skladebných částech v kategorii „stav (existující)“:


neměnit současné zařazení předmětných ploch dle evidence druhu pozemků v Katastru
nemovitostí, s výjimkou možnosti změny v důsledku umístění liniových staveb veřejné
infrastruktury v případě krátkého křížení biokoridorů,



hospodařit na předmětných plochách v souladu s právním stavem daným zařazením
k druhu pozemků v Katastru nemovitostí,



po zpracování dokumentace typu „Projekt ÚSES“ přistoupit k realizaci opatření ke zvýšení ekologické stability předmětných ploch a dosažení cílového stavu ekosystémů dle
této dokumentace.

Ve skladebných částech v kategorii „návrh (chybějící)“:


neumisťovat do předmětných ploch jakékoliv stavby, které by znesnadňovaly či znemožňovaly budoucí založení skladebných částí ÚSES, s výjimkou liniových staveb veřejné infrastruktury - krátkého křížení chybějících úseků biokoridorů,



po zpracování dokumentace typu „Projekt ÚSES“ přistoupit k realizaci opatření
k založení chybějících skladebných částí ÚSES dle této dokumentace.

E.4. Prostupnost krajiny
Územní plán navrhuje pro zlepšení prostupnosti krajiny:


upravit vybrané stávající účelové komunikace a obnovit některé již zaniklé cesty, sdružit
jejich funkce se značenými cyklistickými a pěšími trasami;



vymezit nové samostatné stezky pro nemotorovou dopravu a zajistit prostupnost území
skrze obchvat silnice I/27. ;

E 5. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin
Územní plán nevymezuje plochy těžby nerostů dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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F.
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE
MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ
STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB,
ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO
ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO
PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÉ
REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ
ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH
VYUŽITÍ)

Územní plán Přeštice stanovuje podmínky pro využití ploch a koridorů v hlavním výkrese.
Stanovené podmínky zajišťují proporcionální rozvoj funkčních složek v území a chrání hodnoty jako jsou kvalita bydlení, kulturní, historické a přírodní hodnoty.
S ohledem na specifické podmínky a charakter území, územní plán některé druhy „ploch
s rozdílným způsobem využití“ zpřesňuje či člení podrobněji než je uvedeno ve vyhlášce č.
501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Plochy bydlení (BI, BH); Plochy rekreace (RI);
Plochy občanského vybavení (OV, OS, OH); Plochy smíšené obytné (SM, SV); Plochy / koridory dopravní infrastruktury (DS, DZ); Plochy výroby a skladování (VL, V); Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou vymezeny plochy zeleně (ZV, ZO, ZS, ZX). Názvy a obsah regulace podrobněji členěných a doplněných „ploch s rozdílným způsobem využití“ jsou dále
uvedeny.
V souladu s vyhláškou 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů se stanovují a vzhledem
ke specifickým podmínkám řešeného území doplňují a zpřesňují podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití:


Hlavní využití vyjadřuje rozhodující účel využití území.



Přípustné využití v hlavních principech navazuje, podporuje či rozvíjí hlavní využití území.



Nepřípustné využití odporuje hlavnímu i přípustnému využití a je v území vyloučeno.



Stanovení podmínek prostorového uspořádání podporuje ochranu a tvorbu krajinných,
urbanistických, architektonických hodnot území.



Doplňková regulace se týká vybraných ploch a koridorů ve kterých jsou stanoveny
zpřesňující požadavky na využití území.
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Plochy s rozdílným způsobem využití
BI

plochy bydlení – bydlení v rodinných domech - městské a příměstské

Hlavní využití:


bydlení v rodinných domech;

Přípustné využití:


rodinné
domy
a užitkovými;



související dopravní a technická infrastruktura;



občanské vybavení lokálního významu, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení;



sportovní hřiště a dětská hřiště lokálního významu nerušící obytnou funkci;



veřejná prostranství, zeleň, drobné vodní plochy;

včetně

doplňkových

staveb,

se

zahradami

okrasnými

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím



stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví;



koeficient zastavěné plochy je stanoven u zastavitelné plochy maximálně na 25%,
u plochy v současnosti zastavěné maximálně na 50%;
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vymezeno na každé
2 ha plochy nejméně 1000 m2 související plochy veřejného prostranství;



Doplňková regulace:


Doplňující ustanovení pro lokalitu Z59 k.ú. Přeštice: zástavba je omezena na jedno nadzemní podlaží a podkroví, zástavba nesmí narušit dálkové ani bezprostřední pohledy na
chrám Nanebevzetí P. Marie, ani výhledy z jeho areálu navenek; využití plochy musí být
řešeno způsobem odpovídajícím jeho vztahu k památkově cennému území - architektonickou část projektové dokumentace pro výstavbu může zpracovávat jen autorizovaný
architekt.
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BH

plochy bydlení - bydlení v bytových domech

Hlavní využití:


bydlení v bytových domech;

Přípustné využití:


bytové domy včetně doplňkových staveb;



zahrady okrasné a užitkové;



stavby a zařízení občanské vybavenosti lokálního významu, integrované ke stavbám pro
bydlení, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení;



veřejná prostranství, zeleň, drobné vodní plochy;



sportovní hřiště a dětská hřiště lokálního významu nerušící obytnou funkci;



související dopravní a technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (zejm. hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 4 nadzemní podlaží;




koeficient zastavěné plochy je stanoven maximálně na 40%.
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vymezeno na každé
2 ha plochy nejméně 1000 m2 související plochy veřejného prostranství;

Doplňková regulace:


RI

Na zastavitelné ploše Z32 je přípustná zástavba rodinnými domy.

plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Hlavní využití:


stavby pro rodinnou rekreaci;



zahrady;

Přípustné využití:


doplňkové stavby související se stavbami pro rodinnou rekreaci,



související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství, zeleň;
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sportovní a dětská hřiště lokálního významu;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (zejm. hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují rekreační funkce;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 1 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví;



koeficient zastavěné plochy je stanoven u pozemků o rozloze do150 m 2 maximálně na
20%, u pozemků o rozloze nad 150 m2 maximálně na 30%.

OV

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura

Hlavní využití:


stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní prodej a služby, administrativu
a veřejnou správu, ubytování, veřejné stravování, vzdělávání a výchovu, vědu a výzkum, zdravotnictví a sociální péči, kulturu, církevní účely a pro ochranu obyvatelstva;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



plochy a zařízení pro sport a rekreaci



veřejná prostranství, zeleň;



byty majitelů a správců zařízení;



doplňkové stavby související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (jako jsou hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce občanského vybavení;



čerpací stanice PHM;

Podmínky prostorového uspořádání:



nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa.
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vymezeno na každé
2 ha plochy nejméně 1000 m2 související plochy veřejného prostranství;
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Doplňková regulace:


Při využití plochy Z 39 a Z40 respektovat (zpřesnit) územní rezervu, vymezenou v ZÚR
PK pro území řízené inundace Přeštice – Dolní Lukavice



Zastavitelné plochy Z39 a Z40 je přípustné využívat též pro tělovýchovná a sportovní
zařízení.

OS

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení

Hlavní využití:


plochy a zařízení pro sport a rekreaci

Přípustné využití:


navazující zařízení zabezpečující provoz a potřeby území;



zařízení doplňující hlavní využití (maloobchod, veřejné stravování, ubytování, zařízení
pro majitele, správce a obsluhu apod.);



související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství, zeleň;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (zejm. hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce občanského vybavení;

Podmínky prostorového uspořádání:



OH

nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa.
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vymezeno na každé
2 ha plochy nejméně 1000 m2 související plochy veřejného prostranství;

plochy občanského vybavení – hřbitov

Hlavní využití:


hřbitovy, včetně technického zázemí pro pohřebnictví;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství, zeleň;



stavby občanského vybavení slučitelné s účelem pohřebnictví;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
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PV

plochy veřejných prostranství

Hlavní využití:


náměstí a návsi;



prostranství, ulice, cesty, které mají významnou veřejnou prostorotvornou a komunikační funkci;



parkově upravená zeleň včetně drobných vodních ploch;



související odstavné a parkovací plochy;

Přípustné využití:


pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



občanské vybavení slučitelné s hlavním využitím;



sportovní a dětská hřiště;

Nepřípustné využití:


SM

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

plochy smíšené obytné - městské

Hlavní využití:


bydlení v bytových i rodinných domech;



stavby a zařízení občanského vybavení i služeb respektující měřítko a charakter okolní
zástavby a nenarušující životní prostředí;

Přípustné využití:


pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



veřejná prostranství, zeleň;



drobná sportovní a dětská hřiště související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (zejm. hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 3 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví;




koeficient zastavěné plochy je stanoven maximálně na 50%;
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vymezeno na každé
2 ha plochy nejméně 1000 m2 související plochy veřejného prostranství;
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Doplňková regulace:


SV

Využití zastavitelné plochy Z29b je podmíněně přípustné; v další projektové přípravě
bude prokázáno, že nebudou překročeny hygienické limity v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb i v chráněných venkovních prostorech.

plochy smíšené obytné – venkovské

Hlavní využití:


bydlení v rodinných domech nebo ve venkovských usedlostech, doplňkové hospodářské
objekty; zahrady;



občanské vybavení, služby, drobná pěstitelská a řemeslná výroba lokálního významu
respektující měřítko a charakter okolní zástavby a nenarušující životní prostředí;

Přípustné využití:


pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



chov drobného hospodářského zvířectva nenarušující životní prostředí;



stavby pro rodinnou rekreaci;



veřejná prostranství, zeleň, drobné vodní plochy;



sportovní a dětská hřiště související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (zejm. hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví;



dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vymezeno na každé
2ha plochy nejméně 1000 m2 související plochy veřejného prostranství;

Doplňková regulace


doplňující ustanovení pro lokalitu Z08 k.ú. Žerovice: plochy bydlení jsou podmíněně přípustné; v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny
max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb i
v chráněných venkovních prostorech;



doplňující ustanovení pro lokalitu Z12 k.ú. Žerovice a Z55 k.ú. Přeštice: do vzdálenosti
50m od okraje lesa nebudou umisťovány objekty pro trvalé bydlení trvalé a pro rekreaci.
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DS

plochy / koridory dopravní infrastruktury – silnice a komunikace

Hlavní využití:


dopravní stavby a zařízení (silnice I., II. a III. třídy, místní a účelové komunikace) a navazující plochy pro pěší a cyklisty;



plochy které jsou součástí dopravních staveb a zařízení (autobusové zastávky, mosty,
opěrné zdi, náspy, zářezy apod.);



garáže a čerpací stanice PHM;



odstavné a parkovací plochy;

Přípustné využití:


doprovodná a izolační zeleň;



související technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


DZ

nové stavby i změny stávajících staveb musí v maximální možné míře respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa (např. významné pohledové osy,
stromořadí, solitery stromů, drobné stavby v krajině apod.)

plochy / koridory dopravní infrastruktury – železnice

Hlavní využití:


stavby a zařízení drážní dopravy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť;

Přípustné využití:


související technická a dopravní infrastruktura;



doprovodná a izolační zeleň;



občanská vybavenost integrovaná do zařízení železniční dopravy;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


TI

nové stavby i změny stávajících staveb musí v maximální možné míře respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa (např. významné pohledové osy,
stromořadí, solitery stromů, drobné stavby v krajině apod.)

plochy / koridory technické infrastruktury

Hlavní využití:


uzlové a liniové stavby technické infrastruktury a s nimi související zařízení;
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Přípustné využití:


související dopravní infrastruktura;



doprovodná a izolační zeleň;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


VL

nové stavby i změny stávajících staveb musí v maximální možné míře respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa (např. významné pohledové osy,
stromořadí, solitery stromů, drobné stavby v krajině apod.)

plochy výroby a skladování – lehká a vnitroměstská výroba

Hlavní využití:


lehká výroba, skladování, technické služby, servis, prodej a manipulační plochy integrované do městské zástavby; eventuelní negativními vlivy provozů hlavního využití na životní prostředí (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.) nesmějí přesáhnout hranice
předmětné plochy;

Přípustné využití:


související technická, dopravní infrastruktura;



administrativa a správa, obslužné zázemí pro zaměstnance;



stavby pro bydlení majitelů a správců při dodržení hygienických předpisů;



doprovodná a izolační zeleň;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a zařízení zhoršující kvalitu prostředí zejm. mimo hranice předmětné plochy (s
ohledem na hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);



zařízení zvyšující nadměrně dopravní provoz;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 10 metrů nad okolním
terénem;



doplňující ustanovení pro lokalitu Z03 k.ú. Skočice: v lokalitě bude možné umísťovat
pouze provozovny bez rušivých vlivů na okolí, například: krejčovství, hodinářství, knihařství a kopírovací služby, oční optika apod.
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Doplňková regulace:


V

Na zastavitelné ploše Z03 - VL je možné umisťovat pouze provozy bez negativních vlivů na sousedící zastavitelnou plochu Z02 – BI, v rámci využití plochy Z03 bude zřízen
hygienicky a vizuálně působící izolační zelený pás vůči Z02.

plochy výroby a skladování - průmysl a zemědělství

Hlavní využití:


průmyslová, zemědělská i smíšená výroba a skladování;

Přípustné využití:


související technická a dopravní infrastruktura;



administrativa a správa, obslužné zázemí pro zaměstnance;



stavby pro bydlení majitelů a správců při dodržení hygienických předpisů;



doprovodná a izolační zeleň;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (jako jsou hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa.

Doplňková regulace:


ZV

v rámci přestavbové plochy P04 (pozemek st.p. č. 925) je přípustné stávající ubytování
s možností rozšíření kapacity jen za podmínky dodržení stanovených hygienických
předpisů.
plochy zeleně – zeleň ve veřejných prostranstvích

Hlavní využití:


parkově upravené plochy veřejně přístupné zeleně, zejména na náměstí a na návsích
s prvky drobné architektury a uličního mobiliáře;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



sportovní a dětská hřiště související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
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ZO

plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační

Hlavní využití:


plochy veřejné zeleně s převažující ochrannou a izolační funkcí (zejm. hygienickou, estetickou, protipovodňovou, protierozní );

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



pěší a cyklistické stezky;

Nepřípustné využití:


ZS

veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

plochy zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená

Hlavní využití:


plochy soukromé zeleně zahrad a sadů;

Přípustné využití:


oplocení;



hospodářské stavby pro obhospodařování pozemku;



související dopravní a technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


ZX

veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

plochy zeleně – zeleň se specifickým využitím

Hlavní využití:


zahradnictví, bažantnice;

Přípustné využití:


pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



hospodářské stavby související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti zhoršující kvalitu prostředí (zejm. hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.);

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa.
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W

plochy / koridory vodní a vodohospodářské

Hlavní využití:


vodní plochy a vodní toky;

Přípustné využití:


zařízení pro údržbu, sledování a regulaci vodního režimu;



stavby a zařízení protipovodňového charakteru a protierozní opatření (poldry, hráze,
náspy, revitalizace toků a pod.);



související dopravní a technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


NZ

nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa.

plochy zemědělské

Hlavní využití:


zemědělský půdní fond;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství;



rozptýlená zeleň, meze a terasy, terénní úpravy, zalesnění dlouhodobě neobdělávaných
dílčích ploch;



vodní plochy;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (jako jsou hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech;

Podmínky prostorového uspořádání:


NL

jedná-li se o nové stavby nebo změny stávajících staveb musí být respektovány urbanistické a v opodstatněných případech i architektonické hodnoty daného místa.

plochy lesní

Hlavní využití:


plochy určené k plnění funkcí lesa;

57

Přípustné využití:


stavby a zařízení lesního hospodářství;



stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury;



drobná architektura, sakrální stavby;



cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (altány, odpočinková místa);

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky (zejm. hlučnost, prašnost, vibrace, zápach
apod.) překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech;

Podmínky prostorového uspořádání:


NP

jedná-li se o nové stavby nebo změny stávajících staveb musí být respektovány urbanistické a v opodstatněných případech i architektonické hodnoty daného místa.

plochy přírodní

Hlavní využití:


plochy zahrnuté do prvků územního systému ekologické stability (ÚSES);

Přípustné využití:


cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (altány, odpočinková a informační místa);

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím.

Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití se za přípustné využití pokládají


nezbytná dopravní a technická infrastruktura vč. navazujících zařízení;



vodohospodářská, protipovodňová a protierozní zařízení a plochy zeleně

vysvětlivky: Koeficientem zastavěné plochy se rozumí podíl plochy zastavitelné nadzemními
stavbami a plochy pozemku.
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT

G.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura
VPS

označení VPS

popis (koridor, zastavitelná
plocha)

umístění, charakteristika podmínek

VPS

VD01

přeložka silnice I/27
(KOR01)

VPS

VD03

přestavba silnice II/230
(KOR02 – KOR04)

VPS

VD04

místní komunikace obslužná
– novostavba (Z42)

VPS

VD06

místní komunikace nemotoristická - novostavba (MK05)

VPS

VD08

místní komunikace nemotoristická – novostavba (MK07)

VPS

VD09

místní komunikace nemotoristická - novostavba (MK08)

VPS

VD10

místní komunikace nemotoristická - novostavba (MK09)

Přeštice, koridor pro přeložku silnice I/27 s
obchvatem Přeštic včetně všech souvisejících staveb; dvoupruhová silnice I. třídy s
mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/230
a etapovým napojením na stávající I/27
jižně Přeštic (koridor proměnlivé šíře 100 –
250 m).
Přeštice - hranice obce, koridor pro přestavbu a dílčí přeložku silnice II/230 včetně
všech souvisejících staveb; v úseku od
silnice I/27 po hranice obce ve směru na
Nepomuk vymezeny koridory pro přestavbu dispozičního uspořádání a směrového
vedení silnice včetně přestavby křižovatek
(koridor proměnlivé šíře 20 – 60 m).
Přeštice, zastavitelná plocha Z42 pro umístění místní komunikace obslužné „K4“
zpřístupňující a obsluhující severovýchodní
rozvojovou oblast města (funkční podskupina C – zóna 30), navazující na silnice
nadřazeného významu, tj. I/27, II/230 a
silnici III/1827 (šířka 20 m).
Zastávka – Přeštice; koridor pro umístění
místní komunikace nemotoristické (funkční
podskupina D2, D3) – MK05, vedený jednostranně podél silnice III/18030 v Zastávce a dále ve volné krajině s podjezdem
pod přeložkou I/27 a s napojením na silnici
I/27 v Přešticích (šířka koridoru 5 -20 m).
Přeštice – Žerovice; koridor pro umístění
místní komunikace nemotoristické (funkční
podskupina D2, D3) – MK07, navazující na
silnici II/230, podjezd pod železniční tratí
v nové stopě s podjezdem pod přeložkou
I/27, dále v souběhu s přeložkou I/27 a
v souběhu se silnicí II/230 do Žerovic (šířka
koridoru 10 m).
Přeštice – Vícov; koridor místní komunikace nemotoristické (funkční podskupina D2,
D3) – MK08, navazující ve směru od Přeštic na navrhovanou účelovou komunikaci –
ÚK04, s lávkou přes Úhlavu a napojením
na silnici II/183 ve Vícově (šířka koridoru 10
m).
Přeštice - koridor pro umístění místní komunikace nemotoristické (funkční podsku-
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Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura
VPS

označení VPS

popis (koridor, zastavitelná
plocha)

VPS

VD11

místní komunikace obslužná
– novostavba (Z56)

VPS

VD13

místní komunikace nemotoristická - novostavba (MK18)

VPS

VD12

modernizace železniční trati
č. 183

umístění, charakteristika podmínek
pina D2, D3) – MK09, vedený po levém
břehu Úhlavy a propojující ulice Pobřežní –
V Brance (šířka koridoru 5 m).
Přeštice, zastavitelná plocha Z56 pro umístění místní komunikace obslužné „K3“
(funkční podskupina C – zóna 30), navazující na silnici III/18027 (šířka 20 m).
Přeštice – Skočice; koridor pro umístění
místní komunikace nemotoristické (funkční
podskupina D2, D3) – MK18, navazující na
silnici II/230, podjezd pod železniční tratí a
stávající účelovou komunikace podél žel.
tratě a dále v nové stopě v souběhu se
silnicí II/183 do Skočic (šířka koridoru 10
m).
Přeštice, koridor pro modernizaci celostátní
tratě č. 183 včetně zdvojkolejnění (šířka
koridoru pro zdvojkolejnění 200 m mimo
zastavěné území, v zastavěném území 10
m), výhledově s elektrizací.

Veřejně prospěšné stavby - technická infrastruktura
VPS

označení VPS

VPS

VT01

VPS

VT07

VPS

VT08

VPS

VT09

VPS

VT10

popis

umístění, charakteristika podmínek

koridor vedení ZVN (ČEPS) Zastávka – Žerovice, Střížov – Vícov; koridor pro výstavbu vedení ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice (šíře koridoru 400 m) a koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín
– Přeštice (šíře koridoru 400 m, v prostoru
severně od Střížova šíře koridoru redukována tak aby se omezil vliv na vzrostlý les
a chatovou osadu) .
protipovodňové opatření Přeštice – koridor na levé hraně koryta
Úhlavy pro ochranné prvky (pevné zdi,
mobilní odstranitelné stěny a zemní násypy), které ochrání město před stoletou
velkou vodou (šíře koridoru je proměnlivá a
odpovídá konkrétním navrhovaným opatřením).
ČSOV Skočice
Plocha na místě stávající ČSOV, umožňující její doplnění o zařízení k zamezení přetěžování výtlaku kanalizace balastními a
dešťovými vodami.
plynová regulační stanice Náhrada za zrušené regulační stanice
VTL/STL
v intravilánu města
plynová regulační stanice Náhrada za zrušené regulační stanice
VTL/STL
v intravilánu města
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G.2 Vymezení veřejně prospěšných opatření (VPO), pro která lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability
VPO

označení VPO

druh

KOD

popis

VPO

VU01

LBK

PŘ009 - PŘ017

mezofilní

Žerovice

VPO

VU02

LBK

PŘ007- PŘ039

hygrofilní

Skočice u Přeštic

VPO

VU03

LBC

PŘ039

hygrofilní

Skočice u Přeštic

VPO

VU04

LBC

PŘ008

mezofilní

Žerovice

VPO

VU05

LBK

PŘ008- PŘ009

mezofilní

Žerovice

VPO

VU06

LBC

PŘ009

mezofilní

Přeštice, Žerovice

VPO

VU07

LBK

PŘ026- PŘ027

hygrofilní

Žerovice

VPO

VU08

LBK

PŘ017- PŘ028

hygrofilní

Žerovice

VPO

VU10

LBC

PŘ028

hygrofilní

Přeštice

VPO

VU11

LBK

208_05- PŘ028

hygrofilní

Přeštice

VPO

VU12

LBC

208_02

hygrofilní

Přeštice

VPO

VU13

LBK

PŘ027- PŘ017

hygrofilní

Žerovice

VPO

VU14

RBK

208_05-890

mezofilní

Přeštice

H.

KÚ

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH
JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo.

I.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

Územní plán nestanovuje žádná kompenzační opatření.
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J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Označení
plochy

Kód a způsob výhledového využití

R02

OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

Přeštice

R03

DS – dopravní infrastruktura – silnice,
komunikace, garáže,
čerpací stanice PHM

Přeštice

R04

ZO – zeleň – ochranná
a izolační

Přeštice

R05

ZO – zeleň – ochranná
a izolační

Přeštice

R06

ZO – zeleň – ochranná
a izolační

Přeštice

R07

BI – bydlení v rodinných
domech – městské a
příměstské

Přeštice

R09
R10

VV - plochy vodní a
vodohospodářské
VV - plochy vodní a
vodohospodářské

Katastrální území

Přeštice
Přeštice

Umístění, funkce, charakteristika
Severní okraj Přeštic; občanská vybavenost (předpokládané možnosti využití: obchodní prodej a služby, administrativa, veřejná správa, ubytování, veřejné stravování);
specificky výhodná poloha plochy při vstupu do města,
s přímou návazností na silnici I/27;
Severovýchodní okraj Přeštic; dopravní infrastruktura;
přeložka silnice II/230 s návazností na silnici I/27; územní
rezerva reagující na riziko nadměrné tranzitní dopravy ve
směru na Nepomuk; zajištění dopravní obsluhy okrajových
částí Severního předměstí a územní rezervy R07.
Severní okraj Přeštic; ochranná a izolační zeleň lemující
koridor přeložky silnice II/230 s návazností na silnici I/27;
Severovýchodní okraj Přeštic; ochranná a izolační zeleň
lemující koridor přeložky silnice II/230 s návazností na
silnici I/27;
Severovýchodní okraj Přeštic; ochranná a izolační zeleň
lemující koridor přeložky silnice II/230 s návazností na
silnici I/27;
Severovýchodní okraj Přeštic; bydlení v rodinných domech
– příměstského typu; rozsáhlá územní rezerva naznačující
možnosti využití území až po jeho přirozené limity (ÚSES,
koridor ZVN)
Severovýchodní okraj Přeštic – území řízené inundace
INU10;
Jižní okraj Přeštic – území řízené inundace INU11;

Poznámka: číselná posloupnost označení územních rezerv není dodržena v případě že v průběhu
projektových prací dojde k vypuštění, přeřazení do jiného typu ochrany území, či doplnění nové
územní rezervy.

K.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územní plán vymezuje následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie:
ÚS1 – zahrnuje zastavitelnou plochu Z29a – pro využití bydlení v rodinných domech – městské a příměstské a zastavitelnou plochu Z29b – pro využití smíšené obytné – městské. Využití obou ploch, situovaných na severozápadním okraji Přeštic, je podmíněno zpracováním
územní studie vzhledem k jejich rozsáhlosti a významné poloze při vstupu do města.
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L.

Označení studie

Označení plochy v ÚP

Lhůta pro zadání studie

Vložení dat do evidence územně plánovací činnosti

ÚS1

Z29a, Z29b

do 4 let od vydání územního
plánu

do 1 měsíce po převzetí územní
studie pořizovatelem

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO
PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O
REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU
Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ

Územní plán vymezuje následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu:
RP1: Žerovice – Regulační plán na žádost
RP2: Zastávka – Regulační plán na žádost

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST
RP1: Žerovice (Na Višňových, včetně přístupových komunikací) – rozvojová plocha dle územního plánu Z08 - plochy smíšené obytné venkovské zástavby; rozvojová plocha dle územního plánu Z11, dopravní infrastruktura, silnice a komunikace
a) vymezení řešeného území
 hranice řešeného území je graficky vymezena ve výkrese základního členění území
návrhu územního plánu Přeštice
b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
 Z08 - Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech nebo ve venkovských usedlostech, doplňkové hospodářské objekty a zahrady;
 Z08 - Přípustné využití:
- drobná pěstitelská a řemeslná výroba a služby lokálního významu respektující
měřítko a charakter okolní zástavby a nenarušující životní prostředí;
- související dopravní a technická infrastruktura;
- veřejná prostranství, zeleň, sportovní a dětská hřiště;
 Z08 - Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
- stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují hlavní nebo přípustné využití pozemků (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);
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Podmínka
- využití plochy je podmínečně přípustné tím že musí být prokázáno, že nebudou
překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech ve vztahu k plánované přeložce silnice I/27 (KOR01).
Z11 - Hlavní využití:
- dopravní stavby a zařízení, plochy pro pěší a cyklisty, plochy které jsou součástí
dopravních staveb a zařízení (náspy, zářezy apod.);
Z11 - Přípustné využití:
- doprovodná a izolační zeleň;
- související technická infrastruktura;
Z11 - Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
Z74 - Hlavní využití:
- plochy veřejné zeleně s převažující ochrannou a izolační funkcí (zejm. hygienickou, estetickou, protipovodňovou, protierozní );
Z74 - Přípustné využití:
- související dopravní a technická infrastruktura;
- pěší a cyklistické stezky
Z74 - Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Pro prostorové uspořádání na Z08 - SV
 výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví;
 bude stanoven koeficient zastavěné plochy pozemku;
 budou stanoveny stavební čáry objektů, odstupy objektů od uliční čáry a od vzájemných hranic mezi pozemky, specifikují se prostorové regulativy jednotlivých objektů,
např. charakter zastřešení objektů, způsob oplocení pozemků, možnost umístění
a garáží a další;
 musí být zohledněno měřítko a charakter okolní zástavby a musí být respektovány
urbanistické a architektonické hodnoty daného místa
Pro prostorové uspořádání na Z11 – DS
 musí být respektovány urbanistické a architektonické hodnoty daného místa
d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
 navržené řešení musí zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby a respektovat
urbanistické, architektonické a krajinářské hodnoty daného místa;
 řešené území nezahrnuje žádný objekt zapsaný ve státním seznamu kulturních památek, ani není dotčeno ochranným pásmem kulturních památek;
 v řešeném území se nenachází lokality chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
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f)

zpřístupnění plochy bude řešeno nově navrhovanými místními komunikacemi, které
zčásti mohou využívat koridory stávajících účelových komunikací. Zpřístupnění od jihu bude umožněno od silnice II/230;
všechny pozemky musí mít přímý přístup z místní komunikace (platí i při pozdějším
dělení pozemků);
parkování na pozemku musí splňovat požadavky stavebního zákona;
stavby budou připojeny na dostupnou veřejnou technickou infrastrukturu (vodovod,
kanalizace, zásobování elektrickou energií, telekomunikace),
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vymezeno na každé 2 ha plochy smíšené obytné - venkovské nejméně 1000 m2 související plochy veřejného prostranství;

požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření (VPS)
 návrh regulačního plánu prověří zahrnutí veřejné infrastruktury do VPS

g) požadavky na asanace
 asanace se nepředpokládají
h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních
předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany
a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území,
ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
 na ploše se nenachází dobývací prostor, chráněné ložiskové území, prognózní zdroj
surovin, poddolované nebo sesuvné území
 požadavky civilní ochrany jsou zabezpečeny v rámci celé obce
i)

výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí
 územní rozhodnutí na výstavbu komunikací;
 územní rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí;
 územní rozhodnutí na umístění veřejné zeleně;
 územní rozhodnutí na umístění rodinných domů včetně oplocení pozemků;

požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se
postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
 požadavky tohoto typu se nepředpokládají, avšak jejich opodstatněnost bude prověřována v průběhu prací na regulačním plánu;
k) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
 je požadována dohoda o parcelaci mezi vlastníky pozemků a staveb, které jsou navrhovaným záměrem dotčeny; obsahem dohody musí být souhlas s tímto záměrem
a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů s jeho realizací spojených;
 podmínkou vydání regulačního plánu je uzavření plánovací smlouvy mezi obcí a žadatelem „o spoluúčasti žadatele na vybudování nové veřejné infrastruktury“;
j)

l)

požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
 regulační plán bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů;
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regulační plán bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů; textová a grafická část regulačního
plánu a odůvodnění regulačního plánu bude zpracována podle přílohy č. 11 této vyhlášky;
regulační plán bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů;
regulační plán bude vyhotoven v počtu 4 tiskových paré a v elektronickém provedení;
grafická část dokumentace regulačního plánu bude vypracována v měřítku 1:1000

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU NA ŽÁDOST
RP2: Zastávka (lokalita U mlázu, včetně přístupových komunikací) – rozvojová plocha dle
územního plánu Z12, plochy smíšené obytné venkovské zástavby; rozvojové plochy dle územního plánu Z14, Z15, dopravní infrastruktura, silnice a komunikace
a) vymezení řešeného území
 Hranice řešeného území je graficky vymezena ve výkrese základního členění území
návrhu územního plánu Přeštice
b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
 Z12 - Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech nebo ve venkovských usedlostech, doplňkové hospodářské objekty a zahrady;
 Z12 - Přípustné využití:
- drobná pěstitelská a řemeslná výroba a služby lokálního významu respektující
měřítko a charakter okolní zástavby a nenarušující životní prostředí;
- související dopravní a technická infrastruktura;
- veřejná prostranství, zeleň, sportovní a dětská hřiště;
 Z12 - Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
- stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných
předpisech nad přípustnou míru a tím narušují hlavní nebo přípustné využití pozemků (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);
- do vzdálenosti 50m od okraje lesa nebudou umisťovány objekty pro bydlení trvalé
i rekreační;
 Z14, Z15 - Hlavní využití:
- dopravní stavby a zařízení, navazující plochy pro pěší a cyklisty, plochy které jsou
součástí dopravních staveb a zařízení (náspy, zářezy apod.);
 Z14, Z15 - Přípustné využití:
- doprovodná a izolační zeleň;
- související technická infrastruktura;
 Z14, Z15 - Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
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c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
Pro prostorové uspořádání na Z12- SV
 výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží
s možností využití podkroví;
 bude stanoven koeficient zastavěné plochy pozemku;
 na pozemcích určených k ochraně funkcí lesa (vč. 50 m od hranice lesa) není možno
umísťovat rodinné domy, na těchto pozemcích je možné umístit zahrady rodinných
domů, případně veřejná prostranství včetně veřejné zeleně;
 budou stanoveny stavební čáry objektů, odstupy objektů od uliční čáry a od vzájemných hranic mezi pozemky, specifikují se prostorové regulativy jednotlivých objektů,
např. charakter zastřešení objektů, způsob oplocení pozemků, možnost umístění a
garáží a další;
 musí být zohledněno měřítko a charakter okolní zástavby a musí být respektovány
urbanistické a architektonické hodnoty daného místa
Pro prostorové uspořádání na Z14, Z15 – DS
 musí být respektovány urbanistické a architektonické hodnoty daného místa
d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
 navržené řešení musí zohledňovat měřítko a charakter okolní zástavby a respektovat
urbanistické, architektonické a krajinářské hodnoty daného místa;
 řešené území nezahrnuje žádný objekt zapsaný ve státním seznamu kulturních památek, ani není dotčeno ochranným pásmem kulturních památek;
e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
 všechny pozemky musí mít přímý přístup z místní komunikace (platí i při pozdějším
dělení pozemků)
 zpřístupnění pozemků bude zajištěno od jihu od silnice III/18030 novou obslužnou
komunikací a od severovýchodu ze stávající místní komunikace navržené
k prodloužení;
 parkování na pozemku musí splňovat požadavky stavebního zákona;
 stavby budou připojeny na dostupnou veřejnou technickou infrastrukturu (vodovod,
zásobování elektrickou energií, telekomunikace), odkanalizování území bude řešeno
bez centrální ČOV, umožňující však výhledové napojení na plánovanou centrální
ČOV ;
 dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude vymezeno na každé 2 ha plochy smíšené obytné - venkovské nejméně 1000 m2 související plochy veřejného prostranství;
f)

požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření (VPS)
 návrh regulačního plánu prověří zahrnutí veřejné infrastruktury do VPS

g) požadavky na asanace
 asanace se nepředpokládají
h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních
předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany
a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území,
ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
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podkladem pro zpracování regulačního plánu bude vypracování hlukové studie týkající se zatížení území hlukem ze železniční dráhy č. 183 a zohlednění výsledků této
studie;
na ploše se nenachází dobývací prostor, chráněné ložiskové území, prognózní zdroj
surovin, poddolované nebo sesuvné území;
požadavky civilní ochrany jsou zabezpečeny v rámci celé obce;

i)

výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí:
 územní rozhodnutí na výstavbu komunikací;
 územní rozhodnutí na výstavbu inženýrských sítí;
 územní rozhodnutí na umístění veřejné zeleně;
 územní rozhodnutí na umístění rodinných domů včetně oplocení pozemků;

j)

požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se
postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují
požadavky tohoto typu se nepředpokládají, avšak jejich opodstatněnost bude prověřována v průběhu prací na regulačním plánu;



k) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci
 je požadována dohoda o parcelaci mezi vlastníky pozemků a staveb, které jsou navrhovaným záměrem dotčeny; obsahem dohody musí být souhlas s tímto záměrem
a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů s jeho realizací spojených;
 podmínkou vydání regulačního plánu je uzavření plánovací smlouvy mezi obcí a žadatelem „o spoluúčasti žadatele na vybudování nové veřejné infrastruktury“;
l)

požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
 regulační plán bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů;
 regulační plán bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů; textová a grafická část regulačního
plánu a odůvodnění regulačního plánu bude zpracována podle přílohy č. 11 této vyhlášky;
 regulační plán bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů;
 regulační plán bude vyhotoven v počtu 4 tiskových paré a v elektronickém provedení;
 grafická část dokumentace regulačního plánu bude vypracována v měřítku 1 : 1000

M. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.
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N. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
Územní plán nevymezuje plochy a koridory, pro které je stanoveno pořadí změn v území
(etapizace).

O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB,
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Územní plán vymezuje jako architektonicky nebo urbanisticky významné následující stavby:

stavby evidované jako kulturní nemovité památky.

stavba na zastavitelné ploše Z59; kód plochy s rozdílným způsobem využití BI, bydlení
v rodinných domech – městské a příměstské.
Pro uvedené stavby může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen
autorizovaný architekt.

P. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI



Textová část



Grafická část:
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

celkem 70 stran
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SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK

CZT
ČOV
ČSOV
EO
HPC
IDS
KPÚ
MK
MÚK
MŽP
MMR
NTL
NKP
POH
P+R
PUPFL
STL
ÚK
ÚP
ÚPD
ÚPN SÚ
ÚSKP
ÚSES
NRBK
NRBC
RBK
RBC
LBK
LBC
VKP
VPC
VPO
VPS
VN
VTL
VVN
ZVN
ZÚR PK
ZPF

centrální zásobování teplem
čistírna odpadních vod
čerpací stanice odpadních vod
ekvivalentní obyvatel
hlavní polní cesta
integrovaný dopravní systém
Komplexní pozemkové úpravy
místní komunikace
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo místního rozvoje
nízkotlaký plynovod
Národní kulturní památka
Plán odpadového hospodářství
parkovací systém Park and Ride
pozemky určené k plnění funkcí lesa
středotlaký plynovod
účelová komunikace
územní plán
územně plánovací dokumentace
starší název dokumentace – územní plán sídelního útvaru
Ústřední seznam kulturních památek
územní systém ekologické stability
nadregionální biokoridor
nadregionální biocentrum
regionální biokoridor
regionální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
významný krajinný prvek
vedlejší polní cesta
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
vysoké napětí
vysokotlaký plynovod
velmi vysoké napětí
zvláště vysoké napětí
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
zemědělský půdní fond
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