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A.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec přistoupila k pořízení nového územního plánu, který nahradí dosud platný územní plán
sídelního útvaru Přeštice včetně jeho změn č. 1, 2, 4 -10. Důvodem pro pořízení územního
plánu Přeštice (dále také jen „ÚP“) bylo získání legislativně závazného nástroje k účinné a
účelné regulaci a koordinaci činností v území obce, s přihlédnutím k velikosti správního území a jeho významu ve struktuře osídlení a potřebou mít v delším časovém období k dispozici
komplexní územně plánovací dokumentaci, která stanoví hlavní zásady rozvoje sídla Přeštice, Skočice u Přeštic a Zastávka a která bude sloužit jako koncepční podklad pro řízení rozvoje a rozhodování v řešeném území. Zastupitelstvo města Přeštice rozhodlo na svém zasedání dne 11.6.2009, usnesením č. 18 pod bodem č. B/9, v souladu s ustanovením § 44 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") o pořízení územního plánu pro území své obce. Na
svém zasedání dne 16.12.2010, usnesením č. 2 pod bodem č. E/1 určilo zastupitele, pana
Jiřího Hlavína pro spolupráci s pořizovatelem - odborem výstavby a územního plánování
Města Přeštice (dále jen "OVÚP") při pořizování Územního plánu. Dopisem ze dne 23.6.2009
požádalo Město Přeštice OVÚP o pořízení Územního plánu následně dne 15.7.2009 požádalo Město Přeštice OVÚP o zpracování zadání územního plánu. Městský úřad Přeštice,
OVÚP zahájil práce na pořízení ÚP.
ZADÁNÍ ÚP
Městský úřad Přeštice jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") úřadem územního plánování. Výkonem činností úřadu územního plánování byl pověřen odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Přeštice. Návrh zadání ÚP zpracoval dle ust. § 47 odst. 1 stavebního zákona a
ust. § 11 a přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti pořizovatel
Bc. Petr Pelech, OVÚP Městského úřadu Přeštice ve spolupráci s určeným zastupitelem
Města Přeštice panem Jiřím Hlavínem, místostarostou města Přeštice. Návrh zadání byl projednán v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona. Oznámení o projednání návrhu zadání
ÚP spolu s návrhem zadání byl jednotlivě zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a
krajskému úřadu dopisem č.j. VÚP-Pe/1488/2010 ze dne 15.1.2010. Veřejnosti bylo projednání návrhu zadání ÚP včetně poučení o lhůtách, ve kterých je možné podávat k návrhu zadání písemné připomínky oznámeno na úřední desce Městského úřadu Přeštice, včetně
elektronické v souladu s § 47 odst 2. stavebního zákona od 19.01.2010 do 4.2.2010.
Dotčené orgány a krajský úřad mohly ve stanovené lhůtě uplatnit své požadavky na obsah
územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, sousední obce mohly uplatnit
své podněty a ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit připomínky. Vzákonem stanovené lhůtě
pořizovatel obdržel 12 stanovisek dotčených orgánů, 8 připomínek od veřejnosti a ostatních
institucí. Sousední obce žádné podněty neuplatnily.
Na základě posouzení jednotlivých stanovisek, připomínek a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání ÚP a předložil jej ke schválení Zastupitel5

stvu města Přeštice. Zadání ÚP bylo dne 3.6.2010 usnesením č. 26 pod bodem č. B/4 Zastupitelstva města Přeštice schváleno.
NÁVRH ÚP
Na základě schváleného zadání zpracoval Atelier T-plan s.r.o., Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7,
v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti návrh územního plánu Přeštice. Společné jednání o návrhu ÚP
Přeštice oznámil pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona dopisem č.j. OVÚPPEP/4876/2012 ze dne 29.2.2012 dotčeným orgánům, krajskému úřadu, Městu Přeštice,
sousedním obcím a projektantovi ÚPD s oznámením místa a doby konání společného jednání a s lhůtou uplatnění stanovisek do 4.5.2012. Společné jednání se konalo 3. dubna 2012
ve 13.00 hodin na Městském úřadě v Přešticích, Husova ul. 465, kanc. č. dv. 316.
Pořizovatel obdržel 12 stanovisek dotčených orgánů a 2 vyjádření subjektů dotčených návrhem řešení, následně vyhodnotil výsledky projednání a konstatoval, že je třeba uskutečnit
dohodovací jednání se 6 dotčenými orgány na úseku týkající se požadavků civilní ochrany,
hygieny, dopravy, těžby nerostů, vodního hospodářství, lesů a myslivosti, neboť všechny tyto
instituce vyjádřily připomínky a požadavky na úpravu návrhu ÚP Přeštice.
Na základě těchto nesouhlasných stanovisek proběhlo v období od 31.5.2012 do 8.6.2012
na půdě dotčených orgánů dohodovací jednání, ze kterých byl pořízen zápis. Na jednání
projednali přítomní jednotlivé lokality v návrhu ÚP, u nichž byl dotčenými orgány vysloven
nesouhlas případně požadavek na úpravu.
Pořizovatel na základě stanovisek dotčených orgánů, které byly uplatněny k návrhu ÚP a
dohodovacích jednání zpracoval doplnění požadavků na úpravu návrhu ÚP, které byly dne
18.6.2012 předány projektantovi ÚPD.
Po vyhodnocení všech stanovisek a připomínek vypracoval pořizovatel podle § 51 odst. 1
stavebního zákona a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zprávu o projednání návrhu ÚP Přeštice, která byla odeslána k posouzení hledisek uvedených v
§ 51 odst. 2 stavebního zákona na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor RR dne 13.8.2012
dopisem č.j.: OVÚP-ŠTP/18724/2012. Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru
RR, č.j.: RR/2676/12 ze dne 29.8.2012 bylo na adresu Městského úřadu Přeštice doručeno
dne 3.9.2012. KÚPK, odbor RR posoudil zajištění koordinace využívání území s ohledem na
širší územní vztahy, soulad návrhu ÚP Přeštice s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací vydanou krajem a neshledal žádné nedostatky, které by neumožňovaly
přistoupit k řízení o návrhu ÚP Přeštice podle ustanovení § 52 a § 53 stavebního zákona.
Z důvodů personálních změn a na základě usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Přeštice č. 12 pod bodem č. J/1 ze dne 11.9.2012, byl pro spolupráci s pořizovatelem - odborem
výstavby a územního plánování Města Přeštice (dále jen "OVÚP") při pořizování ÚP nově
určen zastupitel, pan Václav Blažek.
Na základě výsledků vyhodnocení společného jednání a na základě stanoviska Krajského
úřadu PK odbor RR, byl návrh ÚP upraven pro veřejné projednání. Po předání upraveného
návrhu ÚP zahájil pořizovatel řízení o návrhu ÚP v souladu s § 52 odst. 1 stavebního záko6

na. V oznámení o zahájení řízení o Územním plánu Přeštice bylo uvedeno místo a termín
konání veřejného projednání, návrh byl v tištěné podobě vystaven k veřejnému nahlédnutí v
termínu od 7.9.2012 do 24.10.2012 na Městském úřadě Přeštice odboru výstavby a územního plánování, v kanceláři 1. místostarosty a v elektronické podobě na internetových stránkách Města Přeštice. Pořizovatel v oznámení o zahájení řízení o územním plánu Přeštice
uvedl možnost podání písemných námitek a podání písemných připomínek s upozorněním,
že k později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží. Jednotlivě byly přizvány dotčené orgány, Město Přeštice, krajský úřad a sousední obce oznámením č.j.: OVÚPŠTP/20435/2012 ze dne 6.9.2012. Veřejné projednání návrhu ÚP Přeštice se konalo dne
25.10.2012 v 10:00 hodin ve velkém sále kulturního a komunitního centra Přeštice, Masarykovo nám. 311.
Ve stanovené lhůtě a v den konání veřejného projednání návrhu územního plánu Přeštice
sešla řada námitek a připomínek ze strany veřejnosti. Z důvodu nepřítomnosti dotčených
orgánů na veřejném projednání územního plánu Přeštice jim pořizovatel zaslal dne
31.10.2012 pod zn. č.j. OVÚP-ŠTP/24423/2012 žádost o dodatečné stanoviska k námitkám
a připomínkám proti ÚP. Následně pořizovatel předal dne 31.10.2012 určenému zastupiteli
kopie námitek a připomínek proti návrhu územního plánu a doručená stanoviska dotčených
orgánů. Pořizovatel zaslal dne 29.10.2013 pod č.j. OVÚP-ŠTP/23486/2013 zastupitelstvu
města Přeštice dle ust. § 56 stavebního zákona návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územního plánu. Následně dne 1.11.2013 se dostavil na MěÚ Přeštice, OVÚP
k pořizovateli určený zastupitel, se kterým pořizovatel předjednal námitky a připomínky veřejnosti obdržené proti návrhu ÚP. Na společné schůzce v únoru 2014 na MěÚ Přeštice,
OVÚP pořizovatel s určeným zastupitelem znovu jednotlivě probrali námitky a připomínky
veřejnosti obdržené proti návrhu ÚP. Na závěr této schůzky bylo ústně domluveno, že určený zastupitel předá v písemné podobě zpracovaný koncept návrhu vyhodnocení o námitkách
a připomínkách pořizovateli. Dne 23.7.2014 obdržel pořizovatel od určeného zastupitele
zpracovaný koncept návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných proti návrhu ÚP a dále požadavky města Přeštice na úpravu územního plánu.
Následně dne 13.8.2014 pořizovatel s určeným zastupitelem po více než roce od konání
veřejného projednání návrhu ÚP připravili návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Přeštice. Pořizovatel ÚP dne 2.10.2014
pod č.j. PR-OVÚP-ŠTP/22931/2014 rozeslal návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění
stanovisek v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Následně v říjnu 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí. Na prvním ustanovujícím
Zastupitelstvu konaném v listopadu 2014 byl usnesením ze zasedání Zastupitelstva Města
Přeštice č. 1/2014 ze dne 6.11.2014 pod bodem č. E/2 pro spolupráci s pořizovatelem nově
určen pan Marek Krivda.
Vzhledem k tomu, že nové Zastupitelstvo Města Přeštice přehodnotilo předchozí požadavky
města na úpravu návrhu a vzneslo nové požadavky města na úpravu návrhu ÚP a
v souvislosti s tím, že od 1.1.2013 vstoupila v platnost velká novela stavebního zákona č.
183/2006 Sb., včetně souvisejících zákonů a vyhlášek, pořizovatel po projednání a dohodě
s určeným zastupitelem rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání. Dne
16.2.2015 pod č.j. PR-OVÚP-HOD/20855/2014 byly zpracovateli ÚP zaslány pokyny pro
úpravu návrhu ÚP před opakovaným veřejným projednáním.
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Na tomto základě, požádal zpracovatel ÚP, Atelier T- plan s.r.o. o schůzku o návrhu ÚP
Přeštice s pořizovatelem ÚP a určeným zastupitelem. Tato schůzka se konala dne 2.4.2015
na MěÚ Přeštice a jejím účelem bylo podání výkladu a upřesnění zaslaných pokynů pro
úpravu ÚP ze dne 16.2.2015.
Na základě nově zjištěných skutečností, které vyplynuly v březnu 2015 (zrušení dobývacího
prostoru, schválené pozemkové úpravy vše v k.ú. Přeštice) a měly vliv na úpravu návrhu ÚP
jak v textové tak i v grafické části, pořizovatel zaslal dne 13.5.2015 pokyny pro úpravu návrhu ÚP před opakovaným veřejným projednáním projektantovi, včetně doplnění textové části
odůvodnění zpracované pořizovatelem. V červnu 2015 se na MěÚ Přeštice uskutečnila
schůzka mezi pořizovatelem, určeným zastupitelem a projektantem, při které projektant seznámil přítomné s aktuálním stavem rozpracovaného návrhu ÚP a dále došlo k upřesnění
nejasností v území zjištěných projektantem.
V měsíci červenci a následně v září 2015 byla pořizovateli předložena část upraveného návrhu ÚP ke kontrole. Pořizovatel při kontrole zjistil drobné nedostatky v textové i grafické části a proto dne 9.9.2015 zaslal pokyny pro úpravu ÚP před opakovaným veřejným projednáním.
POSTUP POŘÍZENÍ PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Dne 22.10.2015 byl ze strany projektanta pořizovateli předložen upravený návrh ÚP pro opakované veřejné projednání. Řízení o upraveném a posouzeném návrhu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 52 odst. 1 ve vazbě na § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Upravený návrh byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice (odbor
výstavby a územního plánování) a současně byl vystaven ke shlédnutí způsobem umožňující
dálkový přístup na internetových stránkách města Přeštice. Opakované veřejné projednání
se konalo dne 10.12.2015 v Kulturním a komunitním centru Přeštice za účasti projektanta,
který podal výklad pouze k částem návrhu územního plánu, které byly od předešlého veřejného projednání, které se konalo dne 25.10.2012 upraveny.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou obce Markem Krivdou vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky opakovaného projednání, a konstatoval, že do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání byla uplatněna pouze jedna
námitka dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a nebyla uplatněna žádná připomínka. K uplatněné námitce zpracoval pořizovatel s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a doručil jej dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému
orgánu s výzvou, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily svá stanoviska s tím, že
pokud dotčený orgán či krajský úřad neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že
s návrhy pořizovatele souhlasí. Připomínky nebyly při opakovaném veřejném projednání
uplatněny, proto nebyl návrh vyhodnocení připomínek zpracován. Pořizovatel obdržel tři
souhlasná stanoviska dotčených orgánů bez připomínek, dvě písemnou formou a jedno formou telefonátu. Ostatní dotčené orgány tak vyjádřily souhlas mlčky.
Pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání a návrhu
rozhodnutí o námitce zaslal pokyny zpracovateli k doplnění návrhu ÚP a vyhotovení čistopisu pro vydání.
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Dalším krokem bylo předložení územního plánu Přeštice společně s odůvodněním a návrhem na vydání ÚP Zastupitelstvu obce Přeštice dle § 54 odst. 1 stavebního zákona.

B.

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM (§ 53 ODST. 4 písm. a) SZ)

PLÁNOVACÍ

Koncepce územního plánu je navržena v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (dále
také PÚR) ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády č. 276/2015 ze
dne 15.4.2015. Územní plán Přeštice respektuje relevantní republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, jak byly stanoveny v PÚR ČR v platném
znění.
Na úseku technické infrastruktury PÚR ČR vymezuje koridor E2 pro dvojité vedení elektrické
energie 400 kV Vítkov – Přeštice, koridor E17 pro dvojité vedení 400 kV Chrást – Přeštice
včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Přeštice a koridor E21
pro dvojité vedení 400 kV Kočín – Přeštice včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrické
stanice 400/110 kV Přeštice. Návrh ÚP tyto plochy a koridory respektuje a koridory vymezuje
je v proměnlivé šířce – maximálně 400 m. Řešené území není dotčeno dalšími plochami a
koridory vymezenými v PÚR ČR.
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou pro řešené území Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) a jejich Aktualizace č. 1 (s účinností od
1.4.2014) vydané Zastupitelstvem Plzeňského kraje. Koncepce územního plánu je navržena
v souladu s prioritami a úkoly pro územní plánování obcí stanovenými obecně pro území
Plzeňského kraje a pro rozvojovou osu OR3 Plzeň – Klatovy – hranice SRN.
Územní plán zpřesňuje vymezení veřejně prospěšných staveb stanovených v ZÚR PK:
SD27/08 – Lužany – Dolní Lukavice, přeložka I/27; ZD183/01 – trať č. 183, Plzeň – Klatovy –
modernizace se zdvojkolejněním a se směrovými úpravami. ZÚR PK dále vymezuje koridor
pro zdvojení vedení elektrické energie 400 kV Kočín – Přeštice (E09) a koridor vedení VVN
400 kV (Vítkov -) hranice kraje – Přeštice v koridoru stávajícího vedení 220 kV (E08). Návrh
ÚP Přeštice tyto koridory respektuje a vymezuje je v šířce 400 m, která je v některých úsecích mírně modifikována s ohledem na stávající zástavbu a cennou lesní plochu.
Územní plán také respektuje a zpřesňuje územní systém ekologické stability nadregionální a
regionální úrovně vymezený v ZÚR PK.
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C.

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A
POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (§ 53 odst. 4 písm. b) SZ )

C.1. SOULAD ÚP S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Cíle územního plánování dle SZ

Vyhodnocení souladu ÚP

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady
pro výstavbu a udržitelný rozvoj, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel
území, uspokojující potřeby současné generace a
neohrožující podmínky života budoucí generace (zkráceno).

ÚP je v přiměřeném souladu s uvedeným cílem. ÚP k
navrhovaným řešením vytváří předpoklady pro nezbytnou výstavbu spojenou s potřebami hospodářského
rozvoje území, při současné podpoře zlepšení podmínek
pro příznivé životní prostředí a posilování předpokladů
soudržnosti společenství obyvatel území - v souhrnu se
jedná o podmínky udržitelného rozvoje území.

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením
účelného využití a prostorového uspořádání území
s cílem dosažení souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

ÚP je v souladu s uvedeným cílem, souladu je dosaženo
respektováním obsahového rámce a metodického postupu prací stanoveného legislativou územního plánování. Konkrétním vodítkem dosahování souladu s cílem je
zadání ÚP schválené zastupitelstvem města, připomínkované dotčenými orgány, sousedními obcemi a veřejností. Základnou pro požadovanou komplexnost řešení,
soulad veřejných a soukromých zájmů, jsou též podkladové materiály, z nichž nejpodstatnější jsou shrnuty v
územně analytických podkladech, které komplexně vyhodnocují stav a rozvojový potenciál území.

(3) Orgány územního plánování koordinují veřejné i ÚP je předloženým řešením, založeným na respektování
soukromé záměry, výstavbu i činnosti ovlivňující rozvoj legislativy územního plánování a respektování zadání
území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplýva- ÚP, v souladu s uvedeným cílem.
jících ze zvláštních právních předpisů (zkráceno).
(4) Územní plánování chrání a rozvíjí přírodní, kulturní
a civilizační hodnoty území včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Chrání
krajinu jako složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro
hospodárné využití zastavěného území a zajišťuje
ochranu nezastavěného území (zkráceno).

ÚP je v souladu s uvedeným cílem. Ochrana uvedených
hodnot a podněty pro jejich rozvoj prostupují všechny
části ÚP. Uvedené hodnoty určují urbanistickou koncepci
ÚP. Hodnoty jsou zohledněny zejména respektováním
limitů využití území a vymezením stavových i návrhových ploch a koridorů, včetně jejich regulativ a podmínek
prostorového uspořádání.

(5) V nezastavěném území lze souladu s jeho charakterem umísťovat pouze stavby a zařízení pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
katastrofických situací, dále pro účely rekreace a CR
(zkráceno).

ÚP je v souladu s uvedeným cílem. V nezastavěném
území navrhuje ÚP koridory či plochy pro stavby pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, vodní
hospodářství, pro ochranu krajiny (např. ÚSES, protierozní opatření, opatření proti nebezpečí záplavových
situací). Nové zastavitelné plochy navazují na zastavěné
území. ÚP zohledňuje zásadní záměr přeložkyI/27, která
po realizaci výrazně změní rozsah zastavěného území.

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umís- ÚP je v souladu s uvedeným cílem. Na nezastavitelných
tit technickou infrastrukturu způsobem, který nezne- pozemcích umísťuje nezbytnou veřejnou dopravní a
možní jejich dosavadní užívání.
technickou infrastrukturu, plochy pro vodní hospodářství,
plochy pro ochranu krajiny (ÚSES, vodohospodářské
plochy) a záměry pro snižování nebezpečí záplavových
situací apod.
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C.2. SOULAD ÚP S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Vyhodnocení souladu ÚP

Úkoly územního plánování dle SZ

(1) a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, ÚP respektuje uvedený úkol, který byl plněn v rámci
kulturní a civilizační hodnoty.
všech etap prací, počínaje průběžnými průzkumy a rozbory a konče přípravou podkladů pro opakované veřejné
projednání ÚP.
(1) b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urba- ÚP respektuje uvedený úkol. Uvedené hodnoty a podnistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky mínky prostupují celým obsahem ÚP a určují urbanisticúzemí.
kou koncepci ÚP.
(1) c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území,
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví,
životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na
veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.

ÚP respektuje uvedený úkol. Požadovaný přístup je
podstatou přístupu k řešení ÚP. Výsledky územně plánovací práce jsou zohledněny ve všech částech dokumentace ÚP.

(1) d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.

ÚP respektuje uvedený úkol. Požadovaný přístup byl
způsobem odpovídajícím Přešticím naplněn: stanovením
rámcové zónace a rozvojové koncepce území (zejm.
ochranou historických hodnot města, propojením centrální části se sportovně relaxační JZ zonou aj.).

(1) e) stanovovat podmínky pro provedení změn ÚP respektuje uvedený úkol. Požadovaný přístup stanov území, zejména pak pro umístění a uspořádání sta- vování podmínek pro provedení změn v území a umísveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. ťování staveb byl respektován. ÚP chrání a rozvíjí historicky danou formu zónace Přeštic i místních částí. Uvedené podmínky jsou obsaženy zejména v rámci rozvojových ploch a koridorů. Jejich platnost se vztahuje i na
stabilizované – stavové plochy.
(1) f) stanovovat pořadí prováděných změn v území Stanovení pořadí prováděných změn (etapizace) nebylo
(etapizace).
shledáno účelné a nebylo pro to v ÚP navrženo.
(1) g) vytvářet územní podmínky pro snižování nebez- ÚP respektuje uvedený úkol. ÚP navrhuje řadu opatření
pečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstra- protipovodňového a protierozního charakteru, včetně
ňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. levobřežní ochrany centrální části města – dle podkladového projektu.
(1) h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování ÚP přiměřeně naplňuje uvedený úkol. ÚP respektuje
důsledků náhlých hospodářských změn.
potřeby stávajících výrobních ploch, navrhuje jejich částečnou přestavbu. V souvislosti s plánovanou přeložkou
silnice I/27 ÚP vymezuje další rozvojové výrobní plochy
v navazujícím území. Zdokonalením a dostavbou dopravní infrastruktury a zlepšením dostupnosti Přeštic
vytváří ÚP podmínky pro překonávaní eventuelních
problémů hospodářských změn.
(1) i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní ÚP přiměřeně naplňuje uvedený úkol - podporuje pozici
struktury a pro kvalitní bydlení
města v sídelní struktuře (vybavenost a pracovní příležitosti) , vymezuje kvalitní plochy pro rozvoj bydlení.
(1) j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hos- ÚP respektuje přiměřeným způsobem uvedený úkol.
podárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů Zohlednění úkolu prolíná zpracováním ÚP v celém jeho
na změny v území.
rozsahu, zejména se týká návrhů koridorů a ploch pro
rozvoj technické a dopravní infrastruktury, racionálně
stanovených rozvojových záměrů pro bydlení, vybave-
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Vyhodnocení souladu ÚP

Úkoly územního plánování dle SZ

nost a výrobu.
(1) k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ÚP respektuje uvedený úkol. Vytváření podmínek pro
ochrany
zajištění civilní ochrany v ÚP vychází legislativních předpisů a opírá se o plán Přeštic na řešení mimořádných
událostí.
(1) l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekulti- ÚP respektuje uvedený úkol. ÚP vymezuje v této souvisvační zásahy do území
losti řadu přestavbových území. Ostatní jmenované typy
zásahů se v území nevyskytují.
(1) m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle Negativními vlivy záměrů na řešené území ÚP nezjistil.
zvláštních právních předpisů před negativními vlivy Kompenzační opatření nejsou navrhovány.
záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak
(1) n)
regulovat rozsah ploch pro využívání přírod- ÚP respektuje přiměřeně uvedený úkol ve vztahu
ních zdrojů
k rozsahu zastavěného území, čištění odpadních vod –
nepřekračování míry samočistících schopností, zapojení
vodních zdrojů, využití obnovitelných energetické zdrojů
apod.
(1) o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektu- ÚP respektuje uvedený úkol. Naplnění uvedeného úkolu
ry, urbanismu, územního plánování a ekologie a pa- bylo při zpracování ÚP dosaženo spoluprací multidiscimátkové péče
plinárního týmu odborníků (architekt, urbanista, specilista na ochranu krajiny, přírody, hygieny prostředí a další
profese). Výchozím podkladem ÚP pro naplnění tohoto
úkolu územního plánování byly ÚAP ORP.
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje
nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§18
odst.1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává
vyhodnocení hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní
prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto
zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

D.

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území není
zpracováno, protože nebylo, vzhledem k neexistenci
významně problematických územních záměrů, kompetentními orgány požadováno.

SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (§ 53 odst. 4 písm. c) SZ )

Územní plán Přeštice byl zpracován v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl.
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů.
Územní plán a odůvodnění územního plánu svými textovými a grafickými částmi obsahově a
věcnou náplní odpovídají příloze č. 7, vyhl. č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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E.

SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (§ 53 odst. 4
písm. d) SZ )

Návrh územního plánu Přeštice byl zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů, která byla pořizovateli
předána v zákonné lhůtě, byla zapracována do Návrhu územního plánu Přeštice.
Do upraveného návrhu Územního plánu pro opakované veřejné projednání byly zapracovány
též požadavky dotčených orgánů které pořizovatel předal zpracovateli k úpravě územního
plánu pro opakované veřejné projednání. V upraveném Návrhu územního plánu Přeštice
nebyly v tomto ohledu zjištěny a řešeny žádné rozpory.

E.1. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ
E.1.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů došlých ke společnému jednání
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne 3.4. 2012. Dále uvedená stanoviska, uplatněná v této lhůtě, byla
vyhodnocena a zapracována do ÚP následujícím způsobem.

Městský úřad Přeštice, odbor školství, kultury a památkové péče ze dne 1.3.2012 č.j.
OŠKPP-LUV/4968/2012
Sděluje, že v řešeném území SÚ Přeštice se nachází národní kulturní památka kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, který je evidován v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Dále sděluje, že není dotčeným orgánem ve smyslu § 29 odst. 2 písm.
C) zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. Věcně příslušným orgánem je Krajský
úřad Plzeňského kraje.
Vyhodnocení: Národní kulturní památka je v územním plánu akceptována.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství ze dne 29.2.2012 č.j. HSPM148-42/2010 ÚPP
Vydává souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami:
a) Zásobování dotčeného území vodou k hašení požáru bude řešeno dle ustanovení
ČSN 730873 respektive ČSN 752411
b) Přístupové komunikace pro přístup hasičských jednotek bude řešeno dle ustanovení
ČSN 730802 popřípadě ČSN 730804 a dle ustanovení vyhlášky 23/2008 Sb.
c) V části G 9 „Návrh řešení požadavků civilní ochrany“ v bodu g) Nouzové zásobování
pitnou vodou: stanovit konkrétní odběrná místa mobilních cisteren s pitnou vodou.
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Vyhodnocení: Dne 31.5.2012 proběhlo na Krajském ředitelství Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje dohodovací řízení svolané pořizovatelem na základě výše uvedeného stanoviska. Závěr dohodovacího řízení: Z koordinovaného stanoviska č.j. HSPM-14842/2010 ÚPP, které vydal Hasičský záchranný sbor PK dne 9.3.2012 bude poslední bod vypuštěn. Tento požadavek bude uplatňován v regulačních plánech města.
Stanovisko HZS PK i závěr dohodovacího řízení budou územním plánem akceptovány.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ze dne 22.3.2012 zn.
SBS/06946/2012/OBÚ-06
Ve stanovisku požaduje:
a) V územním plánu vyznačit hranice dobývacího prostoru „Přeštice“ stanoveném pro
dobývání výhradního ložiska cihlářské suroviny rozhodnutím OBÚ ze dne 11.6.1971,
č.j. 3290/1971
b) V územním plánu vyznačit hranici chráněného ložiskového území „Přeštice“ stanoveného pro ochranu výhradního ložiska cihlářské suroviny a v takto vymezeném území
respektovat omezení všech činností, plynoucích z ustanovení § 18 a 19 horního zákona.
Vyhodnocení: Dne 8.6.2012 proběhlo na Obvodním báňském úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského dohodovací řízení svolané pořizovatelem na základě výše uvedeného
stanoviska. Závěr dohodovacího řízení: Dobývací prostor bude zařazen do plochy pro dobývání nerostů a navrhovaný ÚSES bude zařazen do výhledové plochy.
Stanovisko OBÚ a závěr dohodovacího řízení budou územním plánem akceptovány.
Stanovisko bylo nahrazeno aktuálním stanoviskem:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ze dne 13.1. 2015,
zn.SBS 29814/2014/OBÚ-06/3
Ve stanovisku se oznamuje rozhodnutí OBÚ o zrušení dobývacího prostoru (DP) Přeštice,
Ev. číslo 7/0626; Těžený nerost cihlářská surovina. Dále jsou uvedeny souřadnice, plošný
rozsah, parcelní čísla dotčených pozemků. Z podmínek rušení dobývacího prostoru se
územního plánu týká podmínka 3., která stanovuje že bude dokončena biologická rekultivace
dle dokumentace „CIHELNA PŘEŠTICE Projekt rekultivace , varianta B“.
Tímto rozhodnutím zůstává nedotčeno „Chráněné ložiskové území Přeštice“ , které bylo rozhodnutím MŽP ČR ze dne 9.11. 2009, č.j. 62843/ENV/09, 5231/520/09 vymezeno
v hranicích rušeného DP.
Vyhodnocení:
Rozhodnutí OBÚ je v územním plánu respektováno.
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Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ze dne 30.3.2012 č.j.
MOCR 8472-1/57374-UP/2012-7103/44
Souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu Přeštice“.
Krajská hygienická stanice PK zápis v protokolu ze společného jednání o návrhu ÚP ze dne
3.4.2012
a) Skočice – výrobní zóna v sousedství bydlení – plochu pro výrobu vymezit tak, aby
zde byly umístěny provozy, které nejsou v rozporu s podmínkami pro bydlení – jedná
se zejména o hluk
b) Rozšíření bydlení Vícov – vzít v úvahu stavbu bioplynové stanice, území nerozšiřovat
směrem k BS
c) Komunikace – obchvat – území v severní části – brát v úvahu blízkost navržené
obytné zástavby s ohledem na hlukovou situaci, navrhnout event. protihluková opatření, předem prověřit, zda jsou technicky realizovatelná
Vyhodnocení: Dne 31.5.2012 proběhlo na Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje dohodovací řízení svolané pořizovatelem na základě výše uvedeného stanoviska. Závěr dohodovacího řízení: V lokalitě Z03 k.ú. Skočice bude možné umisťovat pouze provozy s nerušící
výrobou (vyjmenovat konkrétní provozy). Lokalita Z52 k.ú. Přeštice bude zmenšena a zarovnána se stávající zástavbou. Obchvat R03 je prozatím v rezervě. Stanovisko KHS PK bude
uplatněno ve změně ÚP, kde by došlo k převedení plochy rezervy do plochy návrhové.
Stanovisko KHS PK i závěr dohodovacího řízení budou územním plánem akceptovány.

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih ze dne 27.4.2012 č.j. 79772/2012-MZE130727
Práce na KPÚ Přeštice byly zahájeny v roce 2008 a předpoklad ukončení prací je posunut
na konec roku 2013.
Zpracovatel KPÚ Přeštice respektuje současný platný územní plán a území schválené
k zastavění není součástí obvodu KPÚ. V ostatních území bude KPÚ probíhat dle plánu, ale
s přihlédnutím k nově navrhovaným lokalitám ÚPD.
Zpracovatel KPÚ ani PÚ PJ nemají specifické připomínky k návrhu zadání s tím, že v zadání
je již uvedeno, že tvorba koncepce uspořádán krajiny bude koordinována s navrženými komplexními pozemkovými úpravami.
Vyhodnocení: Dne 8.6.2012 proběhlo na PÚ PJ jednání svolané PÚ PJ týkající se nesouladu
návrhu územního plánu s rozpracovaným návrhem pozemkových úprav v Přešticích. Závěr:
U LBC 28 propojit plochou zeleně – ost. pl zeleň, u RBK 208-90 nenavrhovat opatření, ponechat ornou půdu, zatravňovací pás navržený v KPÚ zůstane na místě Střížova.
Stanovisko PÚ PJ i závěr dohodovacího řízení budou územním plánem akceptovány.
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Městský úřad Přeštice, odbor správní a dopravní ze dne 4.4.2012 č.j. OSD-SED/8086/2012
K návrhu územního plánu nemá připomínek.

Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 24.4.2012 zn. 5272 – ŘSD-12-110
a) V k.ú. Žerovice je návrhem ÚP Přeštice vymezena lokalita Z08 s funkčním využitím
„SV – smíšené obytné“. Lokalita Z08 je situována do blízkosti přeložky silnice I/27 –
západního obchvatu Přeštic a po uvedení této komunikace do provozu bude zasažena negativními vlivy z budoucího provozu na této přeložce. Požadujeme proto
v této lokalitě zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, do podmíněně přípustného využití. Podmínkou bude, že v územním , resp.
stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou přikročeny max. přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Upozorňujeme, že veškerá protihluková ochrana takto vzniklé zástavby nebude hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale musí být provedena na náklady
investorů této zástavby, a to mimo pozemky přeložky silnice I/27.
b) V návrhu ÚP Přeštice jsou dále vymezeny zastavitelné plochy Z23, Z25, Z26 a Z27,
všechny s funkčním využitím „V-výroba a skladování – průmysl a zemědělství“. Tyto
plochy bezprostředně navazují na výše zmíněné plochy Z18, Z19 a Z20. Dopravní
připojení těchto ploch požadujeme řešit prostřednictvím místních komunikací nebo
sítě silnic nižších tříd, nikoliv novým přímým připojením na přeložku silnice I/27.l
Tento požadavek je v návrhu ÚP Přeštice zohledněn. (Poznámka zpracovatele ÚP:
zastavitelné plochy Z18,Z19,Z20 byly metodicky přeřazeny do koridoru KOR01).
c) V návrhu ÚP Přeštice jsou dále vymezeny zastavitelné plochy Z29 a Z30. Tyto lokality jsou situovány v bezprostřední návaznosti na stávající silnici I/27 a budou zasaženy negativními vlivy z provozu na této silnici. Vzhledem k vysoké hodnotě intenzity
dopravy považujeme funkční využití těchto lokalit za nevhodné. Pokud by lokality
Z29 a Z30 s navrhovaným využitím byly do návrhu ÚP Přeštice nadále zahrnuty, požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, do podmíněně přípustného využití. Podmínkou bude, že v územním , resp.
stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou přikročeny max. přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Upozorňujeme, že veškerá protihluková ochrana takto vzniklé zástavby nebude hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale musí být provedena na náklady
investorů této zástavby, a to mimo pozemky přeložky silnice I/27. Dopravní připojení
zmíněných lokalit požadujeme řešit prostřednictvím místních komunikací, nikoliv novým přímým připojením na stávající silnici I/27.
d) Lokalita Z33 je situována do blízkosti stávající silnice I/27 a bude také ovlivněna negativními vlivy z provozu na této komunikaci. I zde požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do podmíněně přípustného využití se stejnou podmínkou jako u lokality Z29 a Z30 včetně upozornění ohledně protihlukové ochrany.

16

e) V územním plánu je vymezena plocha územní rezervy R02 s možným budoucím využitím „občanská vybavenost“. Tato lokalita je vymezena v přímé návaznosti na stávající silnici I/27. Vzhledem k vysoké hodnotě intenzity dopravy na dotčeném úseku
považujeme uvedené využití této lokality za nevhodné.
Vyhodnocení: Dne 7.6. 2012 proběhlo na Ministerstvu dopravy, oddělení územního plánování v Praze dohodovací řízení svolané pořizovatelem na základě výše uvedeného stanoviska.
Závěr dohodovacího řízení: U lokality Z 30 nebude v podmínečně přípustném využití požadovány stanovené hygienicky hlukové limity. Lokalita Z29 bude upravena. Část cca 100m od
komunikace I/27 bude zařazena do plochy SM – smíšené obytné s podmínkou prokázání
nepřekročení max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních a venkovních prostorech.
V části lokality Z29 určené pro bydlení v RD bez výše uvedené podmínky. Lokalita Z33 zůstává beze změny. Část navazující na R02 bude řešena regulačním plánem s ohledem na
hlukové limity z dopravy na silnici I/27. Lokalita R02 zůstává beze změny.
Vyjádření ŘSD ČR i závěr dohodovacího řízení budou územním plánem akceptovány.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.4.2012, zn.
DSH/2982/12
Nemá připomínek za předpokladu dodržení následující podmínky souhlasí s jeho schválením: Koridor pro územní rezervu přeložky silnice II/230 bude vymezen v dostatečné šíři tak,
aby umožňoval současně i realizaci případných protihlukových opatření.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ze dne 27.4.2012, zn. ŽP/1931/12
Vodoprávní úřad
a) Návrh uvažuje s rozšířením ploch občanského vybavení s tělovýchovnými a sportovními zařízeními rozšíření lokality Z 44 v aktivní zóně na pravém břehu Úhlavy. Upozorňujeme, že realizací konkrétního záměru může dojít k rozporu s ust. § 67 vodního
zákona.
b) Kap. F.h) odůvodnění návrhu doplnit o to, jakým konkrétním způsobem jsou, kromě
zmíněného zapracování výsledků studie protipovodňových opatření na levém břehu
řeky Úhlavy, splněny požadavky vyplývající ze stanoveného záplavového území.
Dále pak, zda a jakým způsobem jsou zohledněna omezení ochranném pásmu vodních zdrojů stanovená v řešené územním rozhodnutím OkÚ Plzeň-jih pod č.j.
ŽP/1257/94 ze dne 14.9.1994.
c) Zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod je třeba řešit v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. Případné změna ve vodohospodářské infrastruktuře je nutno předem projednat z hlediska souladu
s PRVKPK, podstatné změny musí být schváleny postupem podle zákona o vodovodech a kanalizacích. To se týká především místních částí Žerovice a Skočice, ve
zbývajících lokalitách řešení v návrhu respektuje PRVKPK – kap. D.2 návrhu ÚP.
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d) Kap. G.8.4 odůvodnění návrhu, týkající se SEZ, upravit stávající text v návrhu opatření v lokalitě bývalé čistírny oděvů v ul. V Háječku a Polní podle aktuální situace
následovně: Výsledky postsanačního monitoringu podzemních vod podle Závěrečné
zprávy z listopadu 2009 prokázaly dosažení stanovených cílových limitů sanace.
ČIŽP ukončila sledování lokality jako dlouhodobě havárie na podzemních vodách.
Opatření: zákaz budování studní či vrtů, odborná likvidace vrtů (sanace), v území
dotčeném kontaminací při budování hlubinných vrtů pro využití geotermální energie
je nutno zatěsnit stvoly vrtů tak, aby nemohlo docházet k propojení podzemních vod
jednotlivých horizontů.
Vyhodnocení: Dne 8.6. 2012 proběhlo na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dohodovací řízení svolané pořizovatelem na základě výše uvedeného stanoviska. Závěr dohodovacího řízení: Bod č. a) stanoviska KÚPK odboru životního prostředí
ŽP/1931/12 je míněn pouze jako doporučení pro konkrétní řešení navrženého území.
Vyjádření KÚ PK odboru životního prostředí i závěr dohodovacího řízení budou územním
plánem akceptovány. Příslušná kapitola bude v textové části územního plánu doplněna. Zásobování vodou bude v textové části územního plánu upraveno v souladu s PRVKPK.
Státní správa lesů
a) U ploch Z12, Z14, Z15, které se částečně nachází ve vzdálenosti do 50 od okraje lesa, v kapitole K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pod písm. c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb na str. 60 v textu „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“ vypustit text „na pozemcích určených k ochraně funkcí lesa“. Zbývající text vázat na ochranné pásmo lesa, tlj. Pozemky do vzdálenosti 50 od okraje lesa a nahradit termín rodinné domy termínem
objekty pro bydlení (trvalé i rekreační).
b) U zastavitelné plochy Z55, která se částečně nachází ve vzdálenosti do 50 od okraje
lesa, neumisťovat ve vzdálenosti do 50 od okraje lesa objekty pro bydlení (trvalé i
rekreační).
c) K vymezení ploch, kdy jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (Z68) nemá
krajský úřad námitek.
Vyhodnocení: Dne 8.6. 2012 proběhlo na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí dohodovací řízení svolané pořizovatelem na základě výše uvedeného stanoviska. Závěr dohodovacího řízení: Požadavek na úpravu textu u ploch Z12, Z14, Z15 se vztahuje pouze na plochu Z12. Plochy Z14 a Z15 jsou komunikace.
Stanovisko KÚPK odboru životního prostředí i závěr dohodovacího řízení budou územním
plánem akceptovány. Text územního plánu bude upraven dle požadavků dotčeného orgánu.
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Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne
3.5.2012, zn. KPP/541/12
a) Ke kapitole návrhu B. (koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot)
k bodu návrhu B.2. (ochrana a rozvoj hodnot území obce, Kulturní hodnoty).
Na straně 7 návrhu požadujeme doplnění textu tak, že po úpravách zní první odstavec
týkající se kulturních hodnot následovně (tučně vyznačeny změny): Územní plán respektuje stanovené nebo zpracovatelem identifikované kulturní hodnoty řešeného území,
zejména se jedná o tyto hodnoty – národní kulturní památka 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 a město a další. Dále požadujeme doplnit informaci, že celé řešené území je územím s archeologickými nálezy
s prokazatelným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů.
b) Ke kapitole návrhu C. (urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,
ploch přestavby a systému sídelní zeleně), k bodu návrhu C.1. (Urbanistická koncepce)
Ad.A. Vnitřní kompaktní část města, včetně centra
Při vytváření základní koncepce rozvoje území je nutno postupovat v souladu se základními principy urbanismu, které zdůrazňují zejména respekt ke stávajícímu urbanistickému
uspořádání včetně půdorysné struktury sídel, parcelace a hmotové skladby zástavby,
s čímž souvisí i požadavek na uchování pohledových aspektů vůči jednotlivým urbanistickým dominantám a zachování celkových kompozičních vztahů řešeného prostoru
(např. Výšková hladina zástavby, osové průhledy apod.). Z hlediska KPP jsou nežádoucí
zejména stavby, nástavby a přístavby, které by narušovaly pohledy na NKP kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.
Při tvorbě celkové koncepce uspořádání území požadujeme respektovat území
s památkovou ochranou – NKP, nemovité kulturní památky a jejich nejbližších okolí,
popř. další architektonicky cenné soubory staveb a objekty, které nejsou přímo zapsané
v ÚSPK ČR, ale významnou měrou se podílejí na historické struktuře daného sídla. Tyto
doporučujeme v návrhu identifikovat.
Ad.D. Jihovýchodní rekreační a sportovní část – přilehlá niva Úhlavy
V souvislosti s protipovodňovou ochranou požadujeme doplnit podmínku, že v rámci protipovodňových opatření bude dbáno na ochranu a zabezpečení nemovitých kulturních
památek a archeologických lokalit nacházejících se v záplavových územích.
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Ad. E. Prostorově odloučené části Přeštic
Nově navržená pěší stezka ve Vícově prochází ochranným pásmem kostela sv. Ambrože
na Vícově (nemovitá kulturní památka vedená v ÚSKP ČR pod rej. Č. 26856/4-430).
Konkrétní provedení stezky by mělo být konzultováno s orgány státní památkové péče a
mělo by respektovat historické hodnoty místa a existenci území s archeologickými nálezy.
a) K bodu návrhu C.2 (Vymezení zastavitelných ploch)
Nově vymezená plocha zástavby Z59 nacházející se v těsné blízkosti areálu NKP je navržena jako plocha pro rodinný dům městského a příměstského typu. Z hlediska zásad
památkové péče požadujeme, aby dotčená plocha Z59 zůstala nezastavěná, nebo aby
zástavba na předmětné ploše byla omezena na jedno nadzemní podlaží a podkroví.
Z pohledu památkové péče je důležité, aby případná nová zástavba nenarušila dálkové
pohledy na kostel Nanebevzetí Panny Marie i výhledy z jeho areálu. Je nežádoucí, aby
řešení dotčeného území a jeho případné zástavby bylo v předstihu konzultováno
s orgány státní památkové péče.
b) Ke kapitole návrhu D. (koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umisťování)
Při řešení dopravní a technické infrastruktury je nutno respektovat historické trasy a zaměřit se i na ochranu kulturní krajiny a její dochované součásti – historické cesty, stromořadí a aleje, významné pohledové osy, v minulosti komponované průhledy, přírodní dominanty, ale i drobné stavby v krajině, rozcestníky, kapličky, křížky, poutní a památná
místa. Stav řešeného území v minulosti je možno vidět např. na historických leteckých
mapách Plzeňského kraje, které jsou přístupné na webových stránkách www.plzenskykraj.cz.\
c) Ke kapitole návrhu M. (vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Je nezbytné prověřit hodnotu architektonicky nebo urbanisticky významných staveb a
v případě hodnotných historických objektů a areálů podporovat jejich rekonstrukce před
necitlivými stavebními úpravami (např. přístavby, nástavby apod.), demolicemi a náhradami novostavbami.
Vyhodnocení: Stanovisko KÚPK odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude
územním plánem akceptováno. Text územního plánu byl upraven dle požadavků dotčeného
orgánu.
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Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno ze dne 4.5.2012, zn.
UP/1091/12

a) Lokality Z29 a Z30 jsou situovány v bezprostřední návaznosti na stávající silnici I/27.
U těchto lokalit požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do podmíněně přípustného využití. Podmínkou bude, že v dalším řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Upozorňujeme, že veškerá protihluková ochrana takto vzniklé zástavby nebude hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale musí být provedena na náklady investorů této zástavby, a to mimo pozemky silnice I/27. Dopravní připojení zmíněných lokalit požadujeme řešit prostřednictvím místních komunikací, nikoliv novým přímým připojením na stávající silnici I/27. Obecně připomínáme nutnost respektování ochranného
pásma.
b) Z hlediska železniční dopravy pouze připomínáme, že u lokalit zasahujících do
ochranné pásma dráhy je nutné toto ochranné pásmo respektovat.
Vyhodnocení: Viz vyhodnocení ŔSD ČR, str.17.
Požadavku na respektování ochranného pásma dráhy zasahující do lokalit řešených územním plánem je vyhověno.

E.1.2 Vyhodnocení připomínek sousedních obcí došlých ke společnému jednání
Sousední obce mohly uplatnit své připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání,
které se uskutečnilo dne 3.4. 2012.
Sousední obce ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily.
E.2.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů došlých k veřejnému projednání
Pořizovatel na základě oznámení o konání veřejného projednání obdržel od dotčených orgánů následující stanoviska k částem řešení, která byla od společného jednání změněna:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih ze dne 11.9.2012 č.j. 157886/2012MZE-130727
V katastrálním území Přeštice v současné době probíhá komplexní pozemková úprava, pověřeným komisařem za pozemkový úřad je Petra Heroutová DiS. tel. 377 152 579,na kterou
směřujte případné dotazy.
V katastrálním území Skočice u Přeštic byla komplexní pozemková úprava ukončena v roce
2007 zápisem do katastru nemovitostí dnem 18.10.2007. Požadujeme respektovat plán společných zařízení, který byl projednán a schválen na veřejném zastupitelstvu obce dne
24.6.2004 a rozhodnutím pozemkového úřadu č.j. 106/07/PÚ-pú-1/2007 ze dne 19.1.2007.
Dokumenty jsou uloženy v archivu pozemkového úřadu.
V katastrálním území Žerovice evidujeme jednoduché pozemkové úpravy formou zatímního
bezúplatného užívání, případně formou technické pomoci dle §15 zákona č. 139/2002 Sb.
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Podklady jsou uloženy v archivu zdejšího úřadu. Komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Žerovice neprovádíme.
Upozorňujeme pouze na nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na okolní
zemědělské pozemky, pokud by tím byly dotčeny.
Nemáme dalších připomínek.
Vyhodnocení: Stanovisko je územním plánem respektováno.

E.2.2 Stanoviska uplatněná k opakovanému veřejnému projednání:
Pořizovatel na základě oznámení o konání opakovaného veřejného projednání obdržel od
dotčených orgánů následující stanoviska:
Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek:
- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, Praha 6
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Škroupova 18, Plzeň
Ostatní dotčené orgány ve stanovené lhůtě stanoviska neuplatnily.
NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z § 53 ODST. 5 a) SZ )
Výsledek přezkoumání územního plánu Přeštice podle § 53 odst. 4 stavebního zákona
pořizovatelem:
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu územního plánu Přeštice s politikou
územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1, schválená usnesením vlády České republiky č.
276 dne 15.4.2015 a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ve znění Aktualizace
č.1 schválenou Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 10.3.2014 usnesením č. 437/14, viz
kapitola B. odůvodnění.
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu územního plánu Přeštice s cíli a úkoly
územního plánování, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 stavebního zákona, viz. kapitola C.
odůvodnění.
s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu územního plánu Přeštice s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, viz. kapitola D. odůvodnění.
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
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Pořizovatel konstatuje, že přezkoumal soulad návrhu územního plánu Přeštice s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, viz. kapitola E. odůvodnění.

F.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (§ 53 ODST. 5 písm. b) SZ )

Vyhodnocení vlivů územního plánu Přeštice na udržitelný rozvoj území není zpracováno,
protože nebylo kompetentními orgány požadováno.
Při projednávání návrhu zadání územního plánu Přeštice Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí ve svém stanovisku č.j. ŽP/1012/10 ze dne 19.2.2010, jako příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, uvedl, že „…. v souladu s ust. § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. ÚP Přeštice nemůže mít významný vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti“ a dále jako příslušný dotčený orgán posuzování vlivů na životní
prostředí, uvedl, že„…v souladu s ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb. nepožaduje zpracování
vyhodnocení vlivů územního plánu Přeštice z hlediska vlivů na životní prostředí“.
Závěr: Na základě výše uvedeného nebyla zpracována „zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ dle § 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona, neboť vyhodnocení vlivů územního plánu Přeštice na udržitelný rozvoj území, a tím i vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí, se v souladu se stanovisky příslušných dotčených
orgánů a zadáním územního plánu nezpracovávalo, resp. podle § 47 odst. 3 stavebního zákona nebylo požadováno.

G. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
(§ 53 odst. 5 písm. c) SZ )
Vyhodnocení vlivů územního plánu Přeštice na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizovatel proto nezaslal stanoviska a připomínky uplatněné ke společnému jednání o návrhu územního plánu podle §50 odst. 2 až 4 stavebního zákona krajskému úřadu jako
podklad pro vydání stanoviska návrhu koncepce podle § 10 g zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
ZÁVĚR: Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno, vyhodnocení vlivů územního plánu Přeštice na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.

H.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY (§ 53 odst. 5 písm. d) SZ )

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno, proto
vyhodnocení vlivů územního plánu Přeštice na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno.
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I.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY
(§ 53 odst. 5 písm. e) SZ )

Návrh územního plánu Přeštice byl zpracován bez variantních řešení.
I.1. Vymezení zastavěného území
Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu. Mimo hranice intravilánu jsou
do nově vymezeného zastavěného území zahrnuty zastavěné stavební pozemky, stavební
proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky
zastavěného území, veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními
pozemky zastavěného území.
Zastavěným stavebním pozemkem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

I.2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
I.2.1. Základní koncepce rozvoje území
Koncepce rozvoje území je řešena zejména s ohledem na vytvoření předpokladů pro zkvalitnění životních podmínek obyvatel a územních podmínek pro rozvoj města. V koncepci rozvoje jsou zohledněny limity využití území a prvky, které je nutno respektovat z hlediska ochrany
přírodních, historických a civilizačních hodnot území. Cílem řešení územního plánu Přeštice
je vytvoření optimální urbanistické koncepce v souladu s jeho současnými předpoklady a
dalšími možnostmi rozvoje při respektování zásad udržitelného rozvoje území.

I.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území obce
Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území
Hledisko zajištění ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území prolíná celým územním plánem a je jedním z hlavních motivů předkládaných řešení. Konkrétně
se to projevuje v Urbanistické koncepci řešení územního plánu – kapitola C., dále pak
v kapitolách Koncepce veřejné infrastruktury – kapitola D., Koncepce uspořádání krajiny –
kapitola E. V obecnější formě je hledisko zajištění ochrany a rozvoje hodnot území zakotveno v kapitole stanovující regulativy pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a při stanovení podmínek prostorového uspořádání území.

I.3. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází ze Zadání zpracování územního plánu schváleného zastupitelstvem města. Urbanistická koncepce navazuje na principy stanovené v jednotlivých etapách zpracované předchozí územně plánovací dokumentaci Přeštic – viz Vymezení zasta24

věného území - kapitola A. Urbanistická koncepce byla stanovena na základě studia podkladových materiálů, konzultací s pořizovatelem a objednatelem, na základě terénních průzkumů provedených projektantem.
Základním cílem navrhované urbanistické koncepce územního plánu je vytvořit předpoklady
pro dlouhodobý příznivý, udržitelný rozvoj území, v souladu s potřebami ochrany přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot.
Návrh urbanistické koncepce rámcově vychází z pozice města Přeštice v rámci sídlení struktury jako silného lokálního centra v dosahu krajského města, na rozvojové ose OR3 Plzeň –
Klatovy. Urbanistická koncepce respektuje různorodé územní podmínky a územní hodnoty
jednotlivých charakteristických částí řešeného území: Přeštice, Skočice, Žerovice, Zastávka,
Vícov a Střížov.

I.3.1. Bydlení
Východiskem pro návrh zastavitelných ploch pro obytnou zástavbu je analýza předpokládaného vývoje počtu obyvatel a stanovení potřeb bytové výstavby zpracované pro účely ÚP
Přeštice. Analýza vychází z předpokladu určitého nárůstu počtu obyvatel v souvislosti
s potenciálním ekonomickým rozvojem města, s realizací dopravních záměrů a zvýšení
obytné atraktivity Přeštic.
V průběhu prací na návrhu územního plánu byly v této souvislosti prověřeny a posouzeny
záměry a požadavky města a občanů na vymezení rozvojových ploch pro obytnou zástavbu.
Rozsah navrhovaných ploch byl upraven na základě posouzení reálné potřeby města a podle potenciálu jednotlivých částí obce - Přeštice, Skočice, Žerovice, Zastávka, Vícov a Střížov
(podrobný komentář je uveden v odpovídající části tohoto odůvodnění).

I.3.2. Občanská vybavenost
Přeštice leží na poloviční vzdálenosti mezi Plzní a Klatovy. Vzhledem k tomu, že v okolí nejsou větší, nebo stejně velká města, mají základní význam pro obsluhu obyvatelstva jak
vlastního města, tak jeho užšího i širšího zázemí. Občanská vybavenost města tomu ze
značné části odpovídá a zahrnuje celou potřebnou škálu vybavenosti.
Školská zařízení
Pokud jde o školská zařízení došlo v devadesátých letech k výstavbě nového školního areálu
v ulici Na Jordáně. Tím město a obce v jeho okolí získaly moderní školu odpovídající současným potřebám. Kapacita nové školy je 1 200 žáků a umožňuje též umístění jedné třídy
pobočky gymnázia v Plzni. Ve městě jsou dvě mateřské školy a základní umělecká škola.
Další školské zařízení je škola I. stupně s 1. – 5. třídou v části obce Skočice. Její součástí je i
mateřská škola.
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Zdravotnictví a sociální služby
Potřeba zdravotnických zařízení je v Přešticích dostatečně pokryta. Zdravotní zařízení jsou
soustředěna v Husově ulici, další ordinace soukromých lékařů jsou umístěny v rodinných
domech. V Přešticích je též umístěno středisko záchranné zdravotní služby. Sociální služby
zajišťuje dům s pečovatelskou službou v Husově ulici.
Kulturní zařízení
Kulturní aktivity města organizuje Kulturní a komunitní centrum. Provoz kina byl ukončen.
Budova ve které sídlilo je i Městské informační středisko. V Třebízského ulici pod kostelem je
muzeum (Dům historie Přešticka). Přeštice dále mají k dispozici městskou knihovnu a Dům
dětí a mládeže. Specifickým kulturním zařízením je kostel Nanebevzetí Panny Marie – vyhlášený v roce 2008 Národní kulturní památkou.
Tělovýchova a sport
Město je dobře vybaveno sportovními zařízeními. Pro potřeby tělovýchovy a sportu je využíváno fotbalové hřiště a další hřiště na severním okraji města. Další hřiště jsou u základní
školy Na Jordáně. Kromě toho je v Přešticích ještě několik dalších menší sportovních hřišť a
hřišť pro děti. V Přešticích fungují tělovýchovné jednoty Sokol a Přeštice. Městu chybí kvalitní
koupaliště, které částečně může nahrazovat řeka Úhlava.
Územní plán navrhuje rozšíření sportovních ploch jednak v severním sektoru města
v souvislosti s rozvojem bydlení a v prostoru navazujícím na Úhlavu (vodácký areál, koupání
v přírodním prostředí), na východním okraji Přeštic v kontaktu se sportovišti základní školy.
Propojení atraktivních míst v krajině i sídelní struktuře zajistí navrhovaná síť cyklistických a
pěších cest. Pro jejich doplnění je navrženo obnovení historických cest v krajině, které mají
s navrženou doprovodnou zelení významnou krajinotvornou funkci.
Komerční služby a technické služby
Komerční služby (obchodní síť, hotely, restaurace) se většinou nacházejí v centru města a to
jak na Masarykově náměstí, tak v přilehlých ulicích. Na severním okraji města jsou dva nákupní supermarkety. Zároveň se zde staví objekty další vybavenosti. Z technických služeb
mají Přeštice k dispozici sběrný dvůr, dvě hasičské zbrojnice, dvě čerpací stanice pohonných
hmot – umístěné při silnici I/27, na severním a jižním okraji města.
V porovnání s městy srovnatelné velikosti je obsloužení komerčními a technickými službami
vyhovující, město tak může uspokojovat potřeby vlastních obyvatel i obyvatel ze širšího spádového území.
Pro další rozvojové potřeby územní plán v souladu se dlouhodobými záměry města vymezuje zastavitelné plochy na území s navážkou zvýšenou niveletou na východním okraji města a
územní rezervu na severním okraji při silnici I/27.
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Rekreace
Řešené území je využíváno zejména pro individuální rekreaci ve formě chatových osad a
zahrádkářských kolonií. Chatové osady a zahrádkářské kolonie jsou situovány zejména okrajích sídel, ale i ve volné krajině a v údolí řeky Úhlavy. Převážná část lokalit je stabilizována,
není navržena k dalšímu územnímu rozvoji z důvodu ochrany přírodních hodnot území a
stanoveného záplavového území.
I.3.3. Výroba
Přeštice vždy měly, díky výhodné poloze - na významných dopravních trasách v polovině
cesty mezi Plzní a Klatovy i díky přičinlivosti obyvatel, silnou ekonomickou základnu, zemědělskou, průmyslovou i terciérní. Pro pozici města je důležité také to že nemá ve svém okolí
většího konkurenta a je centrem velké spádové oblasti, jako obec s rozšířenou působností.
Změny ekonomického systému které proběhly v posledních desetiletích se města dotkly
v poněkud menší míře než jiných českých měst srovnatelné velikosti. Ze statistických údajů
je zřejmá jednak vyrovnanost odvětví ekonomické základny a silná pozice průmyslu a stavebnictví i v době, kdy došlo v ČR k silnému útlumu těchto odvětví. Na druhé straně ale dynamický rozvoj, tak jako v jiných městech, zde neprodělala odvětví terciární sféry.
V Přešticích nebyla dosud vytvořena velká průmyslová zóna, což odlišuje Přeštice například
od blízkých Dobřan a dalších měst obdobné velikosti.

Zemědělská výroba
Útlum zemědělské výroby ke kterému u nás došlo v posledních desetiletích, se v menší míře
dotknul také Přeštic. Například zde přestal fungovat chov a šlechtění vyhlášeného Přeštického černostrakatého prasete. Jinak je však v řešeném území většina objektů a areálů zemědělské výroby provozována, s výjimkou zemědělského areálu v Žerovicích, který je navržen
k přestavbě a dalšímu využití pro výrobní účely.
Největší zemědělskou firmou ve městě je ProKlas, s.r.o. Společnost se zabývá rostlinnou i
živočišnou výrobou, ale též autodopravou. V Přešticích je umístěno sídlo firmy v objektu ZZN
a dále mechanizační středisko. Objekty mechanizačního střediska jsou ve špatném technickém stavu a jsou součástí přestavbové plochy vymezené územním plánem.
Ve Skočicích je středisko živočišné výroby, kde je ustájeno přes 100 kusů mladých býků a
dojnic. Areál je situován na jihovýchodním okraji sídla a od zastavěného území je oddělen
plochami zeleně a vodními plochami. Územní plán navrhuje mírný rozvoj areálu západním a
východním směrem.
V Žerovicích je velký a nevyužívaný zemědělský areál, až na objekt kravína s ustájenými
dojnicemi. Areál je umístěn na severovýchodním okraji sídla v kontaktu s obytnou zástavbou.
Převážná většina objektů je již v havarijním stavu. Z uvedených důvodů územní plán vymezuje tuto plochu jako přestavbovou.
Firma Druko, s.r.o. se zabývá produkcí slepičích vajec a chovem kuřic. Areál je umístěn ve
Střížově, jeho větší a výše položená část tvořená 10 halami je cca 150 m vzdálená od obyt27

né zástavby Střížova. Areál v nižší poloze nad sídlem Vícov je tvořen 4 halami. Je doporučeno oddělit areály od okolí izolačním pásem zeleně. U drůbežáren mezi Vícovem a Střížovem je realizována bioplynová stanice jejíž energetický výkon se využívá též pro potřeby
Přeštic.
Průmysl a stavebnictví
Průmyslová výroba a stavebnictví byly v Přešticích rozsáhle zastoupeny. Největší průmyslovou firmou byla panelárna PREFA, dále zde byla cihelna, Tesla a Okresní průmyslový podnik. V posledních desetiletích se tato průmyslová a stavební základna zásadním způsobem
změnila. Všechny uvedené hlavní firmy ve městě zanikly a byly částečně nahrazeny firmami
novými. Nebyly však, až na výjimky, využity jejich areály a výroba se uskutečňuje na nových
plochách. Pouze objekty bývalé Tesly a Okresního průmyslového podniku jsou nadále využívány i když jinými průmyslovými firmami.
Největší firma IACG (International Automotive Components Group) zabývající se výrobou
plastových dílů pro automobilky, byla vybudována na nové rozvojové ploše při silnici na Skočice. Charakter výroby nemá negativní vliv na okolí. Firma má předpoklady stát se dlouhodobě nosným podnikem ve městě. Navrhované řešení územního plánu umožňuje další rozšíření tohoto areálu.
Další rozvojovou plochou je areál bývalé PREFY, kde v r. 2006 proběhla demolice a stavební
suť byla z větší části vyvezena. Na podstatné části tohoto areálu proběhla výstavba logistického centra CTPark Přeštice. Zbývající plocha je členěna v územním plánu pro k využití podle vztahu k okolní zástavbě. Navazující plocha bývalé cihelny je z velké části využita jako
fotovoltaická elektrárna.
Podél Husovy ulice vznikla v průběhu posledních padesáti let výrobní a obslužná zóna pro
zemědělskou výrobu a pro výrobu průmyslovou a služby. Areály jednotlivých firem postupně
procházely řadou změn a v současnosti jsou až na malé výjimky stále využívány, ale k různým účelům. Poloha podél Husovy ulice umožňuje dobrou dopravní obsluhu.
Největšími výrobními podniky jsou jednak areál již zmíněné firmy IAC v jižní části řešeného
území a areál bývalé Strojně traktorové stanice. Zde je řada objektů které se dají využívat
pro různé účely stavební výroby a technické služby (součástí je i bývalá ubytovna). Hlavními
uživateli objektů jsou strojírenské firmy, ComWa a KV Steel, jejichž areály umožňují menší
rozvoj, vzhledem k méně intenzivnímu zastavění. K velkým firmám v tomto prostoru patří též
areál ZZN se sídlem zemědělské společnosti Proklas a také řada menších firem (Stavebniny
Karpem, Přeštická dřevovýroba, s.r.o., prodej zemědělské techniky, Elektrovýroba Ekas,
s.r.o.). Jde vesměs o menší firmy bez požadavků na další územní rozvoj. Popisovanou oblast v kontaktu s Husovou ulicí územní plán přebírá z platné ÚPD jako přestavbové území,
určené pro využití výrobními a skladovacími funkcemi.
V centrální části města podél Mlýnské ulice je situováno několik podniků. ELASTO FORM
Bohemia, s.r.o. vyrábí reklamní předměty a další širokou paletu výrobků z plastů. Vzhledem
k poloze v obytné zóně města, zde nejsou k dispozici rozvojové plochy. VISHAY
ELECTRONIC, s.r.o. je firma zabývající se výrobou různých elektrosoučástek. Sídlí v objektu
bývalého Okresního průmyslového podniku. Ani v tomto případě nelze, vzhledem k poloze
v obytném území, uvažovat další územní rozvoj.
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Řada malých firem, zaměřených na stavebnictví a prodej stavebních materiálů je soustředěna na Nepomucké ulici. Jedná se o malé firmy, které využívají především plochy mezi tokem
Úhlavy a zmíněnou ulicí.
Zastavitelné výrobní a skladové plochy jsou vymezené v ÚP především na západním okraji
města v prostoru mezi železniční tratí č. 183 a plánovanou přeložkou silnice I/27. Reálná
možnost využití a atraktivita těchto ploch je však ve značné míře vázána na výstavbu přeložky silnice I/27, eventuelně také na oživení železniční nákladní dopravy. Územní plán v tomto
sektoru města vymezuje také přestavbová území s cílem podpořit modernizaci a kultivaci
nedostatečně využitých výrobních areálů. Přiměřené zastavitelné plochy tohoto využití jsou
vymezeny ve Skočicích v návaznosti na stávající výrobní areál, přestavbové plochy
v Žerovicích na místě bývalé zemědělské výroby a specifického zařízení technické infrastruktury.
I.4. Koncepce veřejné infrastruktury
I.4.1. Doprava
Širší dopravní vztahy
Nadřazenou dopravní infrastrukturou procházející řešeným územím Přeštic tvoří:


Silnice I/27 Dubí – Litvínov – Most – Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – hranice ČR/SRN;
v úseku Plzeň – hranice ČR/SRN součást mezinárodního tahu E53



Silnice II/183 Domažlice – Přeštice – Rokycany



Silnice II/230 Nepomuk – Přeštice – Stod – Stříbro – Planá – Bečov nad Teplou



Železniční trať celostátní č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – hranice ČR/SRN

Nadřazenou silniční síť dále doplňují navazující silnice III. třídy – 18027, 18030, 18031,
18210, 18324, 18325, které zajišťují zpřístupnění, obsluhu a vnitřní provázanost dílčích sídel
a lokalit.
Návrh přestavby nadřazené dopravní infrastruktury respektuje plochy a koridory vymezené
ve vydaných ZÚR PK:


silnice I/27 Dolní Lukavice – Lužany, přeložka (veřejně prospěšná stavba),



železniční tratě č. 183 Plzeň – Klatovy, modernizace se zdvojkolejněním (veřejně prospěšná stavba),



nadregionální cyklotrasa č. 38 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Deggendorf.

Jako územní rezervu ÚP Přeštice respektuje výhledovou elektrizaci tratě č. 183 Plzeň – Klatovy, sledovanou v ZÚR PK.
V souladu s požadavky ZÚR PK byly prověřeny podmínky a potřeby přeložky silnice II/230
v trase severovýchodního obchvatu města Přeštic. Aktuální potřeba přeložky silnice II. třídy
nebyla potvrzena. Přesto je ve stopě severovýchodního „obchvatu vymezen koridor územní
rezervy pro případné vedení místní komunikace, případně silnice II. či III. třídy, která výhledově umožní zpřístupnění výhledových rozvojových ploch a jejich samostatné napojení na
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nadřazenou silnicí síť, tj. stávající silnici I/27 a silnici II/183. Navrhovaný koridor je ve formě
územní rezervy zapracován do celkové koncepce návrhu řešení dopravní infrastruktury.
Silniční doprava
Silnice I. – III. třídy
Silnice I/27 - v úseku Plzeň – Klatovy hranice ČR/SRN součást mezinárodního tahu E53,
umožňující vazby na prostor Podunají. Silnice zajišťuje hlavní spojení Plzně s druhým největším městem Plzeňského kraje, dále pak zpřístupňuje rekreační oblasti Železnorudska.
Silnice I/27 je v souladu se ZÚR PK sledována k postupné přestavbě, v úseku Plzeň – Dolní
Lukavice ve čtyřpruhovém uspořádání, v úseku Dolní Lukavice – Přeštice - Klatovy ve dvoupruhovém uspořádání v kategorii S11,5 s mimoúrovňovými křižovatkami. V současné době
je realizován úsek Plzeň – Dobřany, v přípravě pokračování do Dolní Lukavice (předpoklad
dokončení do r. 2017). Z hlediska potřebnosti má realizační prioritu dokončení uceleného
úseku příměstské části Plzeň – Přeštice, jih. Z hlediska intenzity dopravy je v prostoru Přeštic patrný výrazný skok intenzity dopravy (výsledky Celostátního sčítání dopravy na silniční
síti v ČR v r. 2010: Dolní Lukavice – Přeštice = 15 858 voz./den, Přeštice – Lužany = 9 019
voz./den). V této souvislosti je navrhováno i etapové napojení na stávající silnici I/27 v jižní
části Přeštic a realizace navazujícího úseku ve směru na Lužany a Klatovy v další etapě.
V návrhu ÚP Přeštic je vymezen koridor pro umístění přeložky silnice I/27 se západním obchvatem Přeštic včetně mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/230 – KOR1 (Žerovice - Přeštice). Koridor je vymezen s rozvětvením tak, že umožňuje jak etapové napojení na stávající
silnici I/27 v jižní části Přeštic, tak pokračování přeložky silnice I/27 v nové stopě západně od
stávající ve směru na Lužany a dále Klatovy.
Šířka koridoru je proměnlivá 100 - 140 m, v místě mimoúrovňové křižovatky se silnicí II/230
s rozšířením až na 250 m. Návrh vychází z aktuálně zpracované dokumentace pro územní
rozhodnutí „I/27 Přeštice, obchvat“ (Pragoprojekt, atelier Karlovy Vary, 09/2014).
Navrhovaná přeložka silnice I/27, vedená po západní straně Přeštic, kříží dvě silnice II. třídy
a dvakrát železniční trať č. 183. Křížení se silnicí II/230 (směr Žerovice) je řešeno mimoúrovňovou křižovatkou, křížení se silnicí II/183 (směr Skočice) je řešeno prostým křížením bez
připojení (mostní objekt nad přeložkou silnice I/27), etapově je řešeno napojení přeložky silnice I/27 na stávající silnici I. třídy stykovou křižovatkou s levým odbočením v prostoru Přeštice, jih. Vymezení rozvětveného koridoru v koncovém úseku (nad rámec DÚR, avšak
v souladu se ZÚR) zajišťuje územní podmínky pro vedení trasy v nové stopě ve směru jižním. Křížení s železniční tratí je řešeno mimoúrovňově, severní křížení se silničním mostem
nad železnicí, jižní křížení s železničním mostem nad přeložkou I/27
Pro usměrnění dopravy na jižním vjezdu do zastavěné části Přeštic je v souladu s TP 145
Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi z důvodu zvýšení bezpečnosti motorové
i nemotorové dopravy navržena plochy pro úpravu vjezdových jízdních pruhů se směrovým
vychýlením a vložením středového ostrůvku (P09).
Na stávající silnici I/27 v severním prostoru Přeštic je vymezena plocha pro přestavbu stávající průsečné křižovatky ulic 1. Máje a Průmyslové (P10). Na přestavbu křižovatky je
v současné době zpracovávána projektová dokumentace, která předpokládá ponechání prů-
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sečné křižovatky s rozšířením jízdních pruhů s levým odbočením a zřízení světelné signalizace. Křižovatka na průjezdu Přešticemi představuje jeden z významných dopravních uzlů,
který zajišťuje napojení a zpřístupnění přestavbového území bývalé Prefy s očekávanou zvýšenou dopravní zátěží automobilové dopravy.
Silnice II/183 - zajišťuje v v relaci Rokycany – Šťáhlavy – Přeštice - Staňkov každodenní
regionální vazby s návaznostmi na nadřazenou silniční síť, tj. dálnici D5 a silnice I/19, I/20,
I/27 a I/26. Dopravní zatížení silnice II/183 na území Přeštic je relativně vyrovnané. Dle výsledků celostátního sčítání v r. 2010 západní úsek ve směru na Skočice a Horušany dosahuje hodnot cca 1,4 – 1,6 tis. voz./den. Východní peážní úsek se silnicí II/230 je dopravně
významnější (CSD 2010 4 765 voz./den). Jeho nevyhovující prostorové uspořádání je navrženo k přestavbě včetně přestavby křižovatky obou silnic II. třídy na okružní křižovatku
(KOR2 – 4). Západní úsek ve směru na Skočice je dotčen přeložkou silni I/27 (prosté křížení
bez připojení). Přestavba dílčího úseku s mostem nad přeložkou I/27 je řešena v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí přeložky silnice I/27 a součástí vymezeného koridoru
KOR1. Úrovňový přejezd na silnici II/183 přes železniční trať zůstává i výhledově zachován
jako podmínky pro zajištění přímých přepravních vztahů motorové i nemotorové dopravy
Skočice – Přeštice.
Silnice II/230 - Z hlediska přepravního významu je v řešeném území rozhodující východní
úsek silnice II/230, v relaci Přeštice – Nepomuk s napojením na stávající silnici I/27
v centrální části Přeštic, na území Přeštic s peáží se silnicí II/183. Intenzita dopravy dle výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2010 v tomto úseku na území Přeštic dosahuje hodnoty 4 765 voz./den. Nevyhovující prostorové uspořádání silnice na území Přeštic je navrženo k přestavbě včetně přestavby křižovatky silnic II/230 a II/183 na okružní křižovatku
(KOR2 – 4).
V souladu s požadavky ZÚR PK byly prověřeny dopravně inženýrské předpoklady a územní
podmínky možného severovýchodního obchvatu města s napojením na silnici I/27 v severní
okrajové části řešeného území. Z hlediska širších souvislostí lze předpokládat výraznější
rozvoj oblasti Dobřany – Líně – Zbůch – Nýřany, který může být atraktivní i pro oblast Nepomucka a nelze výhledově vyloučit vyšší přepravní významu tohoto silničního spojení. Lze
však předpokládat, že po přestavbě peážního úseku silnice II/230 a II/183 včetně zklidnění
dopravy na silnici I/27 po realizaci přeložky silnice I/27 a zprovoznění západního obchvatu
města stávající infrastruktura bude dostačující.
I přes výše uvedené úvahy ÚP vymezuje koridor územní rezervy pro vedení místní komunikace, případně silnice II. – III. třídy, ve stopě severovýchodního obchvatu Přeštic s napojeními na silnice I/27, III/18027 a II/230. Případná obvodová komunikace, jejíž potřebnost musí
být výhledově ještě prověřena, zajišťuje územní rezervu pro obsluhu severovýchodních zastavitelných ploch a pro výhledovou obsluhu ploch obytné zástavby na severovýchodním
okraji Přeštic, v ÚP vymezených jako územní rezerva. Navrhovaná komunikace by výhledově mohla tvořit hranici a ochranu rozvojového území západního okraje města před řízenými
záplavami – poldrem (vymezeno v ZÚR PK). Koridor územní rezervy je vymezen tak, že
kromě jiného výhledově umožňuje případný odklon severního úseku komunikace (mezi silnicemi IIII/18027 a I/27) na území sousední obce Dolní Lukavice a napojení na silnici I/27 na
správním území Dolní Lukavice v místě se zajištěním rozhledů a bezpečného napojení. Ten-
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to výhledový záměr je podmíněn prokázanou potřebností vedení komunikace, případně spojené s funkcí ochrany před záplavami a koordinací se záměry obce Dolní Lukavice.

Místní komunikace obslužné a zklidněné (funkční podskupina C a D1)
V souladu se Změnou č. 3 Regulačního plánu rozvojové zóny Přeštice, Severní předměstí a
dokumentací pro územní rozhodnutí „Přeštice – Severní Předměstí, komunikace K4“ (Karel
Macán, 12/2008) je v severovýchodním sektoru města vymezena zastavitelná plocha Z42
pro umístění místní komunikace obslužné „K4“ (funkční podskupina C). Ta je vedena od silnice I/27 vnitřním prostorem rozvojových ploch pro bydlení s křížením silnice III/18027 (malá
okružní křižovatka) a s napojením na silnici II/230. Šířka koridoru - 20 m. Místní komunikace
je ve zpracované projektové dokumentaci navržena v parametrech sběrné komunikace MS
8,5/50. S ohledem na čistě obytné území, přepravní funkci komunikace a požadavek zvýšené bezpečnosti zvláště nemotorového provozu je v ÚP Přeštic navrhován koridor pro místní
komunikaci obslužnou s doporučením řešit navrhovanou komunikaci v parametrech a režimu „zóna 30“.
V souladu se Změnou č. 3 Regulačního plánu rozvojové zóny Přeštice, Severní předměstí je
v severovýchodním sektoru města vymezena zastavitelná plocha Z56 pro umístění místní
komunikace obslužné „K3“ funkční podskupina C), která ve směru od silnice I/27 navazuje
na stávající obslužnou komunikaci stávající obytné zástavby s napojením na silnici III/18027
navrhovanou malou okružní křižovatkou. Šířka koridoru - 20 m. Místní komunikace je ve
zpracovaném regulačním plánu sledovaná v parametrech MO7, v ÚP Přeštice s doporučením řešit v parametrech a režimu „zóna 30“.
Zpřístupnění a obsluha navrhovaných rozvojových ploch je dle místních podmínek navržena
přímo ze silnic II. a III. třídy, případně ze stávajících nebo nově navrhovaných místních a
účelových komunikací. Navrhovaná přestavba stávajících komunikací musí svými parametry
respektovat místní podmínky a limity území. Nově navrhované komunikace obslužné
(funkční podskupina C) a dopravně zklidněné (funkční podskupina D1) musí s ohledem na
místní podmínky respektovat požadavky dané platnými českými technickými normami pro
projektování místních komunikací. Pro podrobný návrh přestavby či novostavby obslužných
a zklidněných komunikací je doporučeno uplatňování různých forem plošného zklidňování od
automobilové dopravy – např. „zóna 30“ v souladu s TP 218 Navrhování zón 30, „obytné
zóny“ v souladu s TP 103 Navrhování obytných zón.¨
Účelové komunikace
Podkladem pro návrh účelových komunikací v k.ú. Přeštice a v k.ú Skočice jsou dokumentace „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přeštice – Plán společných zařízení (GEO HRUBÝ,
spol. s r.o. Plzeň, duben 2011) a „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skočice – Plán společných zařízení (GEOREAL spol. s r.o. Plzeň, 06/2004). Účelem navrhovaných účelových
komunikací je:


zpřístupnění pozemků vlastníků pro účely užívání k zemědělské výrobě a dopravě,



zpřístupnění krajiny – doplnění stávající sítě pozemních komunikací, propojení důležitých
bodů ve volné krajině z hlediska možností vedení turistických tras, cyklotras pod.
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napojení na silnice, místní komunikace a ostatní účelové komunikace.

Účelové komunikace jsou v rámci komplexních pozemkových úprav navrženy ve třech kategoriích; hlavní polní cesty (HPC): ÚK03 – ÚK05, ÚK09 – ÚK10, vedlejší polní cesty (VPC):
ÚK06 – ÚK08, ÚK11 – ÚK13 a doplňkové polní cesty (DPC). Vybrané úseky účelových komunikací jsou v návrhu ÚP Přeštice navrženy k využití jako součást značených cyklistických
a pěších tras.
Kromě účelových komunikací, navrhovaných komplexními pozemkovými úpravami (v grafické části ÚP vymezeny koridory pro hlavní a vedlejší účelové komunikace), jsou vymezeny
koridory pro účelové komunikace a to: ÚK01 – úprava komunikačního zpřístupnění stávajícího areálu výroby od silnice III/18030 v místní části Zastávka a ÚK02 - propojení stávající sítě
účelových komunikací v místní části Skočice, jih.
Obnova a doplnění účelových komunikací v krajině, dále doplněné doprovodnou zelení, případně vybaveností, by měla vedle dopravní funkce (hospodářská a nemotorová doprava)
zajišťovat potřebnou prostupnost krajiny a posilovat a harmonizovat krajinný ráz a identitu
krajiny Přešticka.
Nemotorová doprava
Místní komunikace nemotoristické (funkční podskupiny D2, D3)
Jako samostatné stezky pro každodenní i rekreační cyklistickou a pěší dopravu, případně
pro in line jezdce a další klidové formy využití jsou navrženy místní komunikace zklidněné
funkční skupiny D2 a D3, které jsou v souladu s českými technickými normami zcela oddělené od motorové dopravy.
V rozhodujících relacích místních částí k centrální části Přeštic jsou pro každodenní nemotorovou dopravu vymezeny koridory pro vedení samostatných stezek pro cyklisty a pěší, navazující na komunikační síť města Přeštice včetně vazby na žst. Přeštice a navrhovaný terminál integrované dopravy (funkční podskupina D2, D3).



MK5 Přeštice – Zastávka; koridor je veden od silnice I/27 v severní okrajové části
města a dále v nové trase s podchodem pod navrhovanou přeložkou I/27 (mostní objekt pro průchod cyklostezky navržen jako součást stavby I/27) a dále do prostoru Zastávka. V zastavěné části Zastávka tato navrhovaná místní komunikace nemotoristická představuje samostatnou stezku pro pěší a cyklisty, vedenou podél silnice
III/180030 s vazbou na železniční zastávku Zastávka.



MK7 Přeštice – Žerovice; spojení je vedeno od silnice II/230 z širšího prostoru křižovatky ulic Husova - 5. května po stávající účelové komunikaci s podjezdem pod železniční tratí (nemotoristický) a dále v novém koridoru MK7 s podjezdem pod navrhovanou přeložkou I/27 (řešeno jako součást přeložky I/27), kde se navrhovaný koridor obrací severním směrem do západního souběhu s navrhovanou přeložkou silnice I/27.
Až po křižovatku MÚK Přeštice je pro vedení navrhované pěší a cyklistické trasy využita navrhovaná účelová komunikace, řešená jako součást stavby přeložky I/27. Navrhovaná trasa v jižní poloze míjí MÚK Přeštice a pokračuje jako samostatný koridor
MK7 (stezka) v souběhu se silnicí II/230 do Žerovic (šířka koridoru 10m). Poloha stez-
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ky v úseku MÚK Přeštice – Žerovice vůči silnici II/230 (severní/jižní souběh) bude
upřesněna podrobnější dokumentací.


MK18 Přeštice – Skočice; spojení je vedeno od silnice II/230 v křižovatce ulic Husova
- 5. května po stávající místní komunikaci kolem garáží s podjezdem pod železniční
tratí, po navazující stávající účelové komunikaci vedené souběžně s železniční tratí až
po silnici II/183. Koridor MK18 je veden v souběhu se silnicí II/183 navrhovaným nadjezdem nad přeložkou silnice I/27, který je řešen projektovou dokumentací jako součást stavby přeložky silnice I/27. Koridor pro samostatnou stezku je dále vymezen v
souběhu se silnicí II/183 do Skočic (šířka koridoru 10 m). Poloha stezky vůči silnici
II/183 (severní/jižní souběh) bude upřesněna podrobnější dokumentací.



MK08 Přeštice – Vícov; spojení v počátečním úseku využívá účelovou komunikaci a
navrhovanou nadregionální CT38, ve středním úseku se odpojuje a v samostatném
koridoru MK08 (stezka) novou lávkou přechází Úhlavu a v prostoru Vícova se napojuje
na silnici II/183 a stávající cyklotrasu. Trasa mimo cyklistickou dopravu současně nabízí podmínky pro vycházky s možností využití navazujících účelových okružně vedených komunikací v dostupné vzdálenosti kolem Přeštic.



MK9 Přeštice (ul. Pobřežní – V Brance); v zastavěné části Přeštic je navrženo krátké
nemotoristické propojení pro pěší a cyklisty (vedení CT38) vedené podél břehu řeky
Úhlavy s návaznosti na komunikační síť města a navrhované značené cyklotrasy ul.
Mlýnskou, Ostrovní a Pobřežní, v opačném směru na stávající lávku přes Úhlavu.
Místní komunikace nemotoristická umožňuje kontinuální propojení nemotorové dopravy podél vodního toku, prostorově a funkčně oddělené od komunikační sítě města s
automobilovou dopravou.

Cyklistické a pěší trasy
Pro rozvoj cyklistické a pěší dopravy pro každodenní i rekreační využití je síť navrhovaných
místních komunikací nemotoristických dále doplněna sítí navrhovaných značených cyklistických a pěších tras. Ty vytvářejí prostorově provázanou páteřní síť jak uvnitř zastavěného
území Přeštic, tak ve volné krajině s vazbou na stávající i potenciální zdroje a cíle. Systém
navrhovaných značených tras zohledňuje i návaznosti na sousední sídla a oblasti a značené
cyklistické trasy mezinárodního, regionálního i lokálního významu. Kromě navrhovaných
místních komunikacích nemotoristických, navrhované cyklistické a pěší trasy využívají vybrané stávající i navrhované účelové komunikace (návrh účelových komunikací jako součást
komplexních pozemkových úprav).
Páteřní cyklistickou trasou nadregionálního významu je CT38 Plzeň – Klatovy – Železná
Ruda – Deggendorf - Mnichov Její vedení na území Přeštic ve směru od Plzně využívá navrhované účelové komunikace, v zastavěné části Přeštic stávající místní komunikace a navrhovanou místní komunikaci nemotoristickou, vedenou podél Úhlavy s napojením na lávku
přes vodní tok a dále ve směru na Klatovy stávající účelovou komunikaci na Příchovice.
Hlavní směry navrhovaných značených cyklistických a pěších tras:


Přeštice – Žerovice – Zastávka – (Dobřany – Plzeň)



(Dnešice, CT03) – Zastávka – Přeštice (I/27) – Přeštice (CT38)
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Žerovice – Skočice



Skočice – Skočice, jih s rozvětvením na (Lužany a Dlouhou Louku)



Přeštice, lávka – střelnice – (Řenče)



Přeštice, východ (CT38) – Vícov



Přeštice – železniční stanice



Přeštice, centrum (vnitřní okruh)

Infrastruktura, vybavenost i organizační opatření pro rozvoj a podporu každodenní i rekreační cyklistické dopravy výhledově umožní zajistit podmínky a předpoklady pro podporu udržitelné a ekologicky šetrné dopravy a výrazně podpoří rozvoj krátkodobé rekreace a turistiky
jak v prostoru Přeštic a jejich místních částí, tak v návaznosti na sousední sídla a regiony.
Železniční doprava
V souladu s celospolečenskými trendy směřujícími k vyšší efektivitě a nižší ekologické zátěži, v souladu s udržitelným rozvojem a platnou legislativou (zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících), je nezbytné preferovat železniční dopravu jako páteř
dopravního (integrovaného) systému. Železniční doprava je v České republice strukturálně
postižena, což vede k dlouhodobému úbytku cestujících, železniční infrastrukturu je proto
nutné modernizovat a zvrátit tak negativní trend ve prospěch ekologičtějších forem dopravy.
V souladu s výše uvedeným, je v souladu se ZÚR PK navržena modernizace celostátní železniční trati č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda se zdvojkolejněním po Klatovy
a elektrizací. Z hlediska dopravně technologického posouzení lze ponechat buď trať jednokolejnou se zajištěním spolehlivého provozu, nebo zdvojkolejnit v celém úseku Plzeň - Klatovy
z důvodu dodržení systémových jízdních dob integrálního taktového grafikonu, případně lze
zřídit výhybny pro letmé křižování vlaků.
Modernizace tratě č. 183 je navržena jako veřejně prospěšná stavba (VD 12), šíře koridoru je
v extravilánu stanovena na 200 m z důvodu možnosti zlepšení směrových poměrů na trati a
tím zvýšení traťové rychlosti, odstranění lokálních propadů rychlosti a minimalizaci nákladů
na údržbu trati.
Doprava v klidu
V souvislosti s omezením dlouhodobého parkování a odstavování vozidel z parkoviště
v centru města na Masarykově náměstí je vymezeno několik nových ploch určených pro
krátkodobé i dlouhodobé parkování v lokalitách mimo centrum města. Pro účely parkování
typu P+R, preferování z hlediska udržitelného rozvoje příznivých hromadných dopravních
prostředků a využití synergie všech subsystému dopravy je navržena kapacitní parkovací
plocha v prostoru přednádraží žst. Přeštice. Jako náhrada za krátkodobé a dlouhodobé parkování na Masarykově náměstí jsou dále vymezeny nové plochy pro parkování i v dalších
lokalitách, především z důvodu ekonomického přínosu pro centrum města.
Součástí celkové přestavby prostoru řadových garáží poblíž bývalého ZD je vymezen koridor pro umístění nové komunikace pro vjezd a výjezd do revitalizovaného prostoru bez nutnosti obtěžovaní blízkých obytných domů zbytnou dopravou. Vzhledem ke složitým urbanis35

tickým poměrům, a tím i ztížení možností dopravní obslužnosti lokality, je doporučeno řešit
přestavbu komplexně.
Pro rozšíření ploch pro parkování u bytových domů při silnici I/27 – ulici 1. Máje v centru
Přeštic je vymezena plocha pro parkoviště na místě stávající zeleně (předpokládaný počet
stání 8 – 10). Plocha je vymezena tak, že zachovává stávající vzrostlou zeleň a pěší cesty.
Přístup k ploše bude využívat stávající vjezd do vnitrobloku.
Vzhledem k předpokládané indukci dopravy související s cyklokrosovým areálem je vymezena parkovací plocha mimo silnici II/230. Důvodem je zejména zvýšení bezpečnosti provozu
na přilehlé II/230 v době konání akcí a zvýšení atraktivity a ekonomického přínosu z provozu
celého areálu.
V jednotlivých lokalitách jsou dále z důvodů poptávky po garážových stáních rozšířeny stávající plochy pro řadové garáže dle lokálních poměrů. V souvislosti s rozvojovými plochami je
nutné počítat s indukcí dopravy v klidu, proto je navrženo zřízení nových parkovací plochy i
v těchto lokalitách.
Zřizování ploch pro parkování je doporučeno přednostně na vlastních pozemcích objektů
z důvodu velké prostorové náročnosti.
Veřejná doprava
V souvislosti s rozšířením IDS Plzeňského kraje do Přeštic, platnou legislativou a v souladu
s udržitelným rozvojem je nutné preferovat hromadnou osobní dopravu. Vzhledem k poloze
Přeštic na celostátní železniční trati č. 183 a silnici I/27 a jejich přirozené afinitě k Plzni jsou
převažující dopravní proudy směřovány do krajské metropole. Výše uvedeným skutečnostem
musí odpovídat i systém veřejné osobní dopravy, který v případě Přeštic představuje doprava autobusová a železniční. Do budoucna se předpokládá optimalizace celého systému
hromadné osobní dopravy v souvislosti s postupující modernizací železniční infrastruktury
tak, aby železniční doprava tvořila spolehlivou páteř systému a autobusové linky síť doplňkovou. V souvislosti s tím je doporučeno zřízení (modernizace) terminálu IDS v prostoru přednádraží žst. Přeštice. Vytvořením kvalitního přestupního místa mezi různými druhy dopravy
dojde k využití synergie těchto druhů doprav.
V souvislosti se zvýšením bezpečnosti cestujících a zvýšení komfortu v autobusové dopravě
je navrženo zřízení chodníkových (nástupních) hran na autobusové zastávce na Masarykově
náměstí.
Vodní turistika
Řeka Úhlava vodácky sjízdná od Nýrska po ústí do Radbuzy převážnou část roku je atraktivní pro rozvoj vodáckého sportu s možností vybudování zázemí a doprovodné vybavenosti
v místě stávající loděnice a navrhované plochy pro rekreaci. Vodácké využití vhodně doplňuje nabídku tras pro cyklistiku a pěší turistiku – součást komplexní nabídky pro rozvoj rekreace, sportu a turistiky.
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I.4.2. Technická infrastruktura
Vodní hospodářství
Vodní toky a plochy, povrchové a podzemní vody
Řešené území spadá do povodí řeky Úhlavy, číslo hydrologického pořadí 1 – 10 – 03 – 072,
-076 a - 0,80, pouze severní okraj zasahuje do 1 – 10 – 03 – 079. Do Úhlavy protékající cca
600m širokou údolní nivou od jihozápadu na severovýchod, vyúsťuje v zájmovém území
zprava pouze Příchovický potok a dále místní bezejmenné vodoteče.
Úhlava je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody Plzeňského kraje: z nádrže Nýrsko na Úhlavě je zásobována oblast Klatovy – Domažlice, odběr z Úhlavy v Plzni kryje potřeby celé plzeňské aglomerace. Jakost vody v Úhlavě je proto dlouhodobě sledována, eliminovány jsou
všechny významnější zdroje znečištění v povodí.
Vyhláškou MZe č.267/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. je Úhlava zařazena mezi významné vodní toky s funkcí vodárenskou. Tok řeky je v přirozeném stavu s četnými meandry
v údolní nivě, pouze výškově je upraven pevným jezem s navazujícím náhonem k bývalému
mlýnu. Stromoví i keřový vegetační doprovod toku je nutno trvale udržovat a doplňovat.
Průtoky Úhlavy nejsou z nádrže na horním toku nalepšovány, řeka má průtokové i teplotní
poměry přirozeně rozkolísány. Podle ČHMÚ dlouhodobý průměrný roční průtok činí v profilu
pod soutokem s Příchovickým potokem 5,47 m3/s. Charakteristické M-denní průtoky zde
představují: Q180 = 3,79 m3/s, Q330 =1,44 m3/s, Q364 = 0,60 m3/s. Velké vody – N-leté
průtoky činí: desetiletá voda 110 l/s, padesátiletá voda 200 m3/s, stoletá voda Q100 = 250
m3/s.
Zjišťování a vyhodnocování povrchových vod je dnes prováděno ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění v povodích toků a v hydrogeologických rajonech,
členěných do vodních útvarů. Metodicky a souhrnně je tato problematika obsažena ve
schváleném Plánu oblasti povodí Berounky.
Území řešené ÚP SÚ Přeštice patří v povrchových vodách do vodního útvaru Úhlava po ústí
do toku Radbuza (č. VÚ 13301000). V celkovém hodnocení stavu vodního útvaru povrchových vod po realizaci opatření navrhovaných Plánem povodí Berounky k roku 2015 bude
vyhovující stav u šesti ukazatelů z celkem osmi hodnocených ukazatelů. V celkovém syntetickém hodnocení je tento útvar podmíněně nevyhovující..
Podzemní vody vymezuje vodní útvar č.13100, kvarter Úhlavy. Současný nevyhovující chemický stav vodního útvaru způsobují pouze plošné zdroje znečištění, ale i po provedení
ochranných opatření předpokládá Plán povodí Berounky celkový stav pouze podmíněně nevyhovující.
Všechny útvary povrchových vod spadají do citlivých oblastí (§ 32 vodního zákona), vymezených podle směrnice ES č. 91/271/EHS nařízením vlády č. 61/2003 o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod a o citlivých oblastech v platném znění.
Zranitelné oblasti (§ 33 vodního zákona) jsou vymezovány na podkladě monitoringu jakosti
povrchových a podzemních vod (primárně koncentrace dusičnanů) podle vodních útvarů a

37

jednotlivých katastrálních území. V řešeném území podle revize z r. 2007 spadají do zranitelné oblasti k.ú.
Řešené území nepatří do oblastí s urychleným odtokem, ohrožení erozí je zde vyhodnoceno
jako relativně nízké.
Zásobování pitnou vodou
Přeštice leží na vodárenském toku Úhlavě, nejvýznamnějším zdroji pitné vody v Plzeňském
kraji. Velmi dobrá jakost vody v toku byla dosažena ochranou celého povodí s likvidací zdrojů znečištění (včetně ve správním území města Přeštice), kterou návrh ÚP dále prohlubuje.
V řešeném území jsou příznivě hodnoceny i vodní útvary povrchových a podzemních vod,
posouzené schváleným Plánem povodí Berounky.
Reálná kapacita dnešních zdrojů podzemní vody při dlouhodobém čerpání byla vyhodnocena na 20 l/s. Prameniště však bude možno dále rozšiřovat. 20 l/s bude i kapacita připravované nové úpravny vody, která umožní nárůst počtu připojených obyvatel na cca 5900 osob
s celkovou denní potřebou vody v průměru 885 m3/d, v maximu 1150 m3/d. Maximální hodinová potřeba bude 28,8 l/s.
Město Přeštice má vlastní vodovod pro veřejnou potřebu, jehož zdroje tvoří vrty v údolní nivě
Úhlavy: prameniště Lužany s maximální vydatností 18 l/s a prameniště Příchovice
s vydatností 8 l/s. Reálné dlouhodobé odběry však u vrtů Lužany činí 12 l/s a včetně dvou
rozestavěných vrtů (dokončení 2011) bude možno čerpat cca 16 l/s. Obdobně i prameniště
Příchovice má dnes sníženou vydatnost na 4 l/s trvalého odběru.
Omezení daná ochrannými pásmy vodních zdrojů, především rozsah ochranných pásem a
hospodaření na přilehlých pozemcích návrh územního plánu plně respektuje.
Z prameniště Lužany je surová voda z jednotlivých vrtů čerpána do přerušovacího vodojemu
50 m3 a odtud gravitačně vedena do vodojemu surové vody o kapacitě 150 m3, který je součástí úpravny vody. Sem je čerpána voda i z prameniště Příchovice. Kapacita úpravny vody
dnes činí 15 l/s. Upravená voda je vedena gravitačně jednak do zemního zásobníku upravené vody 300 m3 v úpravně vody, jednak čerpána do hlavního vodojemu Žerovice 2x 400 m3,
(411/406 m n. m.),z něhož je město zásobováno gravitačně.
V areálu úpravny vody se připravuje výstavba nové, modernější úpravny vody o kapacitě 20
l/s, která odpovídá dlouhodobé vydatnosti podzemních zdrojů.
Tlakově je zásobování pitnou vodou všude vyhovující, v nejníže položené zástavbě dochází
k redukci tlaku jednotlivých rodinných domcích. Vlastníkem vodovodu je město Přeštice, zásobováno pitnou vodou je 76% obyvatel. Nepřipojení obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní.
Na přeštický vodovod je gravitačně napojena i obec Dolní Lukavice.
Stanovení výhledových potřeb pitné vody
V r. 2010 bylo z vodovodu zásobováno 4360 obyvatel, průměrná potřeba pitné vody byla 785
tis.m3/r, což představuje 180 l/os.den. Specifická potřeba vody pro obyvatele (z vody fakturované pro domácnosti) činila v 87 l/os.den. Ztráty vody v síti dosáhly 21% z vody vyrobené.
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Ve výhledu k r. 2020 vzroste celkový počet obyvatel připojených na skupinový vodovod na
cca 5900 obyvatel (včetně Dolní Lukavice a Žerovic). Je v tom zahrnut předpoklad, že
v souladu s obecným trendem růstu počtu obyvatel zásobovaných z veřejného vodovodu
významně poklesne podíl obyvatel zásobovaných z místních studní..
Celková specifická potřeba vody (pro obyvatelstvo, vybavenost a průmysl) je navrhována
150 l /os.d. Celková denní potřeba vody tak dosáhne 885 m3/d, maximální pak 1150 m3/d.
Maximální odhadovaná hodinová potřeba pak bude 28,8 l/s. Akumulace vody ve vodojemech
dnes dosahuje 2x400+300 = 1100 m3.
Zdroje požární vody:
Zdroje požární vody jsou stanoveny požárním řádem (Obecně závazná vyhláška č.4/2015):
Přeštice

řeka Úhlava – čerpací stanoviště v Mlýnské ulici

Skočice

požární nádrž – čerpací stanoviště u hřiště
vodní nádrž – čerpací stanoviště pod Kapličkou

Zastávka

Nový rybník – čerpací stanoviště od křižovatky

Žerovice

požární nádrž – čerpací stanoviště za požární stanicí

Územní plán nenavrhuje nové zdroje, u stávajících je nutná údržba a zachování přístupu
k čerpacím stanovištím.
Zásobování rozvojových ploch:
Lokalita P 28 (cca 80 RD) bude připojena na stávající vodovodní síť DN 100, nový řad bude
položen podél ulice 1. máje se zokruhováním uvnitř lokality.
Lokalita P 29 (120 bytů v bytových domech), stejně tak jako lokality P 35 – P 47 (celkem 150
RD a 100 bytů a v druhé etapě 50 RD) budou spolehlivě zásobovány prodloužením stávající
vodovodní sítě a z přívodního řadu do Dolní Lukavice. I zde bude vodovodní síť pro vyšší
spolehlivost zásobování zokruhována.
Lokality P 31 a P 32 (4 a 10 RD) bude nutno zásobovat z místních studní.
Ostatní rozvojové plochy ležící vesměs v intravilánu města nebo na jeho okraji bude možno
bez problémů napojit na stávající vodovodní síť.
Skočice vodovod pro veřejnou potřebu nemají, obyvatelé jsou pitnou vodou zásobováni
z domovních studní. Nouzové zásobování je zajišťováno cisternami z 3 km vzdálených
Přeštic.
Navrhovanou zástavbu RD bude nutno zásobovat individuálně, pokud jejich výstavba bude
realizována před stavbou veřejného vodovodu. Zdrojem může být podzemní voda z vrtů
v nivě Úhlavy případně ze zvodnělé oblasti severozápadně od obce. Pro ověření vydatnosti
se navrhuje provést hydrogeologický průzkum. Alternativní možností je napojení na skupinový vodovod Přeštice. Návrh ÚP je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVKUK), který navrhuje realizaci stavby vodovodu po roce 2015.
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Žerovice rovněž vodovod pro veřejnou potřebu nemají, obyvatelé jsou odkázáni na domovní
studny. I zde nouzově zajistí dovoz pitné vody z Přeštic a PRVKUK navrhuje vybudování
vodovodu po roce 2015.
Městskou část navrhuje ÚP připojit na skupinový vodovod Přeštice. ÚP je v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVKUK), který navrhuje realizaci stavby vodovodu po roce 2015.
Zastávka má na veřejný vodovod připojeno 61% obyvatel. Zdrojem je vrt, z něhož je voda
přes úpravnu čerpána do sítě. Zásobování vyhovuje a bude stačit i pro omezený rozvoj sídla
do výhledu.
Kanalizace a čištění odpadních vod
Město Přeštice má vyhovující jednotnou kanalizační síť zakončenou mechanicko-biologickou
čistírnou odpadních vod s kapacitou 8200 EO.
Město Přeštice má jednotnou kanalizační síť s hlavními sběrači v profilech DN 90-1600 s
uliční sítí z betonových, kameninových a PVC trub v celkové délce 37 km. Z jednotné kanalizační sítě jsou dešťové vody odváděny třemi oddělovači do Úhlavy, mimo ČOV. Splaškové
odpadní vody jsou čerpány z východní, nejníže položené zástavby rodinných domků – z
území ohraničeného ulicemi Zahradní a Revoluční. Kapacita čerpací stanice je 20 l /s.
Na kanalizaci je připojeno téměř 100% obyvatel Přeštic, napojeny jsou dále gravitačně Žerovice, s přečerpáváním odpadních vod pak Skočice a Lužany. Celkový počet obyvatel napojených na skupinovou kanalizaci činí 6710, produkce odpadních vod v r. 2010 dosáhla
424,84 tis.m3/r.
Jednotná kanalizace je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod, recipientem je řeka Úhlava. Vlastníkem kanalizace je město Přeštice.
Celková kapacita ČOV je 8200 EO, v současné době je podle látkového přítoku připojeno
6055 EO. Účinnost ČOV je velmi vysoká a plně vyhovuje požadavkům Nařízení vlády
č. 61/2003 Sb. v platném znění.
Na skupinovou kanalizaci jsou dále připojeny městské části Skočice a Žerovice a obec
Lužany, celková produkce znečištění v roce 2010 byla 6055 EO.
Při rozšiřování kanalizační sítě územní plán dodržuje zásadu nezvyšovat přítok balastních
dešťových vod na ČOV. Nové rozvojové plochy tak budou odkanalizovány převážně oddílnou kanalizací se zachycením části srážkových vod v retenčních nádržích, vyústěných do
povrchových vodotečí.
Ve výhledu k r. 2020 se předpokládá stejný rozsah skupinové kanalizace, počet EO bude
činit cca 6400 a dnešní ČOV tak bude i nadále vyhovovat.
Odkanalizování rozvojových ploch:
Rozvojové plochy na severu města (rodinné domky a bytové domy v lokalitách Z 32 a část
Z 34) mohou být odvodněny jednotnou kanalizací do jednoho z hlavních sběračů DN 1000.
V návaznosti na Změnu č.4 ÚP SÚ se navrhuje prodloužení páteřních sběračů splaškové i
dešťové kanalizace severovýchodním směrem centrem rozvojových ploch. Do těchto řadů
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budou odvodněny plochy Z 33 a část Z 35. Z ploch Z 36 až Z 40 bude pravděpodobně nutné
splaškové odpadní vody přečerpávat splaškové odpadní vody z oddílné kanalizace, tak jak
je tomu u stejně nízko položené stávající zástavby.
Ostatní rozvojové plochy v rámci intravilánu se bez problému napojí na stávající kanalizaci.
Plocha Z 29 bude řešena až samostatnou studií.
U všech ploch navržených k zástavbě na pravém břehu Úhlavy se předpokládá individuální
čištění odpadních vod.
Skočice mají rovněž jednotnou kanalizační síť z trub DN 250-600 celkové délky 3,25 km. Na
kanalizaci je připojeno cca 90% obyvatel. Navrhované nové rodinné domky je možno připojit
na stávající sběrače. Odpadní vody jsou přečerpávány řadem DN 110 na ČOV Přeštice.
Ostatních nepřipojených 10% obyvatel odvádí odpadní vody do jímek, které jsou vyváženy
na ČOV Přeštice. Jednotná kanalizace odvádí ze Skočic cca 70% dešťových vod z území
obce a zatěžuje tak ČOV balastními vodami. V rámci konkrétních opatření pro odstranění
těchto problémů vymezuje územní plán jako VPS plochu Z71, určenou pro zařízení
k zamezení přetěžování výtlaku kanalizace těmito vodami.
Žerovice mají též vybudovanou jednotnou kanalizační síť z PVC trub DN 250-300 celkové
délky 1,19 km. Připojeno je cca 90% obyvatel, odpadní vody jsou vedeny gravitačně na ČOV
Přeštice. Dosavadní odkanalizování včetně připojení nové zástavby bude vyhovovat i pro
výhled.
Zastávka má nevyhovující odkanalizování do septiků a žump. Pro řešení nepříznivého stavu
byla vypracována projektová dokumentace, která navrhuje výstavbu splaškové kanalizační
sítě a mechanicko-biologické ČOV (plocha Z13). Technické řešení ČOV se zaměří na zamezení nepříznivých vlivů zařízení na okolní prostor (hluk, zápach).
Ochrana území před velkými vodami, protipovodňová opatření
Pro řešení územního plánu je zásadním limitem rozsah záplavového území Úhlavy, které
stanovil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP.
Záplavové území se stanovuje v rozsahu průtoku Q100, stoleté velké vody. Uvnitř záplavového území je stanovena tzv. aktivní zóna záplavového území. Jedná se o území s vysokou
rychlostí, hloubkou vody a nejvyšší unášecí silou, ve kterém je zakázána jakákoliv výstavba
mimo nezbytné vodohospodářské stavby a rozsáhlé inženýrské stavby, procházející napříč
inundací vodního toku.
Samostatně je vymezena hranice tzv. zvláštní povodně, ke které by teoreticky došlo vlivem
narušení nádrže Nýrsko na Úhlavě.
Široká údolní niva Úhlavy představuje rozsáhlé inundační území, umožňující rozlévání velkých vod do pravobřežního prostoru. Koryto řeky v Přešticích umožňuje provedení pouze
pětileté velké vody (cca 80 m3/s), větší průtoky už vybřežují. Při kritické povodni, kterou byla
naposledy velká voda v r.2002 a která zřejmě překročila i vodu stoletou, došlo k zaplavení
rozsáhlé části města, ležící těsně u levého břehu Úhlavy v rozsahu cca 11 ha. Došlo i ke
zřícení několika starších domů a ohrožení stovek obyvatel. S vybudováním protipovodňových opatření v Přešticích proto počítal už Plán oblasti povodí Berounky jako s prioritou.
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Dosavadní projektová dokumentace protipovodňových opatření, zajišťovaná Městským úřadem Přeštice, je zpracována na úrovni Studie proveditelnosti (firma Poyry Environment, a.s.,
srpen 2011 ). Návrh územního plánu tato opatření jako nezbytná přejímá a zařazuje mezi
VPS.
Chráněno bude území na levém břehu Úhlavy, jádro města. Vodohospodářské řešení a ekonomické posouzení prokázalo jako nejefektivnější ochranu na stoletou velkou vodu, tedy
povodeň s teoretickým výskytem jednou za sto let. Ochrannými prvky jsou střídavě pevné
zdi, mobilní stěny a zemní násyp, situované celkem v délce 977m na levé hraně koryta Úhlavy (od pevného jezu v říčním km 32,557 po silniční most na severu města).
Pravý břeh Úhlavy zůstane v přírodním stavu, široká údolní niva zde umožní provedení velkých vod prakticky bez ovlivnění navrhovanou úpravou levého břehu.
Požadavky vyplývající ze stanoveného záplavového území jsou návrhy územního plánu
v plném rozsahu respektovány.
Energetika
Energetická koncepce rozvojových ploch
Energetická koncepce rozvojových ploch je založena zásadně na dvojcestném zásobování
energiemi a na dostupnosti jednotlivých energetických médií. Jednotlivé rozvojové plochy
mají navrženu jednu z níže uvedených energetických koncepcí:



elektřina + zemní plyn
elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích

Stávající systém centrálního zásobování teplem neumožňuje připojení rozvojových ploch.
Elektrická energie
Řešené území je napájeno elektrickou energií z rozvodné sítě VN 22 kV, vycházející z rozvodny Přeštice. Vlastní rozvodna leží mimo správní území Přeštic na území obce Dolní Lukavice. Vedení VVN a ZVN, vedoucí do rozvodny Přeštice částečně zasahují na území Přeštic. Současná volná kapacita rozvodny Přeštice činí 18 MVA.
Síť VN je provedena převážně jako nadzemní, v centrální zastavěné oblasti města jako kabelová. Na síti je rozmístěno 27 distribučních trafostanic 22/0,4 kV. Rozvody NN jsou
v centrální zastavěné oblasti města provedeny jako kabelové, v okrajových částech jako
nadzemní různého stáří a technického stavu.
Odůvodnění navrženého řešení
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity tyto hodnoty:



instalovaný příkon na byt 11 kW
instalovaný příkon na 1 ha výrobních ploch 60 kW (předpokládá se nenáročná výroba) β
= 0,3
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Nárůst potřeby elektrické energie pro jednotlivé skupiny rozvojových ploch:
Rozloha v ha pro
výrobu a vybavenost

Odhadovaný
počet bytů

Uskupení rozvojových ploch

Soudobý *)
příkon (MW)

Přeštice severovýchod (východně od silnice I/27)

300 -340

10,21

1,10

Přeštice severozápad (mezi silnicí I/27 a železnicí)

60 - 80

13,29

0,50

0

20,83

0,37

10 - 20

1,36

0,12

Střížov

3-6

0

0,02

Vícov

5-8

0

0,03

Zastávka

5-9

0,04

0,04

Žerovice

20 - 25

0

0,08

Celkem

400 - 488

44,37

2,27

Přeštice západ (západně od železnice)
Skočice

*) předpokládaný příkon

Pro připojení rozvojových ploch jsou navržena nová nadzemní i podzemní vedení VN 22 kV,
zakreslená ve výkrese č. 8 - koordinační výkres - energetika. Trasy podzemních vedení jsou
vedena výhradně ve veřejných prostorech. Trasy nadzemních vedení jsou pouze orientační
a budou upřesněny v územním řízení.
Je navrženo zrušení venkovního vedení, protínajícího rozvojové plochy Z34, Z36, Z37 a Z38
a jeho náhrada podzemním kabelem.
Územní plán navrhuje výstavbu 9 nových distribučních trafostanic 22/0,4 kV. Umístění trafostanic, zakreslené ve výkrese č. 8 - koordinační výkres - energetika je pouze orientační a
bude upřesněno v územním řízení, kde budou pro trafostanice vymezeny samostatné pozemky, přístupné z veřejného prostoru .
Územní plán vymezuje koridor pro výstavbu nového vedení ZVN Vítkov – Přeštice a zdvojení
vedení Kočín – Přeštice podle záměru ČEPS, a.s., obsaženého v ZÚR Plzeňského kraje – v
platném znění Aktualizace č.1. Koridor pro zdvojení vedení ZVN Kočín – Přeštice je modifikován tak, aby nezasahoval do vzrostlého lesa a stávající zástavby.
Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic ve smyslu Zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Ochranná pásma elektrického vedení:
Napětí
nadzemní nad 1 kV do 35 kV podzemní do 110 kV

Vzdálenost od krajních vodičů

Typ
(vodiče bez izolace)

nadzemní do 110 kV
nadzemní do 400 kV

7 m (10m)*
1m
12 m (15 m)*
20 m
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Ochranná pásma elektrických stanic:
Vzdálenost od hrany objektu

Typ stanice
venkovní elektrické stanice

20 m (30 m)*

stožárové elektrické stanice

7 m (10 m)*

kompaktní a zděné elektrické stanice

2m

vestavěné elektrické stanice

1m

*Podle ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona (č. 458/2000 Sb.) se po nabytí účinnosti energetického
zákona nezměnila ochranná pásma stanovená v elektroenergetice a teplárenství podle předchozích právních
předpisů, platí tedy hodnoty podle zákona 79/1957 Sb., platného před rokem 1994 (uvedeny v závorce).

Zásobování plynem
Územím Přeštic prochází vysokotlaký plynovod společnosti RWE GasNet, s.r.o., ze kterého
jsou vyvedeny odbočky k VTL/STL regulační stanici ve Skočicích a třem VTL/STL regulačním stanicím pro zásobování Přeštic a Žerovic. Starší zástavba je zásobována plynem převážně NTL plynovodem, novější zástavba Přeštic, Skočice a Žerovice jsou napojeny přímo
na STL rozvod s NTL regulací u každého objektu.
Lokality Zastávka, Vícov a Střížov plynofikovány nejsou a z technicko ekonomických důvodů
se ani plynofikace nepředpokládá.
V zemědělském podniku DRUKO Střížov je vybudována bioplynová stanice, která dodává
bioplyn pro provoz kogeneračních jednotek, začleněných do systému CZT ve městě.
Zásobování rozvojových ploch
Pro výpočet nárůstu potřeby zemního plynu byly použity tyto hodnoty:
Pro výpočet nárůstu potřeby plynu použity tyto hodnoty:



hodinová potřeba na byt ... 0,8 m3/hod
hodinová potřeba na 1 ha výrobních ploch ... 50 m3/hod (předpokládá se nenáročná
výroba, zatím blíže nespecifikovaná)
Hodinová spotřeba v jednotlivých lokalitách:

Uskupení rozvojových ploch

Odhadovaný
počet bytů

Rozloha v ha
pro výrobu a
vybavenost

Předpokládaná potřeba
m3/hod

300 -340

10,21

60 - 80

13,29

0

20,83

1042

Skočice

10 - 20

1,36

169

Žerovice

20 - 25

0

20

Celkem

390 - 465

44,37

2158

Přeštice severovýchod (východně od silnice I/27)
Přeštice severozápad (mezi silnicí I/27 a železnicí)
Přeštice západ (západně od železnice – přestavba)
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307
622

Územní plán navrhuje zrušení tří vysokotlakých regulačních stanic, situovaných zastavěném
území a jejich náhradu dvěma vysokotlakými regulačními stanicemi mimo zastavěné území.
Důvodem je odstranění bezpečnostních pásem těchto stanic a navazujících VTL plynovodů
ze zastavěného území, což umožní efektivnější využití ploch.
Rozvojové plochy budou napojeny na STL plynovod s NTL regulací u každého objektu. Trasy připojení, zakreslené ve výkrese, jsou pouze orientační a musí být upřesněny v územním
řízení. V územním plánu budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a
zařízení, nové trasy budou vedeny ve veřejných prostorech.
Územní plán respektuje ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a plynárenských zařízení ve smyslu Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a plynárenských zařízení
Ochranná pásma
Typ zařízení
nízkotlaký a středotlaký plynovod

Vzdálenost od vedení / hrany objektu
1m v zastavěném území
4 m mimo zastavěné území

vysokotlaký plynovod

4m

technologické objekty (včetně regulační stanice)

4m

Bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů, vzdálenost od hrany vedení
do DN 250

20m

nad DN 250

40m

Centrální zásobování teplem
Kromě jednotlivých domovních a blokových kotelen jsou v Přešticích dvě kotelny na zemní
plyn, vytápějící bytové domy v okruhu cca 100 m. Nejedná se tedy o celoměstskou síť centrálního zásobování teplem. U obou kotelen jsou instalovány kogenerační jednotky, spalující
plyn z bioplynové stanice zemědělského podniku DRUKO Střížov.
Rozvojové plochy jsou příliš vzdáleny od výše uvedených kotelen, jejich připojení je technicky i ekonomicky nereálné.
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Spoje
Telekomunikační síť vyhovuje i pro návrhové období. Kromě telefonní sítě je provozována i
kabelová televize a vysokorychlostní internet, pokrývající prakticky celé území. Rovněž pokrytí signálem mobilních operátorů je vyhovující.
Územím procházejí dálkové kabely ve správě Telefonica O2 a radioreléové trasy
s příslušnými vysilači ve správě Českých Radiokomunikací.
Připojení rozvojových ploch nevyžaduje vymezení nových ploch ani opatření v ÚP.
Přes rozvojové plochy Z24, Z25 a Z28 prochází radioreléová trasa, plochy Z08, Z08 a Z27 se
nacházejí v OP vysilače. V územním řízení je nutno posoudit, zda navrhovaná výstavba
nezpůsobí elektromagnetické stínění nebo odraz elektromagnetických vln.

Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu zajišťuje společnost Západočeské komunální služby, a.s., patřící
do skupiny Marius Pedersen. Společnost provozuje na území blízkých Dobřan skládku Vysoká, která je součástí komplexního systému nakládání s odpady. Přímo v Přešticích se provozuje sběrný dvůr v ulici Průmyslové. Součástí komplexního systému nakládání s odpady
jsou nádoby na tříděný odpad, rozmístěné na území města, v docházkové vzdálenosti a podle potřeby je prováděn sběr a svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery.
Územní plán respektuje a zachovává současný stav odpadového hospodářství, který nevyžaduje vymezení nových rozvojových ploch. Plány na zlepšení systému nakládání s odpady
jsou v Přešticích, v souladu s politikou zvyšování podílu vytříděných složek, aktuálně např.
bioodpadů. V rámci navržené rozvojové plochy výroby Z23 se uvažuje zpracování biologicky
odbouratelného odpadu a výrobou bioplynu.
V návaznosti na postupné využívání rozvojových ploch navrhovaných územním plánem, bude třeba rozšiřovat i služby pro odpadové hospodářství, budou rozšířena stanoviště pro kontejnerová státní pro oddělený sběr recyklovatelných složek komunálních odpadů. Dojde tak
k optimalizaci jejich rozmístění a separovaným sběrem se zefektivní recyklace odpadů.

I.5. Koncepce uspořádání krajiny
I.5.1. Koncepce uspořádání krajiny, krajinný ráz, prostupnost krajiny
Koncepce uspořádání krajiny a ochrany krajinného rázu úzce souvisí s celkovou urbanistickou koncepcí řešení územního plánu. Hodnotná krajina navazující na osídlení je jednou
z rozhodujících složek urbanistického řešení. Územní plán krajinu jednak chrání, tím že zastavitelné plochy vymezuje pouze v návaznosti na zastavěné území, nebo tím že navrhuje
intenzifikaci a kultivaci nevhodně nebo nedostatečně využitého území formou jeho přestavby. Současně územní plán nechává prolínat krajinu urbanizovaným územím. Krajina se stává plnohodnotnou součástí řešení – viz schéma urbanistické koncepce (kapitola C.1. návrh
ÚP). Mimořádnou hodnotu má v tomto smyslu charakteristická část D, niva řeky Úhlavy (ná-
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vrh ploch pro vodácké aktivity, vedení cest po nábřeží řeky Úhlavy aj.). Územní plán dále
navrhuje úpravy některých krajinných částí poškozených minulou hospodářskou činností návrh rekultivace areálu bývalé cihelny.
Návrh prostupnosti krajiny řeší územní plán modernizací a přestavbou dopravní a technické
infrastruktury. Zvláštní význam má pro prostupnost krajiny navržená síť cest pro nemotorovou dopravu – mj. pro cyklistickou a pěší dopravu (část kapitoly D.1.) Jako cílová místa pro
tuto dopravu jsou vytipovány nejhodnotnější krajinné lokality – např. místa dalekých výhledů
pro vrchem Střížovem, místa kde je kombinována hodnota krajinářská s hodnotou kulturně
historických památek (např. nábřežní prostor pod barokním chrámem v Přešticích, ohrazený
gotický kostel ve Vícově aj.). Územní plán také podporuje prostupnost krajiny návrhem doplňkové cestní sítě pro nemotorovou dopravu mezi místními venkovskými částmi a Přešticemi.
Pro zajištění koncepčnosti uspořádání krajiny, zohlednění významu krajinného rázu
a prostupnosti krajiny má též velký význam návrh územního systému ekologické stability,
návrh protipovodňových a protierozních opatření.

I.5.2. Územní systém ekologické stability - ÚSES
Hlavním cílem vytváření Územních systémů ekologické stability krajiny (ÚSES) je trvalé zajištění biologické rozmanitosti (všech žijících organismů a jejich společenstev). Podstatou
ÚSES je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním rozsahu, který už nelze dále
snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé,
že vymezení, ochrana a případné doplnění chybějících částí této sítě je pouze jednou
z nutných podmínek udržení ekologické stability a biodiverzity.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území, který je nutno
respektovat jako jeden z předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.
Skladebné části ÚSES - biocentra (BC) a biokoridory (BK) byly v územním plánu vymezeny:
 na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině
 jejich prostorových vztahů
 aktuálního stavu ekosystémů
 prostorových parametrů (Maděra - Zímová, 2005)
 aktuální katastrální mapy
 dalších společenských limitů a záměrů
 aktuálních plánů a koncepcí - ZÚR Plzeňského kraje ve znění 1. aktualizace, ÚAP ORP
Přeštice ve znění 3. úplné aktualizace, Revize generelů územních systémů ekologické
stability - Přešticko I (GeoVision, 2006) včetně doplňku k lokalitě u cihelny (GeoVision,
2013), Komplexních pozemkových úprav pro k.ú. Přeštice a Skočice u Přeštic.
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Návrh ÚSES
1.4.2014 nabyla účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. ZÚR
vymezují jednotlivé skladebné části ÚSES na nadregionální a regionální úrovni. V měřítku
ÚP došlo k jejich zpřesnění.
Pro řešené území byla zpracována revize generelu ÚSES v širším okolí Přeštic (Revize generelů územních systémů ekologické stability - Přešticko I, GeoVision, 2006) zahrnující i
správní obvod Přeštic včetně zpracovaného doplňku k lokalitě u cihelny (GeoVision, 2013).
Tato práce byla jako podklad použita do Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav (KPÚ) pro k.ú. Přeštice v rozsahu řešeného obvodu KPÚ (Geo Hrubý, spol. s.r.o.,
2015). Komplexní pozemková úprava byla zapsána do katastru nemovitostí v roce 2015.
Revize lokálního ÚSES byla dále zanesena do 3. Úplné aktualizace ÚAP ORP Přeštice.
V roce 2007 byla do katastru též zapsána Komplexní pozemková úprava pro k.ú. Skočice u
Přeštic (Georeal, s.r.o., 2007). Vzhledem k datu zpracování této pozemkové úpravy nemůže
být její součástí aktuální vymezení skladebných částí nadregionální a regionální úrovně vyplývající ze ZÚR.
Všechny výše jmenované dokumenty byly využity jako podklady pro vymezení ÚSES v ÚP
Přeštice. KPÚ Skočice u Přeštic byla využita pouze v nezbytném rozsahu, který není
v rozporu s aktuálnějšími podklady.
Nadregionální úroveň ÚSES do řešeného území zasahuje částí regionálního biocentra RBC
890 Střížov, které je součástí nadregionálního biokoridoru mezofilní řady NRBK K105.
Ochranná zóna tohoto biokoridoru zasahuje značnou část k.ú. Přeštice – 2 km od osy NRBK.
Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou z ochranné zóny vyčleněny.
Regionální úroveň ÚSES je zastoupena regionálním biokoridorem niva Úhlavy RBK 208 mezi regionálními biocentry RBC Lužany a RBC Dolní Lukavice. Regionální biokoridor zahrnuje
celou nivu řeky – nivní, pravidelně zaplavované louky - a jsou v něm vložena lokální biocentra LBC 208_2 až LBC 208_5. Vzájemná provazba biokoridoru RBK 208 s nadregionálním
biokoridorem K105, resp. jeho vloženým biocentrem RBC 890 Střížov, je zajištěna nově vymezeným biokoridorem RBK 208_5-890 (z důvodu souladu se ZÚR PK). Další regionální
biokoridor prochází západně od Skočic a do řešeného území zasahuje regionální biocentrum
RBC 1057 Skočická mýtina.
Na lokální úrovni jsou vymezeny biokoridory s vloženými lokálními biocentry na nivách drobných toků - lokální biokoridor Horušanský potok v úsecích LBK 208_02 až LBK PŘ029PŘ039. V biokoridoru jsou vložena dvě lokální biocentra – LBC PŘ039 a LBC PŘ029. Z LBC
PŘ039 je vymezen kontaktní lokální biokoridor spojující potok s rozvodnicí LBK PŘ007PŘ039. Z regionálního biocentra RBC 1057 je vymezen krátký úsek lokálního biokoridoru
LBK 1057- PŘ007.
Lokální biokoridor Přeštický a Suchanovský potok je v řešeném území vymezen převážně po
hranici s k.ú. Dolní Lukavice. Na Přeštickém potoce je vymezeno LBC PŘ017 a LBC PŘ028.
Na Suchanovském potoce poté LBC PŘ026 a LBC PŘ025. Funkčnost biokoridoru (provazba
obou biocenter) skrze souvisle zastavěné území Zastávky nelze zajistit a LBK PŘ026PŘ025 je zde proto přerušen (potok je veden částečně v zatrubnění). Severně od osady Za-
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stávka pokračuje biokoridor Přeštický potok od vloženého lokálního biocentra LBC PŘ025
k biocentru LBC PŘ024, které je již mimo řešené území.
Lokální biokoridor mezofilní řady propojuje regionální biocentrum Skočická mýtina s lesním
porostem Háj. Je do něho vloženo lokální biocentrum LBC PŘ008 na vrchu Na Čeřenci (bude nutno založit) a LBC PŘ009 vymezené v prostoru bývalé cihelny. Provazba
s biokoridorem Přeštického potoka je zajištěna biocentrem LBC PŘ017.
V měřítku územního plánu nejsou vymezeny interakční prvky. Za interakční prvky je považována veškerá existující krajinná zeleň nespadající do vymezených biocenter a biokoridorů.
Tj. meze, remízy, doprovodná vegetace vodotečí a komunikací, apod. V řešeném území převládají zpravidla liniové interakční prvky. V některých případech byly interakční prvky vymezeny jako součást biocenter a biokoridorů.
Střety ÚSES s dalšími zájmy a limity v území a jejich řešení
Úkolem územního plánu je mj. prověřit vzájemné vztahy jednotlivých funkcí v území.
Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K105 v šířce 2 km od osy NRBK zasahuje do
zastavěného a zastavitelného území města – vyřešeno zúžením (zpřesněním) ochranné
zóny.
Regionální biokoridor nivy Úhlavy se dotýká připravované stavby protipovodňových hrází a
valů. Je nutné, aby technické zásahy protipovodňových staveb nenarušily přirozené břehy a
břehové porosty řeky.
Všechny lokální biokoridory překonávají technickou bariéru plánovaného obchvatu města
silnice I/27 nebo budoucí modernizace železniční tratě č. 183 (tj. skladebné části LBK 208_02PŘ039, LBK PŘ008-PŘ009, LBK PŘ009-PŘ017, LBK PŘ017-PŘ028, LBK PŘ026-PŘ027, LBK
PŘ025-PŘ027 a LBK PŘ024-PŘ025). Technické řešení přeložky vyplývá z dokumentace pro
územní řízení I/27 Přeštice – obchvat (Pragoprojekt, 2014), zpřesněný koridor pro I/27 a trať č. 183
poté ze ZÚR Plzeňského kraje ve znění její 1. aktualizace.
Funkčnost biokoridorů Horušanského a Přeštického potoka (LBK 208_2-PŘ039, LBK PŘ017PŘ028, LBK PŘ026-PŘ027, LBK PŘ025-PŘ027 a LBK PŘ024-PŘ025) je nutno zajistit v rámci
křížení vodních toků komunikací, tzn. dostatečně kapacitními mostními objekty.
Mezofilní nefunkční biokoridor LBK PŘ008-PŘ009 byl oproti KPÚ Přeštice převymezen do nové
stopy tak, aby přeložku I/27 přecházel mimo prostor předpokládané MÚK silnic I/27 a II/230, kam
byl původně dle KPÚ vymezen. V prostoru MÚK by mohlo dojít k přerušení biokoridoru nad rámec
přípustných hodnot s jen obtížně zajistitelnou funkčností. Je předpokládána přítomnost dalších
doprovodných okružních křižovatek, nájezdů a sjezdů na stávající i plánovanou I/27. Biokoridor
LBK PŘ009-PŘ017 kříží přeložku v souběhu s železniční tratí č. 183. Oba zmíněné úseky
mezofilního biokoridoru budou přerušeny zpevněnými plochami plánované přeložky v šířce, která
nebude jednoznačně spojena se ztrátou jejich funkčnosti (maximální přípustné parametry
přerušení lokálních biokoridorů zastavěnou plochou pro kombinovaná společenstva jsou 50 m, u
lesních společenstev obecně 15 m), byť silnice I. třídy bude plnit funkci migrační bariéry. Náspy a
zářezy komunikace budou opatřeny vegetačním krytem, za zastavěnou (zpevněnou) plochu je
tedy považována pouze budoucí vozovka (komunikace je navržena jako dvoupruhová a šířka
vozovky nepřekročí 15 m).
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Lokální biocentrum LBC PŘ009 vymezené v prostoru bývalé cihelny je vázáno na ukončení
těžebních činností, nebo zrušení ložiskové ochrany území a následné provedení rekultivace
území. V dotčené lokalitě již došlo k ukončení těžby, dobývací prostor byl zrušen. Vložení této
skladebné části ÚSES do CHLÚ tedy není překážkou. Lokální biocentrum LBC PŘ009 bude
v rámci rekultivace řešeno jako extenzivní rekreační zázemí města. Při rekultivaci budou
respektovány zachované dřeviny. Terén je možno vhodně zvlnit pro zpestření rekreačních hodnot
a doplnit vodními plochami s přirozeným dnem a břehy. Výsadba dřevin bude podřízena
požadavkům zakládání přirozených společenstev.
Některé skladebné části ÚSES jsou kříženy vymezenými účelovými komunikacemi (vyplývajícími
z KPÚ) nebo místními komunikacemi nemotorové dopravy. V případě biokoridorů je žádoucí, aby
k vzájemnému křížení docházelo pokud možno v kolmém směru. U biocenter nesmí dojít
k narušení jejich funkčnosti, je vhodné aby komunikace křížily biocentra v co nejkratších možných
úsecích. Zpevněné povrhy těchto komunikací nepřekročí maximální přípustné hodnoty přerušení
biokoridorů (do 50 m zastavěnou plochou pro kombinovaná a mokřadní společenstva). Vzhledem
ke své povaze nebudou plnit funkci významné migrační bariéry (zpřístupnění zemědělských pozemků, pěší a cyklodoprava). U nefunkčních skladebných částí nesmí dojít k znemožnění jejich
založení.

Tabulková příloha ÚSES
Nadregionální úroveň ÚSES
RBC 890 – regionální biocentrum Střížov
Plocha: 170,7
ha

Stav: funkční, mezofilní

Katastr: Přeštice
Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Kulturní les na táhlém kopci Střížov.
Návrh opatření:
Při obnově porostů zajistit alespoň 30% zastoupení listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ.

OCHRANNÁ ZÓNA NRBK K105
Šíře:
2 km od osy
NRBK

Stav: převážně nefunkční

Katastr: Přeštice
Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: les, louka, orná půda

Charakteristika ekotopu a bioty:
Zemědělská krajina v okolí města Přeštice – zóna je vymezena mimo zastavěné a zastavitelné území
města.
Návrh opatření:
Všechny ekologicky hodnotnější části krajiny (lesy, remízy, linie stromů a keřů, louky a vodní toky,
mokřady apod.) v rozsahu ochranné zóny jsou součástí nadregionálního biokoridoru. Je nutno je chránit
a případně ekologické hodnoty krajiny podporovat.
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Regionální úroveň ÚSES
RBK 208_05 – 890 – regionální biokoridor
Délka: 0,2 km
Stav: nefunkční, mezo- Ochrana:
filní

Katastr: Přeštice
Kultura: louka, orná půda

Charakteristika ekotopu a bioty:
Zemědělská půda mezi zalesněným Skočickým vrchem a nivou Úhlavy.
Návrh opatření:
Založit pás extenzivně využívaných luk v šíři 50 m.

RBC 1057 – regionální biocentrum Skočická mýtina
Plocha:
60,9 ha

Stav: funkční, mezofilní

Ochrana: VKP
ze zákona

Katastr: Skočice u Přeštic
Kultura: les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Kulturní les na kopci Skočická Mýť.
Návrh opatření:
Při obnově porostů zajistit alespoň 30% zastoupení listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ.

RBK 208 – regionální biokoridor nivy Úhlavy
Délka: cca 4,9
Stav: funkční, hygrofilní Ochrana: VKP
km
ze zákona

Katastr: Přeštice
Kultura: louka, vodní tok

Charakteristika ekotopu a bioty:
Široká travnatá niva řeky s meandrujícím přirozeným korytem a břehovými porosty.
Návrh opatření:
Na loukách extenzivně hospodařit, možnost revitalizace slepých ramen, přirozené koryto řeky a břehové porosty chránit.

LBC 208_02 – vložené lokální biocentrum
Plocha: 17,45
ha

Stav: částečně funkční,
hygrofilní

Katastr: Přeštice
Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: louka, vodní tok, pole

Charakteristika ekotopu a bioty:
Louky na nivě s patrnými zbytky slepých ramen, řeky s meandrujícím přirozeným korytem a břehovými porosty, část při napojení Horušanského potoka pole.
Návrh opatření:
Na loukách extenzivně hospodařit, možnost revitalizace slepých ramen, přirozené koryto řeky a břehové porosty chránit, na poli založit extenzivní louku nebo porost jasanové olšiny.

LBC 208_03 - vložené lokální biocentrum
Plocha: 42,4 ha Stav: funkční, hygrofilní Ochrana: VKP
ze zákona

Katastr: Přeštice
Kultura: louka, vodní tok

Charakteristika ekotopu a bioty:
Louky na nivě s patrnými zbytky slepých ramen, řeky s meandrujícím přirozeným korytem a břehovými porosty.
Návrh opatření:
Na loukách extenzivně hospodařit, možnost revitalizace slepých ramen, přirozené koryto řeky a břehové porosty chránit.
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LBC 208_04 - vložené lokální biocentrum
Plocha: 14,6 ha Stav: funkční, hygrofilní

Katastr: Přeštice
Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: louka, vodní tok

Charakteristika ekotopu a bioty:
Louky na nivě s patrnými zbytky slepých ramen, řeky s meandrujícím přirozeným korytem a břehovými porosty.
Návrh opatření:
Na loukách extenzivně hospodařit, možnost revitalizace slepých ramen, přirozené koryto řeky a břehové porosty chránit.

LBC 208_05 - vložené lokální biocentrum
Plocha: 38,7 ha Stav: funkční, hygrofilní Ochrana: VKP
ze zákona

Katastr: Přeštice
Kultura: louka, vodní tok, les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Louky na nivě s patrnými zbytky slepých ramen, řeky s meandrujícím přirozeným korytem a břehovými porosty.
Návrh opatření:
Na loukách extenzivně hospodařit, možnost revitalizace slepých ramen, přirozené koryto řeky a břehové porosty chránit.
Lokální úroveň ÚSES
LBK nivy Horušanského potoka
Délka: cca 5,3
km

Stav: funkční, hygrofilní

Katastr: Skočice u Přeštic, Přeštice
Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: les, louka, vodní tok

Charakteristika ekotopu a bioty:
Travnatá niva potoka s břehovými porosty a porosty dřevin na mezích.
Návrh opatření:
Na loukách extenzivně hospodařit, přirozené koryto potoka a břehové porosty chránit. Potok
v upravené části revitalizovat. Zajistit prostupnost skrze obchvat města I/27 a plánovanou modernizaci
železniční tratě č. 183 dostatečně kapacitními mostními objekty.

LBC PŘ029
Plocha: 10,5 ha Stav: funkční, hygrofilní

Katastr: Skočice u Přeštic
Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: les, vodní tok

Charakteristika ekotopu a bioty:
Prameniště potoka ve smrkovém lese.
Návrh opatření:
Při obnově porostů zajistit alespoň 30% zastoupení listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ, na prameništi
a podél toku OL a JS.

LBC PŘ039
Plocha: 19,1 ha Stav: částečně funkční,
hygrofilní

Katastr: Skočice u Přeštic
Ochrana: VKP
ze zákona

Charakteristika ekotopu a bioty:
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Kultura: louka, vodní tok

Niva Horušanského potoka, částečně zatravněná.
Návrh opatření:
Potok a břehové porosty chránit, louku extenzivně využívat, popřípadě založit.

Lokální biokoridor - Skočická mýtina-Háj
Délka: cca 4.1
Stav: částečně funkční, Ochrana: VKP
km
mezofilní
ze zákona

Katastr: Žerovice
Kultura: orná půda, louka, ostatní plochy, vodní tok

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biokoridor je vedený převážně po poli od zalesněného vrchu Skočická mýtina až po lesní celek Háj.
Biokoridor kříží trasu plánovaného silničního obchvatu města. Na přeštický potok se napojuje v linii jeho
bezejmenného přítoku.
Návrh opatření:
Na poli založit vegetační pás široký min. 20 m, se zastoupením listnáčů – DB, BK, LP, KL, JL, TŘ,
BŘ. Doplnění vegetace podél vodního toku (u napojení na LBC PŘ017). Na náspech a zářezech budoucí komunikace I/27 provést vegetační úpravy (stromové a keřové patro v kombinaci se zatravněním).

LBC PŘ008

Katastr: Přeštice

Plocha: 18,4 ha Stav: nefunkční, mezofilní

Ochrana:

Kultura: orná půda

Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum je vymezeno na poli.
Návrh opatření:
založit porost se zastoupením alespoň 30% listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ. Biocentrum může být
součástí extenzivní příměstské zeleně – jen mlatové pěší cesty, zařízení z přírodních materiálů.

LBC PŘ009
Plocha: 22,4 ha Stav: částečně funkční,
mezofilní

Katastr: Přeštice
Ochrana:

Kultura: plocha po těžbě hlíny

Charakteristika ekotopu a bioty:
Plocha po těžbě hlíny, místy ruderální bylinné porosty, místy nálety dřevin, vodní plocha v místě zbytkové jámy.
Návrh opatření:
Biocentrum může být součástí extenzivní příměstské zeleně – mlatové pěší cesty, zařízení
z přírodních materiálů. Možno vytvořit drobné vodní plochy s přírodním dnem, bez použití betonu, asfaltu
a plastů. Možno dotvořit modelaci terénu (navezení kopců). Část plochy biocentra ponechat přirozenému
vývoji, na části založit porost listnáčů - DB, BK, KL, LP, JL, TŘ, HR, JAV, BŘ, část zatravnit květnatou
loukou (preference převažujících ploch s dřevinným porostem). Ponechat vodní prvek v biocentru.

Lokální biokoridor Přeštického a Suchanovského potoka Katastr: Přeštice, Žerovice
Délka: cca 6,1
km

Stav: částečně funkční,
hygrofilní

Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: vodní tok, orná půda, louka,
vodní plocha, les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Úzký travnatý pás podél potoka, místy porost dřevin, v šíři do 20 m pole, Nový rybník, část na severu
les.
Návrh opatření:
Biokoridor doplnit na šířku minimálně 20 metrů založením porostů olší, jasanů a vrb - potok revitalizovat, možno založit drobné vodní plochy. Zajistit prostupnost skrze obchvat města I/27 a plánovanou mo-
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dernizaci železniční tratě č. 183 dostatečně kapacitními mostními objekty.

LBC PŘ017
Plocha: 5,2 ha

Katastr: Žerovice
Stav: funkční, hygrofilní

Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: louka, vodní tok

Charakteristika ekotopu a bioty:
Louky v nivě Přeštického potoka, v místě soutoku s pravostranným přítokem.
Návrh opatření:
Udržovat současný stav.

LBC PŘ025
Plocha: 11,3 ha Stav: funkční, hygrofilní

Katastr: Přeštice
Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: les

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les na prameništi potoka, převážně smrkový.
Návrh opatření:
Při obnově porostů zajistit alespoň 30% zastoupení listnáčů – DB, BK, KL, LP, JL, TŘ, na prameništi
a podél toku OL a JS.

LBC PŘ026
Plocha: 14,6 ha Stav: funkční, hygrofilní

Katastr: Přeštice
Ochrana: VKP
ze zákona

Kultura: vodní plocha, louka

Charakteristika ekotopu a bioty:
Plocha rybníka a jeho litorální části včetně doprovodné vegetace.
Návrh opatření:
Udržovat současný stav.

LBC PŘ028
Plocha: 5,4 ha

Katastr: Přeštice
Stav: částečně funkční, Ochrana: VKP
hygrofilní
ze zákona

Kultura: vodní tok, orná půda

Charakteristika ekotopu a bioty:
Obdělávaná zemědělská půda, potok s břehovými porosty
Návrh opatření:
Potok a břehové porosty chránit, založit extenzivní louku, na poli a části louky založit porost
s převahou DB, JAV,LP,JL, ve vlhkých místech OL a JS.

H.5.3. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin - geologie, těžba
H.5.3. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin - geologie, těžba
Užitkovou surovinou v řešeném území představovaly jednak eluvia jílovitých algonkických
břidlic (přemístěná), jednak sprašové a svahové hlíny s navzájem podobnými technologickými vlastnostmi.
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Přehled ploch pro dobývání nerostů v řešeném území
Název (k.
ú.)

Přeštice
(Přeštice /
Žerovice)

Druh / způsob
ložiskové ochrany

Číslo ložiska, DP,
CHLÚ

Chráněné ložiskové území Přeštice
(CHLÚ)

05820000

–Výhradní ložisko
Přeštice

3058200

Organizace
Wienerberger
Cihlářský
průmysl,
a.s.,
Č.Budějovi
ce

Nerost /
surovina

Cihlářská
surovina

Způsob těžby

dřívější povrchová

Způsob rekultivace

Projekt rekultivace, Gekon, s.r.o.,
RNDr. B.Křelina
(2002) – lesnická,
zemědělská a
část ÚSES

Těžba v rámci dobývacího prostoru Přeštice již byla ukončena. Dobývací prostor byl zrušen,
lokalita však nadále zůstává pod zákonnou ochranou (CHLÚ). Poddolovaná území se
v místě bývalé těžby nevyskytují. ÚP vymezuje do prostoru ovlivněného těžbou lokální biocentrum LBC 009 jakožto jednu ze skladebných částí ÚSES. Vymezení biocentra není
v rozporu s ochranou nerostných surovin z důvodu vytěžení evidovaných zásob výhradního
ložiska.

I.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vybrané druhy ploch
s rozdílným způsobem využití jsou dle potřeby zpracování územního plánu podrobněji členěny nebo zpřesněny. Tento postup je odůvodněn specifickými podmínkami a charakterem
území, zejména tím že řešené území zahrnuje celou škálu typů prostředí – typicky městských a venkovských forem i volnou krajinu.
Podrobnější členění nebo zpřesnění ploch stanovených ve vyhlášce 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je dále uvedeno.
 plochy bydlení (BI – bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, BH – bydlení
v bytových domech);
 plochy rekreace (RI – plochy staveb pro rodinnou rekreaci);
 plochy občanského vybavení (OV – veřejná infrastruktura, OS – tělovýchovná a sportovní
zařízení, OH - hřbitov);
 plochy smíšené obytné (SM – městské, SV – venkovské);
 plochy dopravní infrastruktury (DS – silnice, komunikace, garáže, čerpací stanice PHM;
DZ – železnice);
 plochy výroby a skladování (VL – lehká a vnitroměstská, V – průmysl a zemědělství);
Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, jsou vymezeny plochy zeleně. Tento druh ploch není ve vyhlášce zahrnut avšak pro
potřebu návrhu územního plánu je jejich vymezení nezbytné (řešení systému sídelní
a krajinné zeleně s podmínkami, které zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním).
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 plochy zeleně – ve veřejných prostranstvích (ZV)
 plochy zeleně – ochranné a izolační (ZO)
 plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS)
 plochy zeleně – se specifickým využitím (zahradnictví, bažantnice) - ZX

I.7. Vymezení VPS, VPO a ploch pro asanaci
I.7.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura
VPS

označení VPS

popis (koridor, zastavitelná plocha)

Odůvodnění vymezení VPS

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)

VPS

VD11

VPS

VD13

místní komunikace obslužná – novostavba
(Z56)
místní komunikace nemotoristická - novostavba (MK18)

Koridor pro přeložku silnice I/27 s obchvatem Přeštic, včetně
všech souvisejících staveb, je dopravně i urbanisticky prvořadý
záměr územního plánu. Realizace záměru bude znamenat
pozitivní zvrat v kvalitě životního a obytného prostředí města,
významnou měrou prospěje k uplatnění nabídky rozvojových
ploch pro výrobní a logistické funkce. Záměr má velký význam i
z hlediska nadmístních dopravních vztahů.
Koridor pro přestavbu a dílčí přeložku silnice II/230 včetně
všech souvisejících staveb v úseku od silnice I/27 po hranice
obce je navržen pro zajištění větší plynulosti a bezpečnosti
dopravy ve směru na Nepomuk.
Zastavitelná plocha pro umístění místní komunikace obslužné
„K4“ je vymezena jako komunikace zásadního významu pro
zpřístupnění a obsluhu severovýchodní hlavní rozvojové oblasti
města pro bydlení a vybavenost.
Koridor pro umístění místní komunikace nemotoristické Zastávka – Přeštice je vymezen pro zajištění ekologicky příznivého,
ekonomicky nenáročného a bezpečného spojení místní části
venkovského rázu s městem Přeštice – nejbližším centrem
pracovních příležitostí i veřejné vybavenosti.
Koridor pro umístění místní komunikace nemotoristické Žerovice – Přeštice je vymezen pro zajištění ekologicky příznivého,
ekonomicky nenáročného a bezpečného spojení místní části
venkovského rázu s městem Přeštice – nejbližším centrem
pracovních příležitostí i veřejné vybavenosti.
Koridor pro umístění místní komunikace nemotoristické Vícov –
Přeštice je vymezen pro zajištění ekologicky příznivého, ekonomicky nenáročného a bezpečného spojení místní části venkovského rázu s městem Přeštice – nejbližším centrem pracovních příležitostí i veřejné vybavenosti.
Koridor pro umístění místní komunikace nemotoristické vedený
po levém břehu Úhlavy a propojující ulice Pobřežní – V Brance
je vymezen pro zajištění lepší a bezpečnější návaznosti centra
města na nábřežní prostor Úhlavy, pro posílení významu tohoto
atraktivního prostoru, včetně možnosti větší využitelnosti stávající pěší lávky přes řeku ve směru k Příchovicím.
Zastavitelná plocha pro umístění místní komunikace obslužné
„K3“ je vymezena jako komunikace pro zpřístupnění a obsluhu
dílčí severovýchodní rozvojové oblasti města pro bydlení.
Koridor pro umístění místní komunikace nemotoristické Skočice
– Přeštice je vymezen pro zajištění ekologicky příznivého, ekonomicky nenáročného a bezpečného spojení místní části venkovského rázu s městem Přeštice – nejbližším centrem pracov-
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Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura
označení VPS

VPS

Odůvodnění vymezení VPS

popis (koridor, zastavitelná plocha)

ních příležitostí i veřejné vybavenosti.
VPS

VD12

modernizace železniční Koridor pro modernizaci celostátní tratě č. 183 je vymezen jako
trati č. 183
zásadní záměr pro zlepšení podmínek železniční dopravy
v nadmístním měřítku, zdvojkolejněním mimo zastavěné území
a pro výhledovou elektrizaci.

Veřejně prospěšné stavby - technická infrastruktura
VPS

označení VPS

VPS

VT01

VPS

VT07

VPS

VT08

VPS

VT09

VPS

VT10

popis

Odůvodnění vymezení VPS

koridor vedení ZVN (ČEPS) Koridory pro výstavbu vedení a pro zdvojení vedení ZVN 400 kV jsou vymezeny jako
záměr pro zajištění dostatečné přenosové
schopnosti energetické soustavy, kapacitnosti a bezpečnosti dodávky elektrické
energie v nadmístním měřítku.
protipovodňové opatření Koridor na levé hraně koryta Úhlavy pro
různé stavební prvky (pevné zdi, mobilní
odstranitelné stěny a zemní násypy) je
vymezen jako záměr pro ochranu města
Přeštice před povodněmi.
ČSOV Skočice
Plocha je vymezena pro doplnění zařízení
k zamezení přetěžování výtlaku kanalizace
balastními a dešťovými vodami.
plynová regulační stanice Plocha je vymezena jako nutná náhrada za
VTL/STL
zrušené regulační stanice v intravilánu
města v zájmu provozně vhodnější lokalizace tohoto technického zařízení.
plynová regulační stanice Plocha je vymezena jako nutná náhrada za
VTL/STL
zrušené regulační stanice v intravilánu
města v zájmu provozně vhodnější lokalizace tohoto technického zařízení.
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I.7.2. Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšná opatření – územní systém ekologické stability

Odůvodnění vymezení VPO

VPO

označení
VPO

druh

VPO

VU01

LBK

PŘ009-PŘ017 mezofilní Žerovice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU02

LBK

PŘ007-PŘ039 hygrofilní Skočice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
u Přeštic ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU03

LBC

PŘ039

hygrofilní Skočice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
u Přeštic ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU04

LBC

PŘ008

mezofilní Žerovice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU05

LBK

KOD

popis

KÚ

PŘ008-PŘ009 mezofilní Žerovice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.
Vymezení lokálního biokoridoru se přizpůsobuje vymezení koridoru
pro přeložku silnice I/27 s MÚK a sleduje územně technické možnosti vzájemného propojení lokálního biokoridoru LBK PŘ008PŘ009 a lokálního biocentra LBC PŘ009. Tzn. mimo prostor předpokládané MÚK. Vymezený biokoridor je též prospěšný pro oddělení Skočic od koridoru navrhované přeložky silnice I/27 s MÚK.
PŘ009

mezofilní Přeštice, VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
Žerovice ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU06

LBC

VPO

VU07

LBK

PŘ026-PŘ027 hygrofilní Žerovice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU08

LBK

PŘ017-PŘ028 hygrofilní Žerovice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU10

LBC

PŘ028

hygrofilní Přeštice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU11

LBK

208_05PŘ028

hygrofilní Přeštice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU12

LBC

208_02

hygrofilní Přeštice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně stabilních ekosystémů a jejich vazeb.
Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.

VPO

VU13

LBK

VPO

VU14

RBK

PŘ027-PŘ017 hygrofilní Žerovice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.
208_05-890

mezofilní Přeštice VPO je vymezeno v zájmu posílení přírodní rovnováhy, cestou
ochrany a obnovení relativně málo ekologicky stabilních ploch
nezbytných pro zajištění funkce ÚSES. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem.
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I.8. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Označení
plochy

Kód a způsob výhledového využití

Katastrální území

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

VV - plochy vodní a
vodohospodářské

Přeštice

R10

VV - plochy vodní a
vodohospodářské

Přeštice

Umístění, funkce, charakteristika
Územní rezerva je vymezena pro eventuelní, dosud nestanovitelné, budoucí potřeby (obchodní prodej a služby,
administrativa, veřejná správa, ubytování, veřejné stravování) rozsáhlých zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení
na severním okraji Přeštic. Územní rezerva je zde vymezena s ohledem na specificky výhodnou polohu plochy při
vstupu do města, s přímou návazností na silnici I/27;
Územní rezerva - přeložka silnice II/230 s návazností na
silnici I/27 na SV okraji Přeštic, je vymezena v zájmu eliminace rizika nadměrné tranzitní dopravy ve směru na
Nepomuk a pro zajištění dopravní obsluhy okrajových
částí Severního předměstí, včetně územní rezervy R07.
Územní rezerva je vymezena jako ochranná a izolační
zeleň lemující koridor přeložky silnice II/230 pro zajištění
příznivých životních podmínek navazujících rozvojových
ploch pro bydlení.
Územní rezerva je vymezena jako ochranná a izolační
zeleň lemující koridor přeložky silnice II/230 pro zajištění
příznivých životních podmínek navazujících rozvojových
ploch pro bydlení.
Územní rezerva je vymezena jako ochranná a izolační
zeleň lemující koridor přeložky silnice II/230 pro zajištění
příznivých životních podmínek navazující územní rezervy
pro bydlení na SV okraji Přeštic.
Územní rezerva je vymezena na SV okraji Přeštic pro
vytyčení možného rozvojového území až po jeho přirozené limity (ÚSES, koridor energetického vedení).
Územní rezerva je vymezena pro zvládání mimořádných
povodňových situací v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací jako území řízené inundace
INU10.
Územní rezerva je vymezena pro zvládání mimořádných
povodňových situací v souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací jako území řízené inundace
INU11.

I.9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie
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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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

I.10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu
Pro plochy vymezené jako RP1: Žerovice – Regulační plán na žádost a RP2: Zastávka –
Regulační plán (dále RP) na žádost, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, je zapotřebí zpracování podrobnějšího ÚPD než je ÚP.
Důvody návrhu spočívají ve specifických vlastnostech těchto ploch. Zejména v jejich rozsáhlosti a v nutnosti racionálního řešení dopravní a technické infrastruktury, tak aby byla zajištěna technicky a ekonomicky výhodná obsluha všech částí těchto ploch.
RP je nutný i z hlediska dosažení příznivého prostorového uspořádání zástavby z hlediska
architektonického a urbanistického řešení – dosažení žádoucí individuality i potřebné míry
sjednocujícího charakteru zástavby (např. uliční čára, typy střech, typy oplocení, umístění
garáží atd.).
Důvodem vymezení plochy pro zpracování RP jsou i složité a mnohačetné vlastnické vztahy
a vazby k tomuto území, kterými je dosažení uvedeného žádoucího řešení komplikováno.
V Případě RP1: Žerovice je specifickým úkolem navíc zohlednění potřebné ochrany území
před eventuelními nepříznivými vlivy budoucí přeložky silnice I/27, jejíž koridor je veden
v relativní blízkosti této plochy.

I.11. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
ÚP logicky vymezuje jako architektonicky nebo urbanisticky významné všechny stavby evidované jako kulturní nemovité památky.
Kromě toho ÚP vymezuje v tomto smyslu také stavbu typu – BI bydlení v rodinných domech
– městské a příměstské, na zastavitelné ploše Z59. Tato plocha se nachází v citlivé blízkosti
hlavní kulturní dominanty města NKP kostela Nanebevzetí Panny Marie. Z tohoto důvodu pro
plochu ÚP stanovuje doplňující omezení výšky a charakteru zástavby.
Aby bylo dosaženo zvýšené míry ochrany památkových hodnot Přeštic, ÚP určuje, že pro
uvedené stavby může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt.
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I.12. Vyhodnocení vlivu navrženého řešení na životní prostředí
I.12.1. Kvalita a ochrana ovzduší
Zdroje znečišťování ovzduší
Na území Přeštic se nachází ze zvláště velkých až velkých zdrojů znečišťování ovzduší
(REZZO 1) tyto zdroje:
 IACG s.r.o. (International Automotive Components Group s.r.o.) – automobilová výroba,
lakovna, kotelny – provozovny – ulice Hlávkova a Husova
 KOMTERM a.s. – centrální zdroj tepla (ZP) – Husova
 DRUKO Střížov s.r.o. – chov drůbeže
 ProKlas s.r.o. – chov skotu
 BPS (Bioplynová stanice) Střížov – ve zkušebním provozu, dosud bez uvedení produkce
emisí (viz tab. níže).
Ze středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 2) jsou všechny zdroje v k.ú. Přeštice.
Jedná se o zejména o zdroje vytápění, založené převážně na bázi zemního plynu. Mezi
střední zdroje jsou zahrnuty rovněž čerpací stanice pohonných hmot a zemědělské provozy
(s produkcí emisí amoniaku). Nejvýznamnějšími ze středních zdrojů je kotelna Zemědělského družstva Kbel v jižní části Přeštic. Kotelna je na bázi hnědého uhlí tříděného, se zastaralými kotli, vytápí celoročně (dodává teplou vodu pro okolní bytové domy).
Přeštice a místní části Skočice a Žerovice jsou plynofikovány. Plynofikovány nejsou Přeštice
– Zastávka, Vícov a Střížov. Územní plán z důvodů technicko ekonomických jejich plynofikaci nenavrhuje.
Malé zdroje (místní vytápění) v některých částech území působí problémy zejména
v některých ročních obdobích – důvody: inverze, poloha v blízkosti vodotečí a vodních ploch.
Řešení spočívá v modernizaci technologie spalování, používání ekologicky čistých paliv,
doplňkového využívání obnovitelných zdrojů aj.
Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku, prach aj.
škodliviny (východní částí řešeného území prochází silnice I/27 a II/230. Nejvyšších koncentrací znečištění NOx a suspendovaných částic PM10 je dosahováno v bezprostřední blízkosti
hlavních komunikací (především silnice I/27, kde značnou roli sehrává i sekundární prašnost
- reemitované částice. V centru Přeštic je zatížené rovněž okolí silnice II/230 a některých
dalších komunikací místních, resp. III. třídy.
Na tuto situaci reaguje územní plán zejména návrhem koridoru pro obchvat silnice I/27 a
vymezením územní rezervy pro koridor obchvatu silnice II/230.
Imisní situace
Každoročně jsou v celostátním měřítku vymezovány zóny a aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší – tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Přímo na území města
Přeštice není prováděno měření imisí škodlivin v ovzduší. Nejbližší měřící stanicí jsou stanice v Plzni (ČHMÚ a Zdravotního ústavu), které jsou však vzdálené téměř 20 km od Přeštic.
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Pro urbanistickou koncepci rozvoje území je významným faktem že „územní jednotka stavebního úřadu Přeštice“ nenáleží k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nedochází zde
k překračování imisních limitů včetně mezí tolerance žádné ze škodlivin.
Emise ze zemědělské výroby, zápach
Problémy v dílčích částech řešeného území mohou být spojeny s emisemi amoniaku a zápachu z chovu hospodářských zvířat. V minulosti byly provedeny na území Přeštic zákresy
ochranných pásem (OP) zemědělských areálů, které jsou však již neaktuální, OP nebyla
vyhlášena a nejsou tedy závazným podkladem. Z těchto důvodů ÚP nepřebírá tato vymezení do grafické dokumentace.
Dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší byly pro řešené území vyčísleny
celkové emise amoniaku za rok 2010 na 49,809 tun (viz velké zdroje znečišťování ovzduší
REZZO 1); areál odchovu kuřat a areál chovu slepic DRUKO Střížov, s.r.o. v současné době
s kapacitou 93 000 kuřic (ve 4 halách) a 188 940 ks nosnic (v 7 halách) spadá do kategorie
– zařízení intenzivního chovu drůbeže.
Na severní areál farmy (chov nosnic) navazuje několik obytných objektů. Jde jednak o historicky umístěný statek, který tvoří zázemí farmy, dále pak několik rodinných domků. Další
stávající zástavba (Vícov, plochy venkovského bydlení za silnicí II/183) je vzdálena od jižního areálu DRUKO Střížov (odchov kuřat), s.r.o. cca 250 m západním směrem. Do větší blízkosti k areálu farmy (cca 160 m západním směrem areálu odchovu kuřat firmy DRUKO Střížov, s.r.o.) je navrhována rozvojová plocha smíšeného venkovského bydlení Z52 (SV). Stávající plochy jsou zařazeny do ploch s rozdílným využitím území: SV - smíšené obytnévenkovské.
Územní plán navrhuje v souladu s požadavky města rozvojové plochy pro bydlení (BV - bydlení venkovské) v relativní blízkosti farmy DRUKO Střížov. Jde o rozšíření ploch pro bydlení
západním směrem. Nově navrhovaná plocha Z55 navazuje na stávající plochu, která je zařazena do ploch s rozdílným využitím území SV - smíšené obytné-venkovské, ve které jsou
již v současné době umístěny rodinné domy. Nově navrhované plochy Z52-54 pro venkovské
bydlení jsou situovány západněji v oddálenější poloze od zařízení zemědělské výroby.
Dodržováním ochranných hygienických opatření, respektování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe, spolu s ozeleněním okrajů areálů smíšenou zelení, lze vytvořit podmínky eliminující negativní působení na okolí (zejm. odclonění vizuální, snížení prašnosti).
Rovněž pro společnost ProKlas, s.r.o., farmu Skočice byl v r. 2008 schválen plán zavedení
zásad správné zemědělské praxe, jehož respektování přispěje k vytvoření příznivých podmínek pro stávající i navrhované rozvojové plochy ve Skočicích.
Návrhy opatření ke zlepšování kvality ovzduší
Pro město Přeštice je možno v oblasti ochrany ovzduší stanovit následující pořadí prioritních
oblastí:


požadavek celoplošného snižování imisní zátěže PM10 a benzo(a)pyrenu;
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opatření k snížení emisí prekurozorů ozónu (VOC, NOx) a opatření za účelem splnění
doporučených hodnot emisních stropů (NOx a SO2);



výrazné synergické efekty, zejména u opatření k omezení dopravní zátěže (hluk), snižování prašnosti (zlepšení pohody bydlení) a spotřeby tuhých paliv (snížení expozice
celého spektra karcinogenních polutantů);

Mezi hlavní zdroje imisního zatížení suspendovanými částicemi patří částice zvířené do
ovzduší větrem, stavební činností či automobilovou dopravou – tzv. sekundární prašnost.
V budoucnu dojde k významnému snížení emisí v centrální části Přeštic díky odklonění tranzitní dopravy po silnici I/27 mimo oblasti obytné zástavby (západní obchvat Přeštic). Realizace obchvatu města bude významným přínosem pro životní prostředí vnitřní části zastavěného území Přeštic.
Ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší existují rezervy pro zlepšení u středního zdroje
znečišťování ovzduší, který je na bázi hnědého uhlí – Zemědělské družstvo Kbel v Hlávkově
ulici na jihu Přeštic. Je relativně významným zdrojem znečišťování ovzduší a bylo by vhodné
jej převést na zemní plyn (souvislost s návrhem urbanistické koncepce – potřeba komplexního řešení území v okolí barokního chrámu).
Rozvojové záměry – umístění nových ploch pro výrobu, se předpokládají převážně
v Přešticích, zejména při západním okraji území za železniční tratí, která odděluje obytná
území města od výrobních zón. Rovněž na jihovýchodním okraji Skočic je navrhováno rozšíření ploch pro výrobu.
Celkově lze konstatovat, že záměry ÚP Přeštice nebudou, při dodržení odpovídajících pravidel, znamenat velký nárůst emisí škodlivin do ovzduší a s tím spojenou zátěž území. Dochází sice k situování velkého rozsahu ploch pro výrobu, ale půjde o výrobu jejíž vlivy nemají
překročit hranice příslušných areálů. Lze tak předpokládat jen mírné zvýšení emisí škodlivin
do ovzduší, které bude v zastavěném území kompenzováno úbytkem silničního dopravního
provozu po realizaci obchvatu města silnicí I/27.
Ochranou proti nadměrnému znečišťování ovzduší i dalším negativním vlivům na životní prostředí sídel by mělo být vymezování a vyhlašování ochranných pásem u nových zdrojů (nových výrobních provozů).
Územní plán dále navrhuje v rámci některých rozvojových ploch situování pásů zeleně na
ochranu proti hygienickým faktorům (např. prašnosti nebo hlučnosti), současně i za účelem
odclonění ploch pro výrobu od obytného prostředí a zvýšení atraktivity krajinného rázu.

I.12.2. Radonové riziko
Jedním z kritérií pro posuzování hygienické kvality životního prostředí je radonové riziko.
Radon je zdraví nebezpečný prvek, který může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin,
které jsou pod základy staveb, jednak z vody dodávané do objektů a také ze stavebních materiálů. Hlavním a trvalým zdrojem radonu je horninové prostředí.
Stavební pozemky jsou charakterizovány třemi kategoriemi radonového indexu: nízká, střední, vysoká. Mapy radonového indexu orientačně naznačují průměrnou míru aktivity (výskytu)
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radonu v různých jednotkách geologického podloží. Mapy radonového indexu mají pouze
orientační charakter a neslouží pro stanovení radonového indexu či míry rizika na konkrétních pozemcích či dokonce v objektech.
V území obce Přeštice převažuje 2., tj. přechodný stupeň radonového rizika. V tomto území
leží převážná část zastavěného území Přeštic, ale i územních částí Skočic, Žerovic
a Zastávky. Severní část zastavěného území Skočic leží ve stupni nízkého radonového rizika, rovněž tak jižní okraj Žerovic.
V územích s přechodným stupněm radonového rizika je nutné počítat s možností zvýšené
koncentrace radonu v podloží. Doporučuje se odborné změření koncentrace radonu
v podloží v místech plánovaných staveb, příp. změření radonu ve stávajícím objektu. Při využívání místních zdrojů podzemní vody pro pitné účely se doporučuje analýza podzemní
vody na radioaktivní prvky. V případech, kdy by docházelo k překročení povolených hodnot,
je třeba, aby příslušný projekt navrhnul řešení.

I.12.3. Hluk
Hluk ze silniční dopravy
Hluk ze silniční dopravy je dán intenzitou dopravy, zvl. podílem těžké nákladní dopravy, vychází z druhu zástavby, povrchu vozovky, příčného a podélného uspořádání silnice.
Hygienické požadavky přípustných hladin hluku vycházejí ze současně platného Nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech
staveb se stanovuje součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí
přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.
Nejzatíženější prostor z řešeného území je okolí silnice I/27, která prochází centrální částí
Přeštic, místy velmi zúženým profilem, navíc v jižní části města s výrazným sklonem nivelety.
Následující orientační výpočty hlukových zátěží byly provedeny při využití programu HLUK+.
V okolí silnice I/27 leží v současné době limitní izofona 60 dB pro denní dobu přibližně ve
vzdálenosti 27 m ve volném terénu. Objekty ležící 10 m a blíže od osy současného průjezdu
městem, zejména pak v jižní části města podél značně převýšeného úseku silnice I/27, jsou
nadlimitně zatíženy hlukem ze silniční motorové dopravy (tj. ekvivalentní hladiny akustické
zátěže leží nad 70 dB, tj. jsou započteny korekce pro starou hlukovou zátěž).
Pro nové rozvojové plochy podél současného průjezdu (např. rozvojovou plochu Z29 pro
bydlení na severu Přeštic) platí až do realizace obchvatu, že obytné objekty nebude možno
situovat blíže než 35 - 40 m od osy dané silnice bez provedení protihlukových opatření - detailněji bude třeba tvrzení prokázat v rámci územní přípravy dané lokality.
Podél ostatních silnic v území není hluk ze silniční dopravy významným limitujícím faktorem,
u rozvojových ploch pro bydlení možno doporučovat, aby objekty neležely blíže než 10 m od
osy daných silnic.
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Lze konstatovat, že významným pozitivním vlivem bude výhledově pro území znamenat realizace západního obchvatu Přeštic, který v dlouhodobém výhledu přispěje ke snížení hlukové
zátěže.
Dále uváděné orientační modelové výpočty hluku zohledňují jednak nárůst dopravy (modelové výpočty byly vztaženy k roku 2020), dále expertní předpoklady rozdělení dopravy na novou přeložku a na stávající průtah městem (na průtahu zůstane nejen vnitřní doprava cílová
a zdrojová, ale též tudy budou realizovány dopravní vztahy ve směru na Nepomuk). Vzhledem k tomu, že se předpokládá napojení obchvatu jižně od Přeštic na současnou silnici I/27,
bylo třeba uplatnit též předpoklady určitého navýšení dopravní zátěže v jižní části města
v důsledku příjezdu do jižních částí města z tohoto směru. V jižní části města tedy dojde
oproti severní části města i po realizaci obchvatu pravděpodobně k menšímu snížení intenzit
dopravy. I po realizaci obchvatu bude v jižní části města u nejblíže přimknuté obytné zástavby, zejména ve sklonitém úseku silnice, docházet k překračování limitů pro venkovní hluk
z dopravy. Opatření bude třeba směřovat do úprav objektů vedoucích ke snížení vnitřního
hluku a zamezit rozvoji bydlení v tomto území.
Podél obchvatu se předpokládá, že limitní izofona pro rozvoj 60 dB bude ležet ve vzdálenosti
cca 25-30 m ve volné krajině. Při započtení efektu odrazu od simulovaných objektů umisťovaných do různých vzdáleností od osy nové silnice bylo vypočteno, že je třeba počítat
s nadlimitním zatížením do vzdálenosti cca 33-35 m. Až v návaznosti na detailnější znalosti o
výškovém vedení obchvatové komunikace bude možno provést podrobnější hlukové výpočty.
Je třeba konstatovat, že územní plán neumisťuje žádné plochy pro bydlení v okolí budoucího
obchvatu, nepředpokládají se tedy negativní vlivy hlukové zátěže na obyvatele Přeštic v důsledku silniční motorové dopravy.
Jako územní rezerva je v územním plánu vymezen severovýchodní obchvat města – přeložka silnice II/230 (propojení na Nepomuk mimo centrum Přeštic). Územní rezerva pro tento
koridor počítá rovněž s pásy zeleně v jejím okolí, tak, aby navrhované plochy pro bydlení
nebyly ve střetu s tímto záměrem (umístěním územní rezervy reaguje ÚP Přeštic na úkol
prověřit tuto trasu v rámci ZÚR Plzeňského kraje).
Hluk ze železniční dopravy
Železniční doprava (trať č. 183 Železná Ruda – Klatovy – Plzeň) prochází městem Přeštice
relativně osídlenými částmi západního okraje města Přeštice. V daném území je trať elektrizována. V některých lokalitách stávající zástavby může docházet k nadlimitnímu hluku.
Územní plán nenavrhuje nové rozvojové plochy v bezprostřední blízkosti železniční trati.
Nejblíže železnici je situována rozvojová plocha v Zastávce. Z toho důvodu je v rámci požadavku na zpracování regulačního plánu pro tuto lokalitu, požadováno vypracování hlukové
studie týkající se zatížení území hlukem ze železniční dráhy č. 183.
Hluk z letecké dopravy
V územní se nepředpokládá zatížení hlukem z letecké dopravy.
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Hluk z výroby
V území se nevyskytují žádné výrobní provozy, které mají vymezena ochranná pásma
z titulu nadměrné hlučnosti. Je možno konstatovat, že provozy s nadměrnou hlučností jsou
v Přešticích umístěny mimo obytná území. Rozvoj nových ploch pro výrobu je navrhován
v návaznosti na stávající výrobně skladové části města. Pro všechny výrobní činnosti, které
by mohly být zdrojem střetů s okolím, je třeba vymezovat a vyhlašovat ochranná pásma.
Hluk ze sportovišť
V severní části Přeštic je navrhováno rozšíření sportovního areálu (Z 30) v sousedství navrhovaných ploch pro bydlení (Z 29). Až na základě konkrétního záměru, který bude ověřen
zpracováním územní studie, bude třeba zvážit případná opatření, například oddělení sportoviště izolačním pásem zeleně.

I.12.4. Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže (SEZ) a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti
nacházely skládky odpadů, areály průmyslové či zemědělské, čerpací stanice pohonných
hmot nebo jiná zařízení ve kterých došlo k úniku škodlivých látek do půdního prostředí.
Podle Studie starých ekologických zátěží Plzeňského kraje (Vodní zdroje, a.s., 2005) se v
řešeném území nalézá lokalita starých ekologických zátěží s velmi vysokým rizikem – bývalá
čistírna oděvů Přeštice (ulice V Háječku a Polní). V současné době je v areálu provozována
jiná firma (autoservis).
Výsledky postsanačního monitoringu podzemních vod podle závěrečné zprávy z listopadu
2009 prokázaly dosažení stanovených cílových limitů sanance. ČIŽP ukončila sledování lokality jako dlouhodobé havárie na podzemních vodách.
Výsledky postsanačního monitoringu podzemních vod podle Závěrečné zprávy z listopadu
2009 prokázaly dosažení stanovených cílových limitů sanace. ČIŽP ukončila sledování lokality jako dlouhodobě havárie na podzemních vodách. Opatření: zákaz budování studní či vrtů, odborná likvidace vrtů (sanace), v území dotčeném kontaminací při budování hlubinných
vrtů pro využití geotermální energie je nutno zatěsnit stvoly vrtů tak, aby nemohlo docházet
k propojení podzemních vod jednotlivých horizontů.
S problematikou starých zátěží dále souvisí bývalá skládka komunálního odpadu (riziko nízké) Pod Obecním lesem, severně od silnice č.II/230 – ulice Nepomucké, V současné době je
součástí územního plánu záměr realizovat zde cyklokrosový areál. Bývalá skládka je odplyněna vrty a filtry. V souvislosti s produkcí skládkového plynu je třeba sledovat bezpečnost
tohoto záměru průběžným měřením, tak aby se zabránilo případným nebezpečným jevům.
Prostory, kde je skládkový plyn vyveden na povrch (vrty s filtry) je nutno zabezpečit jejich
oplocením.
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I.13. Návrh řešení požadavků civilní ochrany
Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu vycházejí ze zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a specifikovány jsou v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.
Město Přeštice má pro případ vzniku mimořádných událostí průběžně aktualizovaný Výpis z
havarijního plánu Plzeňského kraje pro město Přeštice, Povodňový plán města Přeštice a
Požární řád města Přeštice.
a) V řešeném území je stanoveno území zvláštní povodně.
b) Řešené území neleží v zóně havarijního plánování.
c) Město nemá k dispozici stálý úkryt. V případě mimořádné události s rizikem kontaminace
nebezpečnými látkami a nebo účinky pronikavé radiace může obyvatelstvo využít přirozené
ochranné vlastnosti staveb s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí.
d) Prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou centrálně skladovány mimo řešené
území, ve skladech HZS Plzeňského kraje.
e) V řešeném území nejsou skladovány žádné nebezpečné látky.
f)

Veškeré záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události řeší starosta města a krizový štáb
města v součinnosti s Integrovaným záchranným systémem Plzeňského kraje. Pro varování
obyvatelstva město používá varovný signál poplachových sirén. Systém varování
obyvatelstva ostatních sídel, které nejsou pokryty dosahem poplachové sirény, bude
zajištěn prostřednictvím rozhlasových zařízení vozidel Policie ČR, případně prostřednictvím
místního rozhlasu.

g) Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou zajišťuje město Přeštice, ČEVAK a.s.
Případně budou na území města rozmístěny mobilní cisterny s pitnou vodou nebo bude
rozvážena balená voda. Nouzové zásobování elektrickou energií bude zajištěno v rozsahu
významných objektů občanského vybavení, vybavených vlastními zdroji elektrické energie
v.souladu s platnými normami ČSN a předpisy v oboru.

J. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (§ 53 odst. 5 písm. f) SZ )

V rámci zpracování územního plánu bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a
potřeby vymezení zastavitelných ploch (podkladem byly doplňkové průzkumy území v rámci
zpracování předchozí etapy návrhu ÚP, dále aktuální terénní průzkumy a odborné analýzy,
konzultace s pořizovatelem ÚP, pověřeným zastupitelem a dalšími představiteli města). Na
základě těchto informací a při zachování kontinuity s historickým vývojem a se stávajícím ÚP
města, bylo konstatováno účelné vymezení stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem
využití, které jsou v ÚP charakterizovány jako stav. Na základě stejných podkladů a rozborů
byly v ÚP vymezeny zastavitelné plochy a plochy přestavby.
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Stěžejní urbanistickou funkcí Přeštic je bydlení, úkolem ÚP je proto vymezit v přiměřeném
rozsahu potřebné zastavitelné plochy pro toto využití. Nové plochy pro bydlení jsou navrženy
tak aby navazovaly na stávající zastavěné území sídla v rozsahu, který odpovídá roli obce
v sídelní struktuře, velikosti obce a předpokládanému rozvoji (výhodná poloha Přeštic na
rozvojové ose Plzeň – Klatovy, předpoklady zlepšení dopravní dostupnosti přestavbou silnice
I/27 a modernizací železniční trati, dlouhodobý demografický rozvoj města). Rozsah potřeby
vymezení zastavitelných ploch je odvozen od analýzy urbanistického a demografického rozvoje.
Předpokládaný vývoj počtu obyvatel města a stanovení potřeb bytové výstavby
Odůvodnění územního plánu pracuje s předpokládaným budoucím vývojem počtu obyvatel
Přeštic - ve třech variantách. Ty se liší výhledovým počtem obyvatel a z toho vyplývající výstavbou bytů. V obci jako celku je možné vzhledem k její poloze očekávat ve výhledu zájem
o výstavbu rodinných domů. V Přešticích probíhala v posledních padesáti letech intenzivní
výstavba bytů. Pouze v období 1981 – 1991 byla výstavba slabší.
Výhledový vývoj počtu obyvatel a rozsah bytové výstavby je navržen ve variantách. Zásadou
těchto variant je zlepšovat kvantitativní úroveň bydlení i při rozdílných výhledových počtech
obyvatel. Z toho pak vychází potřeba výstavby bytů. Hlavní zásady doprovázející navrhovaný
rozvoj jsou následující:


současný celkový počet obyvatel Přeštic byl k 1.1. 2015 v Přešticích 6 617 obyvatel (5
875 obyv. Přešice, 401 obyv. Skočice, 232 obyv. Žerotice, 109 obyv. Zastávka). Podle
varianty A bude počet obyvatel stagnovat nebo mírně klesat. Kolem roku 2030 lze podle
této varianty předpokládat v Přešticích cca 6 600 obyvatel. V ostatních variantách se
naopak počítá s diferencovanými přírůstky počtu obyvatel. Podle varianty B by k roku
2030 bylo dosaženo počtu 7 600 obyvatel a podle varianty C přes 8 000 obyvatel.



průměrný počet členů domácnosti se bude dále mírně snižovat, ve variantě B a C se
předpokládají poněkud větší domácnosti v důsledku výraznějšího migračního posilování
města mladšími rodinami s více dětmi;



podíl domácností bez vlastního bytu se v městě v celém sledovaném období od r. 1961
vyvíjel příznivě, po r.1991 však docházelo k zhoršování tohoto ukazatele. Návrh výstavby bytů však umožňuje opět zlepšení úrovně soužití na hladinu soužití chtěného, tj. kolem 4 – 5 %;



přirozený odpad bytů je předpokládán ve výši mírně nižší, než tomu bylo doposud;



předpokládá se že dojde k rozsáhlejším modernizacím bytového fondu a také k získání
nových bytů dostavbami stávajících rodinných domů, případně i bytových domů;



část rekreačně využívaných chalup se postupně přemění na sezónně trvale obydlené
byty.

Za těchto předpokladů by se vývoj obyvatelstva, domácností a bytové výstavby mohl vyvíjet
tímto způsobem:
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Vývoj obyvatelstva, cenzových domácností a bytů 1961- 2030
Časový úsek a sledovaný jev
1961 Počet obyvatel

Administrativní obec Přeštice celkem
-

5 520

-

Počet cenzových domácností

-

1 933

-

Počet trvale obydlených bytů

-

1 682

-

Počet osob na 1 CD

-

2,86

-

Počet osob na 1 byt

-

3,28

-

Podíl CD bez vlastního bytu (v%)

-

13,0

-

-

337

-

-

20,0

-

-

88

-

-

5,2

-

1961-1970

Bytová výstavba abs.
v % bytů 1961
Odpad bytového fondu
v % bytů 1961

1970 Počet obyvatel

-

5 724

-

Počet cenzových domácností

-

2 116

-

Počet trvale obydlených bytů

-

1 931

-

Počet osob na 1 CD

-

2,71

-

Počet osob na 1 byt

-

2,96

-

Podíl CD bez vlastního bytu (v%)

-

8,7

-

1971-1980

Bytová výstavba abs.
v % bytů 1970
Odpad bytového fondu
v % bytů 1970

1980 Počet obyvatel

-

862

-

-

44,6

-

-

405

-

-

21,0

-

-

6 769

-

Počet cenzových domácností

-

2 556

-

Počet trvale obydlených bytů

-

2 388

-

Počet osob na 1 CD

-

2,65

-

Počet osob na 1 byt

-

2,83

-

Podíl CD bez vlastního bytu (v%)

-

6,6

-

-

136

-

-

5,7

-

-

200

-

-

8,4

-

-

6 382

-

Počet cenzových domácností

-

2 478

-

Počet trvale obydlených bytů

-

2 324

-

Počet osob na 1 CD

-

2,58

-

Počet osob na 1 byt

-

2,75

-

Podíl CD bez vlastního bytu (v%)

-

6,2

-

-

302

-

-

13,0

-

1981-1991

Bytová výstavba abs.
v % bytů 1980
Odpad bytového fondu
v % bytů 1980

1991 Počet obyvatel

1991-2001

Bytová výstavba abs.
v % bytů 1991
Odpad bytového fondu
v % bytů 1991

-

157

-

-

6,8

-

-

6 453

-

Počet cenzových domácností

-

2 676

-

Počet trvale obydlených bytů

-

2 469

-

Počet osob na 1 CD

-

2,41

-

Počet osob na 1 byt

-

2,61

-

Podíl CD bez vlastního bytu (v%)

-

7,7

-

-

306

-

-

12,4

-

-

120

-

2001 Počet obyvatel

2001-2010

Bytová výstavba abs.
v % bytů 2001
Odpad bytového fondu
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Časový úsek a sledovaný jev
v % bytů 2001

Administrativní obec Přeštice celkem
-

4,9

-

-

6 998

-

Počet cenzových domácností

-

2 965

-

Počet trvale obydlených bytů

-

2 655

-

Počet osob na 1 CD

-

2,36

-

Počet osob na 1 byt

-

2,64

-

Podíl CD bez vlastního bytu (v%)

-

10,4

-

2011 (1.1.) Počet obyvatel

2015 (1.1.) Počet obyvatel
Časový úsek a sledovaný jev
2011 - 2020

Bytová výstavba abs.
v % bytů 2011
Odpad bytového fondu
v % bytů 2011

2020 Počet obyvatel
2021-2030

Bytová výstavba abs.
v % bytů 2021
Odpad bytového fondu
v % bytů 2021

2030 Počet obyvatel

-

6 617

var. A

var. B

var. C

180

320 *)

500

6,8

12,1

18,8

100

100

100

3,8

3,8

3,8

6 700

7 300

7 800

130

320

400

3,6

11,1

13,1

80

100

100

2,9

3,5

3,3

6 600

7 600

8 200

Počet cenzových domácností

2 933

3 262

3 495

Počet trvale obydlených bytů

2 785

3 095

3 355

Počet osob na 1 CD

2,25

2, 33

2,35

Počet osob na 1 byt

2,37

2,46

2,44

5,0

5,1

3,9

Podíl CD bez vlastního bytu (v%)

*) cca 200 bytů 2015 – 2020

Na základě posouzení variant je uvažován k roku 2030 vývoj počtu obyvatel směřující
k variantě B - tj. dosažení počtu obyvatel přes 7 000 a výstavbu bytů v rozsahu srovnatelném s výstavbou v posledních desetiletích tj. cca 520 bytů.
Pokud jde o formu výstavby bytů, předpokládá se, že stejně jako doposud, by velká většina
bytů byla postavena v rodinných domech a menší část v bytových domech. To znamená že
celková výstavba bytů od r. 2015 do roku 2030 odhadovaná na cca 520 bytů by byla členěna
na cca 380 bytů v RD (cca 75%) a 140 bytů v nízkopodlažních bytových domech (cca 25%).
Naprostá většina ploch pro výstavbu bytů je navržena v Přešticích. V přiměřené menší míře
jsou navrženy zastavitelné plochy pro bydlení též v místních částech Skočice, Žerovice Zastávka.
V Přešticích je v ÚP pro výstavbu rodinných domů k dispozici 30,69 ha jako plochy typu BI a
3,08 ha jako plochy SV a cca poloviční část z 2,38 ha ploch SM (zahrnuje i jiné využití než je
bydlení – zejm. lokální občanskou vybavenost). Celkem tedy asi 35 ha pro rozvoj výstavby
RD. Na této ploše lze umístit cca 350 RD (bytů) včetně podílu veřejné infrastruktury. Ve Skočicích je pro rodinné domy k dispozici cca 6,27 ha – tj. plocha pro cca 30 rodinných domů
venkovského typu včetně podílu veřejné infrastruktury. V Žerovicích - Zastávce se jedná o
celkovou plochu cca 11,77 ha - tj. plocha pro cca 60 rodinných domů venkovského typu
včetně podílu veřejné infrastruktury. Celková kapacita ploch umožňuje výstavbu cca 440 RD
(bytů).
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Zastavitelné plochy pro bytové domy jsou vymezeny pouze v Přešticích o rozloze cca 7,72
ha (část ploch má alternativní využití - výstavba RD, občanská vybavenost lokálního významu). Dle analogických srovnání zde je možno umístit kolem 250 bytů, včetně předpokládané
veřejné infrastruktury.
Celkový odhadovaný počet bytů na vymezených plochách v ÚP činí 690 bytů. To představuje asi 30% navýšení ploch oproti odhadované potřebě, což odpovídá praktickým zkušenostem s nutností plánovat rezervu pro možnost volby lokality, pro zabránění eventuelní spekulační blokaci ploch, pro zohlednění specifických problémů některých ploch se zajištěním veřejné infrastruktury apod.
Na druhém místě se v návrhu ÚP uplatňují zastavitelné plochy pro výrobu a skladování různého druhu o celkové rozloze 48,2 ha. Rozsah těchto zastavitelných ploch a ploch přestavby
je odvozen od významu polohy Přeštic na rozvojové ose OR3 Plzeň – Klatovy – hranice SRN
a v rámci rozvojového území vymezeného na této ose v ZÚR Plzeňského kraje. Přeštice jsou
největším městem prstence osídlení v okruhu do 20 km od Plzně. Konkrétně vzdálenost
Přeštic od krajského města činí pouze cca 15 km. Z urbanistické polohy Přeštic vyplývá též
jejich role spádového centra pracovních příležitostí pro okruh 30 obcí venkovského typu
v rámci ORP. Polovina těchto obcí je z hlediska hospodářského pilíře udržitelného rozvoje
hodnocena jako podprůměrná nebo výrazně podprůměrná a vyžaduje podporu. Navržené
plochy pro výrobu a skladování územně navazují na stávající výrobní areály v Přešticích a ve
Skočicích. Dále ÚP pro výrobní potřeby také vymezuje plochy přestaveb v Přešticích a
v Žerovicích.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby se především soustřeďují v územním pásu
s perspektivně výhodnou dopravní dostupností mezi železniční tratí č.183 a budoucím obchvatem města silnicí I/27, zároveň jsou tyto plochy dopravně napojitelné na silnice II/230 a
II/183. V této poloze je jejich situování tradiční a výhodné i s ohledem na to že nebudou nepříznivě ovlivňovat obytné sektory města ani vstupovat do volné krajiny.
Též na úseku veřejné občanské vybavenosti je zachována kontinuita se stávajícím ÚP. Zastavitelné plochy o rozloze 9,56 ha jsou situovány na východním okraji města. Vzhledem
k saturování potřebné struktury a rozsahu většiny druhů občanského vybavení je orientace
vymezení nových ploch zaměřena na specifický potenciál a potřeby města v oblasti rekreace
a sportu. Tyto plochy jsou vymezeny v souladu s dlouhodobými rozvojovými záměry města
Přeštice. Doplňkovou formou je občanské vybavení navrženo na návsi v místní části Skočice.
Plochy a koridory dopravní infrastruktury 37,73 ha a plochy a koridory technické infrastruktury 1,49 ha jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby a téměř v plném rozsahu jsou vyvolány průmětem a zpřesněním požadavků vymezených v nadřazené územně plánovací dokumentaci ZÚR Plzeňského kraje.
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K.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ (příloha č. 7 k vyhlášce)

K.1. Rámec širších vztahů
Řešené území je součástí Plzeňského kraje, je situováno cca 15 km jižně od Plzně. Přeštice
jsou na jih od Plzně nejvýznamnější „silné lokální centrum“ ležící na důležité silniční dopravní
tepně I/27 spojující krajské město Plzeň a město Klatovy, které je vstupní branou do oblasti
Šumavy a dopravní spojnicí s Bavorskem v SRN. Městem dále prochází železniční trať č.183
spojující Plzeň s Železnou Rudou, odkud též pokračuje dále do Německa.
Přešticemi protéká řeka Úhlava, s mimořádným vodohospodářským významem. Na šumavském horním toku této řeky vybudovaná přehrada Nýrsko poskytuje širokému zázemí, včetně města Plzně, zdroj pitné vody.
Město Přeštice je v blízkém i vzdálenější okolí obklopeno relativně volnou krajinou
s osídlením venkovského charakteru. Přeštice jsou proto centrem širšího regionu a poskytují
tomuto zázemí pracovní příležitosti, služby a vybavenost (Úřad práce, Finanční úřad, Česká
pošta, Policie ČR, útvar Hasičského záchranného sboru, zdravotnická, školská zařízení
a další vybavenost).
Městský úřad obce s rozšířenou působností stupně III. (ORP) vykonává státní správu pro 30
obcí ve správním obvodu o celkové rozloze 27 116 ha, ve kterém žije více než 22 000
obyvatel (cca 4% z celkového počtu obyvatel Plzeňského kraje).

K.2. Návaznost ÚP okolních obcí
Jako podklad pro vyhodnocení širších vztahů ÚP Přeštice k ÚP okolních obcí byly použity
ÚAP ORP Přeštice – 3. úplná aktualizace 12/2014. Širší vztahy - vazby jsou posuzovány
zejména z hlediska návaznosti návrhů dopravní a technické infrastruktury, ÚSES, slučitelnosti funkčního využití eventuelně i dalších hledisek. Respektování stanovených limitů využití
území je povinností všech ÚP.
Obec Oplot: Funkční využití ploch ÚP Přeštice je slučitelné se sousedícím územím obce.
Zastavitelné, přestavbové ani stavové plochy bydlení, výroby či vybavenosti se nenalézají ve
vzájemné přímé interakci. Návaznosti území tvořené převážně zemědělskými, částečně lesními plochami, kterými prochází ÚSES, nevykazují rozpory. Technická infrastruktura KOR06
(TI) je provázána.
Obec Soběkury: Zastavitelné, přestavbové ani stavové plochy bydlení, výroby či vybavenosti
se nenalézají ve vzájemné přímé interakci. Funkční využití ploch ÚP Přeštice je slučitelné se
sousedícím územím, provázanost širších vztahů je zajištěna a týká se převážně lesních
ploch a ÚSES.
Obec Lužany: Zajištěna je vazba významných návrhových koridorů dopravní infrastruktury
KOR01(DS) a technické infrastruktury KOR05 (DZ). Funkční využití ploch ÚP Přeštice je
slučitelné se sousedícím územím. Zastavitelné, přestavbové ani stavové plochy bydlení, výroby či vybavenosti se nenalézají ve vzájemné přímé interakci.
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Obec Příchovice: Zastavitelné, přestavbové ani stavové plochy bydlení a výroby se nenalézají ve vzájemné přímé interakci. Funkční využití ploch ÚP Přeštice je slučitelné se sousedícím územím. Provázanost týkající se zejména vodohospodářských ploch a opatření, zemědělských ploch a ÚSES, nevykazuje rozpory.
Obec Renče: Vazby území se týkající se téměř výhradně lesní plochy, kromě krátkého úseku
zemědělské plochy a částečně ÚSES nadřazeného významu, nevykazují rozpory. Koridor
pro technickou infrastrukturu KOR06 (TI) je provázán v obou ÚP.
Obec Dolní Lukavice: Návrhy ÚP Přeštice týkající se dopravní infrastruktury KOR01 (DS) a
technické infrastruktury KOR06 (TI) a jsou provázané s územím obce. Zastavitelné, přestavbové a stavové plochy pro bydlení, výrobu či vybavenost se nenalézají ve vzájemné přímé
interakci. Funkční využití ploch ÚP nevykazuje rozpory s územím sousedící obce - týká se
zemědělských a lesních ploch, vodohospodářských ploch a ÚSES.
Obec Horní Lukavice: Koridory dopravní infrastruktury KOR01 (DS) a technické infrastruktury KOR06 (TI) a jsou provázané. Zastavitelné, přestavbové a stavové plochy pro bydlení,
výrobu či vybavenost se nenalézají ve vzájemné přímé interakci. Funkční využití ploch ÚP je
slučitelné se sousedícím územím a týká se, kromě jmenovaných vztahů, zemědělských
ploch, lesních ploch a ÚSES.

L.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ (příloha č. 7 k vyhlášce)

L.1 Návrh územního plánu Přeštice je zpracován dle dále uvedených požadavků vyplývajících ze Zadání územního plánu Přeštice, schváleného Zastupitelstvem města Přeštice.
a)

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky a ze Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje.

Požadavky vyplývající z PÚR ČR, zpřesněné ZÚR Plzeňského kraje jsou v územním plánu
splněny (respektován význam širší dopravní funkce řešeného území, respektovány konkrétní
požadavky na lokalizaci dopravních zařízení, respektovány obecné požadavky úsporného a
vyváženého územního rozvoje).
b)

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Požadavky vyplývající z ÚAP ORP jsou v územním plánu splněny (konkrétní požadavky na
lokalizaci dopravních zařízení s nadmístním významem – silnice a železnice, přiměřeně jsou
splněny i obecné požadavky týkající se vyváženosti podmínek pro udržitelný rozvoj území a
hospodárné využívání území s ohledem na ochranu kvalitního zemědělského půdního fondu).
c)

Požadavky na rozvoj území obce

Požadavky týkající se rozvoje území obce jsou v územním plánu splněny (všechny vyjmenované typy využití území jsou vymezeny; odlišný je rozsah vymezení jednotlivých typů ploch a
forma jejich vymezení - rozsáhlé i doplňkové vymezení, forma: návrhy,územní rezervy, VPS
– VPO a nebo prvky obsažené v koordinačním výkresu – koncepce veřejné infrastruktury).
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d)

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci
a koncepci uspořádání krajiny)

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území jsou v územním plánu splněny – požadovaný obsah je zahrnut do kapitoly F (Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
využitím), názvy ploch a formulace regulativ se řídí ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Urbanistická koncepce
Požadavky týkající se urbanistické koncepce jsou v územním plánu splněny – požadované
principy jsou zahrnuty do navrhované urbanistické koncepce viz. podkapitola C1., dále viz
kapitola F (Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným využitím, včetně podmínek
prostorového uspořádání). Stanovení pořadí změn v území – etapizace nebylo shledáno
potřebné a nebylo proto stanoveno.
Koncepce uspořádání krajiny
Požadavky týkající se koncepce uspořádání krajiny byly v územním plánu splněny; v návrhu
ÚP zahrnuty účelové komunikace (v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy), komunikace pro cyklistiku; ÚP nevymezuje plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny, je respektován a dopracován návrh ÚSES, a též ostatní požadavky týkající se koncepce uspořádání
krajiny (protipovodňová opatření, rekultivace dobývacího prostoru). Nelze dodržet požadavek
týkající se návrhu dřevin – přesahuje možnosti územního plánu. V záplavovém území Úhlavy
je v jednom případě navržena rozvojová plocha Z44, která musí být svou specifikací
v kontaktu s řekou (předpokládané aktivity - plovárna, zázemí pro vodácké sporty apod.).
e)

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Dopravní infrastruktura
Požadavky týkající se řešení dopravní infrastruktury jsou v územním plánu splněny – obsluha navrhovaných rozvojových ploch je řešena, parkovací plochy prověřeny a doplněny, navrhované cyklostezky respektovány a doplněny; stávající koncepce dopravy byla, se souhlasem pořizovatele, doplněna o územní rezervu pro obchvat přeložky silnice II/230 na severovýchodním okraji Přeštic.
Technická infrastruktura
Požadavky týkající se řešení technické infrastruktury jsou v územním plánu splněny, stávající
koncepce vodního hospodářství a energetiky jsou posouzeny, respektovány a případně doplněny. Územní řešení doplněné koncepce technického vybavení je zpracováno přiměřeně
specifice územního plánu, tj. konkrétně je řešeno v rámci koordinačního výkresu – veřejná
infrastruktura, vybraná část návrhů je vymezena jako veřejné prospěšné stavby. Územní
plán nenavrhuje nové plochy pro skládky komunálního odpadu.
Občanské vybavení
Koncepci občanského vybavení územní plán nemění, jsou respektovány stávající plochy
občanského vybavení a jsou respektovány i nové podněty uvedené v zadání ÚP.
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Veřejná prostranství
Územní plán respektuje stávající veřejná prostranství, v rámci navrhovaných ploch jsou navržena konkrétně nebo formou regulativů ploch s rozdílným způsobem využití další veřejná
prostranství.
f)

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou územním plánem splněny. Územní plán
neobsahuje žádný záměr který by narušoval pohledové osy na dominantní stavbu města –
barokní chrám. Územní plán respektuje vyjmenované významné hodnoty v území. Územní
plán též zdůrazňuje uvedené hodnoty tím že vymezuje lokality (formou pěších a cyklistických
komunikací) které poskytují celkové pohledy na panoramata města a jeho okolí.
Územní plán taktéž vymezil stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt a které jsou z hlediska veřejných zájmů nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení.
g)

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Územní plán splnil požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb (na úsecích dopravní a technické infrastruktury) a veřejně prospěšných opatření (na úseku návrhu územního systému ekologické stability) viz kapitola G., G.1. a G.2. návrhu ÚP. Požadavky na asanace nebyly v zadání územního plánu uplatněny.
h)

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi
a jinými rizikovými přírodními jevy)

Povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů ÚP plní. Požadavky dané stanoveným
záplavovým územím a ochranou území před povodněmi jsou návrhy ÚP respektovány.
Do ÚP byly zapracovány výsledky studie protipovodňových opatření na levém břehu řeky
Úhlavy. Návrh ÚP přejímá a zařazuje mezi VPS územní průmět projektové dokumentace
protipovodňových opatření, zpracované na úrovni Studie proveditelnosti. Výsledkem opatření
bude ochrana území na levém břehu Úhlavy (jádro urbanizovaného prostoru). Pravý břeh
Úhlavy zůstane v přírodním stavu, široká údolní niva umožní provedení velkých vod prakticky
bez ovlivnění navrhovanou úpravou levého břehu. Návrh ÚP v této souvislosti také respektuje území s vymezeným průlehem. Návrh ÚP dále pracuje i s dalšími protierozními opatřeními
zejména v prostoru místních částí Skočic a Vícov (KOR09, KOR10, K22 aj.).
Omezení daná ochrannými pásmy vodních zdrojů, především rozsah ochranných pásem,
včetně využití ploch a z toho plynoucí hospodaření na přilehlých pozemcích návrh ÚP respektuje.
i)

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Územní plán dbal požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů v území – vytvořil podmínky pro řešení negativních důsledků tranzitní dopravy (přeložka silnice I/27, územní rezerva
pro přeložku silnice II/230); zohledňoval lokalizaci rozvojových ploch pro bydlení s ohledem
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na kvalitu zabíraného zemědělského půdního fondu, zapracoval protipovodňová opatření,
pouze v jednom případě vymezil plochu v záplavovém území (Z44) s nutnou vazbou na tok
řeky; formou návrhu rozvojových ploch pro výrobní funkce posílil podmínky pro hospodářský
rozvoj města.
j)

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Územní plán splnil požadavky na vymezení uvedených zastavitelných ploch a ploch přestavby, v některých ohledech navýšil odhadované rozlohy ploch (u některých typů ploch nelze
přesně stanovit podíl bydlení vůči ostatním způsobům využití – např. SM - plochy smíšené
obytné městské, SV - plochy smíšené obytné venkovské); Přestavbové plochy výrobního
typu V a VL na stávajících výrobních plochách jsou vymezeny pro zlepšení kvality a efektivnosti využití území a neznamenají žádný přírůstek zastavitelných ploch.
k)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření
změn jejich využití územní studií

Územní plán splnil požadavky a vymezil dvě plochy ve kterých je uloženo prověření změn
jejich využití studií, viz kapitola K. návrhu územního plánu.
l)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Územní plán vymezil tři plochy, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich
využití stanoveny regulačním plánem, viz kapitola L. návrhu územního plánu.
m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
Dotčené orgány dosud neuplatnily požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Územního
plánu na udržitelný rozvoj území.
n)

Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Požadavek na variantní řešení nebyl součástí zadání územního plánu; v zadání nebyl uplatněn ani požadavek na zpracování konceptu územního plánu.
o)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Veškeré požadavky na obsah a rozsah dokumentace územního plánu, na jeho technické
zpracování i požadované počty paré dokumentace územního plánu byly splněny.
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L.2 Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě
postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona (nový návrh ÚP na základě projednání s
DO)
Nebylo postupováno podle tohoto předpisu. Připomínky uplatněné dotčenými orgány při projednání návrhu územního plánu (připomínky formálního rázu bez vlivu na koncepci využití
území) byly v územního plánu zohledněny. Jejich rozsah a závažnost nevyžadovaly opakované projednání.

M.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA),
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ (příloha č. 7 k vyhlášce)

Územní plán nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR
Plzeňského kraje.

N.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (příloha č. 7 k vyhlášce)

N.1. Metodika a postup vyhodnocení
Vyhodnocení navrženého urbanistického řešení ÚP Přeštice bylo provedeno ve smyslu zákona ČNR č.334 ze dne 12.5. 1992 o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č.48 ze dne 22.2. 2011.
Pro účely ochrany ZPF jsou zavedeny „Třídy ochrany zemědělského půdního fondu“, zařazující jednotlivé BPEJ do pěti tříd. Nejcennější půdy jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany, do
této kategorie jsou vybrány v rámci jednotlivých klimatických regionů půdy s nadprůměrnou
produkční schopností, jejich odnímání je možné převážně jen na záměry související
s obnovou ekologické stability, liniové stavby zásadního významu a jen podmíněně jsou odnímatelné pro jiné účely.
Výkres se znázorněním kvality zemědělské půdy a kategorie lesních pozemků je součástí
grafické dokumentace územního plánu. V této mapě jsou zakresleny jednotlivé rozvojové
plochy s rozdílným způsobem využití (zastavitelné plochy, přestavby, plochy změn v krajině
a koridory) navrhované územním plánem s přiřazeným identifikačním číslem. Hodnocení
záborů ZPF a PUPFL rozvojovými plochami bylo provedeno tabulkovou formou. Kultura zemědělské půdy byla stanovena podle KM mapy 1 : 5 000. Takto bilancovány jsou návrhové
rozvojové plochy a koridory.
Výpočet byl proveden na základě jednotlivých BPEJ a PUPFL, které byly promítnuty na katastrální mapu. Tím byl zjištěn předpokládaný odhad záborů pozemků zařazených do ZPF
(orná půda, trvalé travní porosty, zahrady, ovocné sady) a lesních pozemků.
Plochy vymezené jako přestavbové a územní rezervy nejsou vyhodnoceny. Plochy přestaveb již byly v minulosti urbanizovány a došlo k odnětí ze ZPF nebo PUPFL. Vyhodnocení
77

záborů územních rezerv bude provedeno v rámci přeřazení plochy do návrhu. Zároveň nejsou dle §59 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vyhodnoceny zábory pro ÚSES. Skladebné části ÚSES navrhované k založení jsou chápány jako změna kultury z ekologicky méně stabilního prostředí na prostředí ekologicky stabilnější. Nemusí se vylučovat s principy
extenzivního zemědělského nebo lesnického hospodaření.
Záměry převzaté z pozemkových úprav nebudou spojeny s trvalým záborem ZPF ani PUPFL
neboť pro tyto účely již byly pozemky vyjmuty nebo jde pouze o změnu kultury. Resp. pozemky pro jednotlivá opatření již byly v katastru vyčleněny. Tzn. plochy pro zatravnění, účelové komunikace, protierozní meze. Výjimkou jsou plochy k zalesnění nezohledněné
v katastrální mapě pro něž byl zábor proveden. Z odhadu záborů jsou též vyčleněny revitalizace na bezejmenném potoce vyplývající z KPÚ. Dle §9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném
znění, není pro obnovu přirozených koryt vodních toků potřeba souhlasu orgánu ochrany
ZPF.
Pro vyhodnocení záborů koridorů dopravní a technické infrastruktury na ZPF a PUPFL byl
proveden odhad předpokládaných parametrů budoucích staveb (záměrů) vztažený k ose
koridoru (včetně náspů a zářezů u dopravní infrastruktury).


přeložka silnice I/27 – dle současné projektové dokumentace, 20 m pro etapové napojení na stávající I/27 na jihu Přeštic,



přestavba silnice II/230 – 15 m,



místní a účelové komunikace pro nemotorovou dopravu – 5 m (mimo komunikace
z KPÚ),



modernizaci železniční tratě č. 183 - 20 m,



elektrické vedení ZVN 400 kV – 4 m (pouze pro PUPFL),



protipovodňové opatření podél Úhlavy a odvodňovací příkop v k.ú. Přeštice – v rozsahu
vymezených koridorů.

N.2. Zdůvodnění navrženého řešení
V řešeném území zaujímá zemědělský půdní fond (ZPF) téměř 70 % z celkové výměry. ZPF
vykazuje velmi příznivé kvalitativní vlastnosti - většinou se jedná o ZPF I. a II. třídy ochrany.
V některých lokalitách jsou navíc provedeny meliorace půdy – formou odvodnění. V daleko
menší míře se vyskytuje ZPF III. a IV. třídy ochrany a jen na nepatrném podílu je evidována
ZPF V. třídy ochrany. Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou zastoupeny v malé míře jen
na severním, východním a západním cípu řešeného území (v řešeném území zastoupeny
pouze lesy hospodářské). ZPF má příznivé podmínky také po stránce klimatické, oblast do
které spadá je mírně teplá, mírně vlhká, s mírnou zimou. Z pohledu ekologické rovnováhy
však není zájmové území vyvážené z důvodu úpravy ZPF do formy rozlehlých lánů orné půdy a z důvodů antropogenní činností narušených hydrogeologických poměrů.
Město Přeštice i všechny jeho místní části jsou obklopeny zemědělskou půdou a to převážně
půdou I. a II. třídy ochrany. V důsledku toho se při navrhovaném územním rozvoji, který je
nezbytnou složkou udržitelného rozvoje sídelních částí Přeštic, nelze vyhnout záboru kvalitní
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zemědělské půdy, a to i přes to že územní plán při návrhu rozvojových ploch respektuje
obecné i místně specifické zásady šetrnosti vůči ZPF a PUPFL.
Důsledky na zábor ZPF a PUPFL mají mj. dopravní stavby z nichž větší část je převzata
z nadřazené ÚPD – ZÚR Plzeňského kraje ve znění 1. aktualizace (přeložka silnice I/27,
modernizace železniční tratě č. 183) nebo pozemkových úprav. Jak nadřazená ÚPD, tak
pozemkové úpravy jsou pro ÚP Přeštice závaznými podklady.
V rozvojových návrzích se územní plán řídí omezením existujících nebo plánovaných limitů
rozvoje. V Přešticích je to zejména na západní straně plánovaný obchvat silnicí I/27; na severu a východě je limit tvořený linií ÚSES a koridorem energetického vedení; na jižní straně
je limitující tok Úhlavy a záplavové území řeky. Územní plán navrhuje rozvojové plochy
v těsné návaznosti na zastavěné území, využívá vnitřních rezerv sídel, tím že vymezuje plochy přestaveb. Pouze ve výjimečných případech vstupují návrhy územního plánu do volné
krajiny – návrh cyklokrosového areálu v lokalitě bývalé skládky komunálního odpadu. Tímto
přístupem, který zachovává tvarovou kompaktnost sídel se tak výrazně nezmění charakter a
stav životního prostředí, ani se negativně neovlivní ekologická stabilita území či jeho hydrologické nebo odtokové poměry.
Ke zkvalitnění ZPF přispívá územní plán návrhem ÚSES jakožto vegetační opatření podporující retenci vody v krajině, dále návrhem protierozních opaření a návrhem systému zemědělských komunikací (převzatých a zpřesněných z podkladového materiálu - komplexní pozemkové úpravy). KPÚ jsou soubor opatření zajišťující ochranu ZPF před negativními klimatickými jevy.

N.3. Vyhodnocení důsledků vůči zemědělskému půdnímu fondu (ZPF)
Navrhované řešení územního plánu představuje vynětí cca 168,33 ha zemědělského půdního fondu. Z toho pro potřeby bydlení 60,66 ha (zahrnuje též všechny nároky na veřejnou
infrastrukturu – dopravní obsluha a doprava v klidu, technická infrastruktura, veřejná prostranství, lokální občanská vybavenost), občanské vybavenosti 9,56 ha, výroby a skladování
48,2 ha, plochy a koridory dopravní infrastruktury 37,73 ha, plochy a koridory technické infrastruktury 1,49 ha, zalesnění 5,80 ha a zeleně 4,89 ha.
Plochy pro bydlení (hromadné, smíšené, v rodinných domech) jsou vymezeny v rozsahu,
který vyplývá z provedeného demografického odhadu (viz kap. H.3.1). Je předpokládán určitý nárůst počtu obyvatel a tím i bytové výstavby v rozsahu odpovídajícímu posledním 20
létům (zábor cca 60,66 ha). Rozvojové plochy jsou vymezeny v přímé vazbě na stávající
zástavbu, čímž bude organizace na ZPF narušena v co nejmenší možné míře. Zábor ZPF
v tomto ohledu bude nevyhnutelný. Vzhledem k zařazení značné části ZPF v okolí města do
půd v I. a II. třídě ochrany nelze tyto plochy vymezit tak, aby tyto půdy nebyly dotčeny. Rozvoj je v Přešticích primárně směrován do východní části města, kde ve stávající zástavbě
převládají hlavně obytné funkce. Z hlediska územních limitů, jde o jedinou možnou rozvojovou lokalitu pro bydlení. Jižní okraj je významně limitován rozlivnou nivou řeky Úhlavy, západní část (za železnicí č. 183) plní funkci hospodářského (výrobního) zázemí města a potažmo celého ORP. Ze strany severní je poté územním limitem přeložka silnice I/27 k jejíž
blízkosti z hygienických důvodů není vhodné zástavbu dále vymezovat.
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Navržené plochy pro výrobu a skladování (48,2 ha) jsou vymezeny dle shodného metodického postupu. Tzn. přímo navazují na stávající výrobní areály v Přešticích. ÚP pro tyto potřeby
také vymezuje plochy přestaveb, tzn. využívá již urbanizované lokality, čímž snižuje potřebu
nových zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny v rámci
rozvojové osy OR3 Plzeň – Klatovy – hranice SRN a rozvojového území vymezeného na této
ose v ZÚR Plzeňského kraje. Přeštice jsou největším městem prstence osídlení v okruhu do
20 km od Plzně, konkrétně vzdálenost Přeštic od krajského města činí pouze cca 15 km.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby jsou vymezeny v územním pásu s perspektivně výhodnou dopravní dostupností mezi železniční tratí č.183 a budoucím obchvatem města silnicí I/27 a nebudou tak zasahovat do volné krajiny. Zároveň jsou dopravně napojitelné na silnice II/230 a II/183. Z hlediska ochrany kvality obytného prostředí není vhodné plochy pro budoucí hospodářský rozvoj města umisťovat v blízkosti obytné zástavby nebo zastavitelných
ploch k tomu určených. Pokud se týká nejbližšího okolí, město Přeštice je spádovým centrem
ORP Přeštice. Míra registrované nezaměstnanosti ve městě dosahuje cca 5,8 %, v celém
ORP potom cca 5,5 %. V rámci ORP se dále nachází celkem 11 obcí, které ve vztahu k výše
jmenovaným údajům vykazují nadprůměrnou míru nezaměstnanosti. Vymezené plochy pro
výrobu, sklady nebo komerci pomohou snížit celkovou nezaměstnanost v regionu. Celkem
14 obcí (z celkových 30) bylo v rámci ÚAP ORP z hlediska hospodářského pilíře vyhodnoceno jako podprůměrné nebo výrazně podprůměrné.
Občanské vybavené je obecně součástí veřejné infrastruktury a slouží potřebám širší společnosti. Zábor ZPF těchto ploch byl vyhodnocen 9,59 ha. Dle §2 zákona č. 183/2006 Sb., v
platném znění, mohou být zřizovány ve veřejném zájmu.
Z hlediska dopravní infrastruktury, tj. především koridoru přeložky silnice I/27 (KOR01) bude
zábor ZPF nevyhnutelný v rozsahu budoucí stavby cca 30,49 ha. V případě přestavby stávající silnice II/230 (KOR02, KOR03, KOR04) a modernizace železniční tratě č. 183 (KOR02) je
zábor ZPF předpokládán minimální (tj. 0,61, resp. 1,02 ha). Obě komunikace v území již
existují a k záborům ZPF tedy potenciálně dojde pouze v úsecích, které se budou odchylovat
od stávajících tras v rámci jejich rekonstrukcí. Přesný rozsah záborů bude možné zjistit až ve
fázi projektové přípravy obou záměrů. K záborům ZPF též dojde u místních a účelových komunikací nemotorové dopravy a parkovišť, které nevyplývají z KPÚ. Tyto komunikace jsou
v území nezbytné z důvodu zajištění jeho prostupnosti – cca 5,63 ha. Vybrané plochy a koridory dopravní infrastruktury jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Záměry dopravní
infrastruktury jsou v území navrhovány ve veřejném zájmu dle §2 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění.
Elektrická vedení, jakožto záměry technické infrastruktury, nebudou spojena se záborem
ZPF, dle §9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění, není pro stožárové patky potřeba souhlasu o odnětí ze ZPF. Totéž platí pro revitalizaci bezejmenné vodoteče v k.ú. Skočice u
Přeštic (obnova přirozeného koryta vodního toku). Dle §9 zákona č. 334/1992 Sb., v platném
znění, není pro obnovu přirozených koryt vodních toků potřeba souhlasu orgánu ochrany
ZPF. Potenciální zábor může být spojen pouze s hrázovým tělesem poldru avšak odhad tohoto záboru může být proveden až ve fázi projektové přípravy záměru. Se záborem malého
rozsahu bude spojena budoucí realizace protipovodňové ochrany Přeštic (KOR07, KOR08) –
0,94 ha. S dílčím záborem malého rozsahu bude spojena výstavba regulačních plynových
stanic a zařízení na kanalizační síti, tj. 0,55 ha. Vybrané plochy a koridory technické in80

frastruktury jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby. Záměry technické infrastruktury
jsou v území navrhovány ve veřejném zájmu dle §2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Zábor ZPF je též vyhodnocen na plochách navržených k zalesnění. Ty vyplývají z KPÚ,
nicméně pozemky pro ně v katastru prozatím nejsou stabilizovány. Územní plán respektuje
KPÚ a proto tyto plochy zařazuje do Návrhu ÚP. V tomto případě dojde k zábor půd v III. - V.
třídě ochrany.
Plochy sídelní a krajinné zeleně, které nejsou součástí ÚSES ani nevyplývají z KPÚ, jsou
součástí záborů. Ten byl vyhodnocen cca 4,89 ha. Zeleň obecně přispívá k ochraně nebo
zlepšení hygienických funkcí ve městě.
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Tabulka - podrobné členění záborů ploch na ZPF
Třída ochrany ZPF (ha)
Kód
funkčního Označení
vyžití
lokality
BH

Katastrální
území

II.

III.

IV.

V.

ovocný
sad

trvalý
travní
porost

zahrada

Celkový
součet
(ha)

Přeštice

4,18

0,00

3,88

0,00

0,30

0,00

4,18

0,00

0,00

0,00

4,18

Z36

Přeštice

3,09

0,00

0,00

2,62

0,00

0,00

2,62

0,00

0,00

0,00

2,62

Z37

Přeštice

0,45

0,10

0,00

0,24

0,00

0,00

0,20

0,00

0,14

0,00

0,34

0,00

0,10

3,88

2,86

0,30

0,00

7,00

0,00

0,14

0,00

7,14

Z29a

Přeštice

10,35

0,00 10,32 0,00

0,00

0,00

10,32

0,00

0,00

0,00

10,32

Z33

Přeštice

5,58

0,00

5,58

0,00

0,00

0,00

5,58

0,00

0,00

0,00

5,58

Z34

Přeštice

3,33

0,00

0,04

3,29

0,00

0,00

3,23

0,00

0,00

0,10

3,33

Z35

Přeštice

11,10

0,40

2,65

7,96

0,00

0,00

11,01

0,00

0,00

0,00

11,01

Z60

Přeštice

0,33

0,00

0,00

0,22

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,13

0,22

0,00

0,40 18,59 11,47 0,00

0,00

30,23

0,00

0,00

0,23

30,46

Celkem z BI
DS

I.

orná
půda

Z32

Celkem z BH
BI

Plocha
lokality
(ha)

Kultura ZPF (ha)

Z09

Žerovice

0,62

0,00

0,04

0,26

0,00

0,00

0,19

0,00

0,11

0,00

0,30

Z11

Žerovice

0,28

0,00

0,12

0,07

0,00

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,19

Z14

Žerovice

0,23

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,05

0,00

0,07

Z15

Žerovice

0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,04

Z42

Přeštice

3,47

0,09

1,15

1,19

0,03

0,00

2,37

0,00

0,09

0,00

2,46

Z56

Přeštice

0,32

0,00

0,00

0,00

0,32

0,00

0,32

0,00

0,00

0,00

0,32

Z58

Přeštice

0,35

0,00

0,00

0,00

0,35

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,35
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Třída ochrany ZPF (ha)
Kód
funkčního Označení
vyžití
lokality

NL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

1,54

1,52

0,70

3,47

0,02

0,25

0,11

3,85

III.

IV.

Z62

Skočice u Přeštic

0,43

0,00

0,11

0,00

Z72

Přeštice

0,59

0,00

0,01

0,00

0,09

K17

Skočice u Přeštic

4,06

0,00

0,00

4,06

0,00

0,00

4,06

0,00

0,00

0,00

4,06

K18

Skočice u Přeštic

1,99

0,00

0,00

0,00

0,51

0,47

0,98

0,00

0,00

0,00

0,98

K19

Skočice u Přeštic

0,99

0,00

0,00

0,34

0,24

0,18

0,76

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

4,40

0,75

0,65

5,80

0,00

0,00

0,00

5,80

Z30

Přeštice

1,91

0,00

1,91

0,00

0,00

0,00

1,91

0,00

0,00

0,00

1,91

Z44

Přeštice

1,12

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,91

0,00

0,00

0,00

1,91

0,00

1,00

0,00

2,91

Z31

Přeštice

0,28

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

Z39

Přeštice

5,40

4,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2,63

0,00

2,21

0,00

4,84

Z40

Přeštice

1,63

1,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,84

0,00

0,69

0,00

1,53

0,00

6,37

0,28

0,00

0,00

0,00

3,75

0,00

2,90

0,00

6,65

Z29b

Přeštice

2,29

0,00

2,23

0,00

0,00

0,00

2,23

0,00

0,00

0,00

2,23

Z78

Přeštice

0,09

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,09

0,00

0,00

2,32

0,00

0,00

0,00

2,23

0,00

0,00

0,09

2,32

3,59

0,00

2,52

1,02

0,00

0,00

3,54

0,00

0,00

0,00

3,54

Celkem z SM
SV

zahrada

Celkový
součet
(ha)

II.

Celkem z OV
SM

trvalý
travní
porost

I.

Celkem z OS
OV

ovocný
sad

Plocha
lokality
(ha)

Celkem z NL
OS

V.

orná
půda

Katastrální
území

Celkem z DS

Kultura ZPF (ha)

Z01

Skočice u Přeštic
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Třída ochrany ZPF (ha)
Kód
funkčního Označení
vyžití
lokality

V.

orná
půda

ovocný
sad

trvalý
travní
porost

zahrada

Celkový
součet
(ha)

0,00

0,00

2,54

0,00

0,00

0,00

2,54

0,88

0,00

0,00

0,83

0,00

0,47

0,00

1,30

0,00

0,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

0,00

0,61

0,00

0,27

1,60

0,00

0,00

1,87

0,00

0,00

0,00

1,87

5,72

0,00

3,89

1,79

0,00

0,00

5,68

0,00

0,00

0,00

5,68

Žerovice

2,16

0,00

2,14

0,00

0,00

0,00

0,52

0,27

1,08

0,27

2,14

Z52a

Přeštice

1,21

0,00

1,15

0,06

0,00

0,00

1,21

0,00

0,00

0,00

1,21

Z52b

Přeštice

0,48

0,00

0,00

0,47

0,00

0,00

0,47

0,00

0,00

0,00

0,47

Z53

Přeštice

0,11

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

Z54

Přeštice

0,11

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,11

Z55

Přeštice

1,17

0,00

1,14

0,00

0,00

0,00

1,14

0,00

0,00

0,00

1,14

Z81

Skočice u Přeštic

0,03

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,02

0,00

2,53 11,56 6,65

0,00

0,00

17,91

0,27

2,18

0,38

20,74

Katastrální
území

Plocha
lokality
(ha)

I.

II.

III.

IV.

Z02

Skočice u Přeštic

2,65

2,53

0,01

0,00

Z05

Žerovice

1,32

0,00

0,42

Z06

Žerovice

0,61

0,00

Z07

Žerovice

1,96

Z08

Žerovice

Z12

Celkem z SV
TI

Kultura ZPF (ha)

Z13

Žerovice

0,37

0,00

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,00

0,22

Z71

Skočice u Přeštic

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,10

Z79

Přeštice

0,14

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,14

Z80

Přeštice

0,09

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,10

0,45

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

0,32

0,00

0,55

Celkem z TI
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Třída ochrany ZPF (ha)
Kód
funkčního Označení
vyžití
lokality

Kultura ZPF (ha)

V.

orná
půda

ovocný
sad

trvalý
travní
porost

zahrada

Celkový
součet
(ha)

0,00

0,43

0,00

0,00

0,43

0,00

0,43

0,39

0,00

0,00

5,09

0,00

0,00

0,00

5,09

1,06

0,00

0,00

0,00

6,27

0,00

0,00

0,00

6,27

16,61

14,47 1,97

0,00

0,00

0,00

16,44

0,00

0,00

0,00

16,44

Přeštice

2,39

2,39

0,00

0,00

0,00

0,00

2,39

0,00

0,00

0,00

2,39

Z27

Přeštice

11,80

4,95

1,53

5,25

0,00

0,00

11,72

0,00

0,01

0,00

11,73

Z28

Přeštice

3,38

0,00

3,30

0,00

0,00

0,00

3,30

0,00

0,00

0,00

3,30

Z57

Přeštice

0,89

0,20

0,00

0,67

0,00

0,00

0,87

0,00

0,00

0,00

0,87

0,00

31,44 8,34

6,31

0,00

0,43

46,08

0,00

0,44

0,00

46,52

1,68

1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1,68

0,00

0,00

0,00

1,68

0,00

1,68

0,00

0,00

0,00

0,00

1,68

0,00

0,00

0,00

1,68

Katastrální
území

Plocha
lokality
(ha)

I.

II.

III.

IV.

Z16

Skočice u Přeštic

0,68

0,00

0,00

0,00

Z23

Přeštice

5,48

4,22

0,48

Z24

Přeštice

6,44

5,21

Z25

Přeštice

Z26

V

Celkem z V
VL

Z03

Skočice u Přeštic

Celkem z VL
ZO

Z74

Žerovice

0,12

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,07

Z76

Přeštice

4,43

3,66

0,00

0,69

0,00

0,00

4,35

0,00

0,00

0,00

4,35

0,00

3,66

0,07

0,69

0,00

0,00

4,42

0,00

0,00

0,00

4,42

0,71

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,17

0,47

Celkem z ZS

0,00

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,17

0,47

Celkový součet

0,00

47,84 48,94 33,90 1,75

1,08

125,01

0,29

7,23

0,98

133,51

Celkem z ZO
ZS

K07

Přeštice
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Tabulka - podrobné členění záborů koridorů na ZPF
Třída ochrany ZPF (ha)
Kód
funkčního Označení
vyžití
koridoru Katastrální území
DS

I.

II.

III.

IV.

V.

trvalý travní
orná půda ovocný sad
porost

Celkový
součet
zahrada (ha)

KOR01

Přeštice, Žerovice, Skočice
u Přeštic

42,24

6,99

17,47

4,88

1,15

0,00

28,94

0,01

1,45

0,09

30,49

KOR02

Přeštice

2,03

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,02

KOR03

Přeštice

0,96

0,00

0,00

0,58

0,00

0,00

0,57

0,00

0,01

0,00

0,58

MK05

Přeštice, Žerovice

1,71

0,96

0,33

0,03

0,00

0,00

0,52

0,00

0,70

0,10

1,32

MK07

Přeštice

0,33

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

MK08

Přeštice

0,34

0,09

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,10

MK09

Přeštice

0,02

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

MK18

Přeštice, Skočice u Přeštic

0,73

0,04

0,11

0,10

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

ÚK01

Žerovice

0,04

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,03

ÚK02

Skočice u Přeštic

0,11

0,00

0,05

0,01

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

8,08

18,00

5,63

1,16

0,00

30,35

0,01

2,31

0,20

32,87

36,52

0,16

0,70

0,15

0,00

0,00

0,80

0,02

0,15

0,04

1,01

Celkem z DS

DZ

Kultura ZPF (ha)

Předpokládaná plocha
záměru (ha)

KOR05

Přeštice, Žerovice, Skočice
u Přeštic
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Celkem z DZ

0,00

0,16

0,70

0,15

0,00

0,00

0,80

0,02

0,15

0,04

1,02

KOR07

Přeštice

1,48

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,60

KOR08

Přeštice

0,95

0,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,20

0,00

0,34

Celkem z TI

0,00

0,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,20

0,60

0,94

Celkový součet

0,00

9,18

18,70

5,78

1,16

0,00

31,29

0,03

2,66

0,84

34,82

TI

Poznámka: Předpokládaná plocha záměru – u koridorů jde o zpřesněný rozsah záměru dle kap. L.1.
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N.4. Vyhodnocení důsledků vůči pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Navrhovaným řešením dojde k záboru 0,25 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa (hospodářského lesa). Skutečný zábor PUPFL v koridoru modernizace železniční tratě č. 183
(KOR05) bude malého rozsahu 0,22 ha. Železniční trať č. 183 se v území již nachází. Zábor
tedy bude potenciálně spojen zejména s její rekonstrukcí. Obdobným případem je přestavba
stávající silnice II/230 v existující trase (KOR04) s jen minimálním záborem 0,01 ha.
K záboru PUPFL malého rozsahu 0,01 ha dále dojde v případě koridoru pro elektrické vedení ZVN 400 kV (KOR06). V tomto případě bude odnětí podléhat pouze pás podél vedení v
šíři 4 m (dle §46, odst. 4 energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění). Dotčení
PUPFL v rozsahu ochranného pásma vedení (20 m od krajního vodiče na obě strany) bude
spojeno s omezením plnění funkcí PUPFL a nebude tedy podléhat trvalému záboru. Omezení bude spojeno zejména s výškovou redukcí dřevin do 3 m.
ÚP navrhuje plochy K17, K18 a K19 k novému zalesnění čímž vytváří předpoklad pro nárůst
PUPFL na území obce o 6,07 ha.

Tabulka - podrobné členění záborů PUPFL
Označení
Kategorizace lesa (ha)
Kód
ploPředpokláLes
Les zvláštfunkčního chy/koridor
daná plocha Les hosCelkový
ochranný ního určení
využití
u
Katastrální území záměru (ha) podářský
Bez určení zábor (ha)
DS

KOR04

Přeštice

0,96

Celkem z DS

DZ

KOR05

Přeštice, Žerovice,
Skočice u Přeštic

36,52

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00
0,03

0,23

0,20

Celkem z DZ

0,20

0,00

0,00

0,03

0,23

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

Celkem z TI

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

Celkový součet

0,21

0,00

0,00

0,04

0,25

TI

KOR06

Přeštice, Žerovice

34,60

Poznámka: Předpokládaná plocha záměru – u koridorů jde o zpřesněný rozsah záměru dle kap. L.1. V případě zastavitelných
ploch jde standardně o rozsah vymezeného polygonu. Lesem bez určení jsou části lesních porostů evidované v katastru avšak
bez stanovené kategorie.
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O. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH , VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ
Nejpozději při veřejném projednání, tj. dne 25.10.2012, mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. Pořizovatel - MěÚ
Přeštice, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem
Města Přeštice v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu Přeštice. Zastupitelstvo Města Přeštice rozhodlo o
podaných námitkách následovně:

I. Námitka, kterou podala Růžena Tykalová, 1. máje 938, Přeštice, dne 8.10.2012
Text námitky: Nesouhlasím se začleněním části svého pozemku ZE č. 898 v k.ú. Přeštice do
plochy ZS – zeleň soukromá a vyhrazená a s nezařazením části tohoto pozemku vůbec
(část, která je v ploše mimo návrh územního plánu). Požaduji zařazení celého svého pozemku ZE č. 898 v k.ú. Přeštice (výměra 6557 m2) do plochy BI - bydlení v rodinných domech.
Odůvodnění: Již v roce 2005 jsem jednala s Městem Přeštice a Městským úřadem Přeštice o
možnosti výstavby rodinného domu na výše uvedeném pozemku, v té době to nebylo umožněno, ale bylo mě sděleno, že o možnosti rozšíření bydlení v této oblasti se uvažuje do budoucna a není vyloučeno, že budu moci na svém pozemku stavět. Nyní se v této lokalitě postavilo již několik rodinných domů. Dále se pozastavuji nad tím, že pozemek sousední je
v návrhu územního plánu Přeštice do plochy BI – bydlení v RD zařazen, ale můj ne, což nechápu.
Vzhledem k výše uvedeným námitkám požaduji zařazení celého svého pozemku ZE č.898
v k.ú. Přeštice (výměra celkem 6557 m2) do plochy BI – bydlení v rodinných domech, důvodem je možnost bydlení pro moje vnoučata.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Krajská hygienická stanice ve svém stanovisku vyjádřila svůj nesouhlas
z důvodu blízkosti areálu bioplynové stanice. Pozemky se nacházejí v extravilánu města,
není vyřešeno dopravní napojení ani technická infrastruktura.
V prvním návrhu územního plánu, který byl určen pro projednávání s dotčenými orgány byl
pozemek č. 898 dle ZE v k.ú. Přeštice zařazen celý do plochy smíšené obytné venkovské
označené Z52, kde byla výstavba RD umožněna. Na základě společného projednání návrhu
územního plánu s dotčenými orgány měla být na základě nesouhlasného stanoviska Krajské
hygienické stanice Plzeňského kraje (dále jen KHS PK) ze dne 3.4.2012, kde KHS PK požadovala nerozšiřovat bydlení směrem k bioplynové stanici celá lokalita Z52 z územního plánu
vypuštěna. Dne 31.5.2012 proběhlo na KHS PK dohodovací řízení svolané pořizovatelem za
přítomnosti určeného zastupitele na základě nesouhlasného stanoviska k možné výstavbě.
Závěrem dohodovacího jednání bylo, že lokalita Z52 nebude vypuštěna celá, ale zmenšena
a zarovnána se stávající zástavbou. Na základě výše uvedeného byl pozemek č. 898 dle ZE
vyjmut z plochy určené pro bydlení a zařazen do plochy zeleně soukromé z důvodu negativních vlivů z bioplynové stanice a předložen k veřejnému projednání. Proti tomuto návrhu byla
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vznesena námitka vlastníka pozemku paní Tykalovou. K námitce se opět na žádost pořizovatele vyjádřila KHS PK dne 13.11.2012, kde opět nedoporučuje vyhovět námitce vzhledem
ke skutečnosti, že územní navržené pro zástavbu RD se přibližuje k areálu bioplynové stanice.

II. Námitka, kterou podala Eva Rabovská, Žerovice 123 a Emil Rabovský, Klabava 177,
dne 10.10.2012,
Text námitky: Jako majitelé nemovitostí v k.ú. Přeštice – Žerovice uplatňujeme námitku proti
návrhu územního plánu Přeštice z 6.9.2012.
Námitka ohledně označení plochy TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě.
Od roku 2011 jsme vlastníky areálu bývalého vysílače na adrese Žerovice č.p. 123 na p.č.
137/1, st.p.č. 137/2, 137/3, 137/4, 222, 223, 224, 241, 242, p.č. 1120/3, 1120/4.
Tento areál již několik let neslouží původnímu účelu, žádné radiokomunikační zařízení se
tam nenachází. Není tedy důvod pro určení tohoto území v návrhu územního plánu jako
technická infrastruktura.
Žádáme, aby toto území bylo v návrhu územního plánu určeno jako V – výroba a skladování
– průmysl a zemědělství. Toto určení zcela odpovídá současnému stavu a užívání těchto
nemovitostí a také umožní jeho postupnou revitalizaci.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Areál bývalého vysílače směrem na Žerovice již neslouží původnímu účelu.
Dle sdělení Českých Radiokomunikací, a.s. ze dne 3.12.2012 byl provoz vysílače ukončen a
není nutné evidovat u tohoto objektu kruhové ochranné pásmo. Bývalý provozovatel a vlastník areálu České Radiokomunikace a.s. tento areál prodal.

III. Námitka, kterou podal Bc. David Votík, Skočice 13, Přeštice, dne 3.10.2012
Text námitky: Jako vlastník pozemku p.č. 1637 v k.ú. Skočice u Přeštic žádám o změnu
územního plánu v k.ú. Skočice u Přeštic a to o začlenění pozemku p.č. 1637 v k.ú. Skočice u
Přeštic do území s možností výstavby RD.
Pozemek p.č. 1637 v k.ú. Skočice u Přeštic by byl vhodný pro budoucí výstavbu RD
z důvodu velmi dobré dopravní dostupnosti pozemku, možnosti bezproblémového napojení
na stávající IS obce Skočice (plyn, kanalizace..) a navazoval by uceleně na stávající rozložení obce Skočice.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Přes předmětný pozemek vedou sítě technické infrastruktury. Do pozemku
namítajícího je vklíněn pozemek, kde je umístěna regulační stanice VTL plynu
s bezpečnostním pásmem, přes pozemek vede STL plynovod s ochranným pásmem a vedení elektrické sítě spolu s ochranným pásmem. Pozemek je nevhodně dopravně napojen.
V sídle Skočice proběhla pozemková úprava, kde namítající nevznesl žádný požadavek.
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IV. Námitka, kterou podala Eva Kubíčková, Podvinný mlýn 18, Praha 9 a Ing. Jana
Štrejnová, Súdánská 594/4, Praha 6, dne 17.10.2012
Text námitky: Jsme vlastníky pozemků 1183/16, 1183/25, 1183/27, 1199/28 a PZE 1187 (do
10.10. 2012 vedených v katastru nemovitostí pod jedním číslem – PK1187) v k.ú. Přeštice a
na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podáváme proti předmětnému
návrhu územního plánu města Přeštice, na základě ustanovení § 52, odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů následující námitku:
nesouhlasíme s vedením plánované přeložky silnice II/230 středem našeho pozemku a požadujeme, aby byl koridor silnice posunut a veden podél ČOV, tzn. po okraji pozemku, v této
souvislosti rovněž žádáme, aby všechny pozemky na LV 1409 (1183/16, 1183/25, 1183/27,
1199/28 a PZE 1187) byly v novém územním plánu určeny k využití jako OV – plocha občanského vybavení a ne jen jejich části.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že plánovaný koridor přeložky silnice II/230 (obchvat města
Přeštice, na graf. znázornění zóna Z-39, Z-40) je necitlivě veden středem všech pozemků
v lokalitě, dochází tak k výraznému znehodnocení celého pozemku. Pro případný obchvat je
přijatelnější a také logičtější koridor silnice posunout, využít cestu podél ČOV, vést silnici po
jihovýchodním okraji pozemků, a celý pozemek určit k využití jako OV. Zamezí se tak zásadnímu dělení pozemku. Ze stávající situace zřetelně vyplývá, že realizace této nepotřebné a
jen hypotetické silnice je v nejbližším období zjevně zcela nereálná a nám, vlastníkům, jen
blokuje na 10-20 let jakoukoliv možnost smysluplného tržního využití našich dotčených pozemků.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Město Přeštice požaduje i nadále zachovat vyznačené řešení územní rezervy
pro plánovanou přeložku silnice II/230 v územním plánu, jelikož v současné době vyjadřuje
nejvhodnější variantu dopravního řešení. Dne 1.4.2014 nabyla účinnosti Aktualizace „Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje“, která nadmístní záměr přeložky silnice II/230 vypustila
z důvodu převzetí výše uvedeného záměru do územního plánu Přeštic, který tuto trasu
zpřesnil. Územní rezerva zajišťuje obsluhu severovýchodních zastavitelných ploch a pro výhledovou obsluhu ploch obytné zástavby na severovýchodním okraji Přeštic. Navrhovaná
komunikace by výhledově mohla tvořit hranici a ochranu rozvojového území západního okraje města před řízenými záplavami – poldrem (vymezeno v ZÚR PK). Koridor územní rezervy
je vymezen tak, že kromě jiného výhledově umožňuje případný odklon severního úseku komunikace (mezi silnicemi IIII/18027 a I/27) na území sousední obce Dolní Lukavice a napojení na silnici I/27 na správním území Dolní Lukavice v místě se zajištěním rozhledů a bezpečného napojení. Tento výhledový záměr je podmíněn prokázanou potřebností vedení komunikace, případně spojené s funkcí ochrany před záplavami a koordinací se záměry obce
Dolní Lukavice.

V. Připomínka, kterou podal Zdeněk Pekárna a Radka Pekárnová, Komenského 79,
Přeštice, dne 15.10.2012

91

Text námitky: Jako výlučný vlastníci pozemku ve zjednodušené evidenci parcely – původní
číslo 1123 o výměře 5 136 m2 v k.ú. Přeštice, zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň – jih na listu vlastnictví č. 1272 pro k.ú.
Přeštice.
Navrhujeme:
1. Celý pozemek přeřadit do kategorie ZS – plochy zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená. Využití pozemku na zahradu – sad.
Zastupitelstvo města Přeštice připomínce, která byla pořizovatelem vyhodnocena jako
námitka, vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek PK 1123 je převeden z kategorie ZO zeleň ochranná izolační do
kategorie ZS plochy zeleně – zeleň soukromá.
2. Nesouhlasíme s umístěním komunikace – zasahuje do pozemku a snižuje využití
Zastupitelstvo města Přeštice připomínku, která byla vyhodnocena pořizovatelem jako
námitka, zamítá.
Odůvodnění: Město Přeštice požaduje i nadále zachovat vyznačené řešení územní rezervy
pro plánovanou přeložku silnice II/230 v územním plánu, jelikož v současné době vyjadřuje
nejvhodnější variantu dopravního řešení. Dne 1.4.2014 nabyla účinnosti Aktualizace „Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje“, která nadmístní záměr přeložky silnice II/230 vypustila
z důvodu převzetí výše uvedeného záměru do územního plánu Přeštic, který tuto trasu
zpřesnil. Územní rezerva zajišťuje obsluhu severovýchodních zastavitelných ploch a pro výhledovou obsluhu ploch obytné zástavby na severovýchodním okraji Přeštic. Navrhovaná
komunikace by výhledově mohla tvořit hranici a ochranu rozvojového území západního okraje města před řízenými záplavami – poldrem (vymezeno v ZÚR PK). Koridor územní rezervy
je vymezen tak, že kromě jiného výhledově umožňuje případný odklon severního úseku komunikace (mezi silnicemi IIII/18027 a I/27) na území sousední obce Dolní Lukavice a napojení na silnici I/27 na správním území Dolní Lukavice v místě se zajištěním rozhledů a bezpečného napojení. Tento výhledový záměr je podmíněn prokázanou potřebností vedení komunikace, případně spojené s funkcí ochrany před záplavami a koordinací se záměry obce
Dolní Lukavice.

VI. Námitka, kterou podal Ing. Michal Švihla, V Háječku 1311, Přeštice, dne 15.10.2012
Text námitky: Jsem vlastník pozemků 1168/2 a 1169/1 v k.ú. Přeštice na kterém máme postaven náš rodinný dům č.p. 1311, ve kterém trvale bydlíme. V návrhu územního plánu Přeštice je umístěna územní rezerva pro přeložku silnice II/230 do vzdálenosti cca 150m od našeho domu. Silnice má tvořit severozápadní obchvat Přeštic. S umístěním přeložky silnice
II/230 v této lokalitě zásadně nesouhlasíme.
Odůvodnění: 1) Zhoršení povodňové situace – Silnice je zakreslena v zátopovém území.
Proto bude muset být vyvýšena minimálně nad úroveň hladiny 100leté vody. Násep pro silnici však vytvoří val, který bude v případě povodní zadržovat vodu, která se nebude moci dále
rozlévat po okolních polích a lukách a odtékat volně pryč. Tím dojde ke zvednutí hladiny vody v oblasti, kde máme náš rodinný dům a mají domy i další obyvatelé Přeštic. Vytvoří se
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stejná situace jako v roce 2002, kdy při povodni stávající silnice II/230 fungovala jako jez a
zvyšovala hladinu vody, která poté tekla do města. Hladina vystoupala tak vysoko, že se voda na Zámostech přelévala přes silnici a poté volně odtékala dále po polích a lukách směrem
k Dolní Lukavici. Nyní je pro tuto povodňovou vodu vytvořeno protipovodňové koryto podél
návozu pro zimní stadion atd. Toto koryto ale v případě výstavby nového severovýchodního
obchvatu Přeštic přivede vodu před hráz tvořenou novou silnicí II/230 a bude ohrožovat obyvatelé a majetek v místní části V Háječku!
Samotný návoz pro budoucí silnici způsobí další zvýšení spodních vod. Tuto skutečnost již
pociťujeme nyní, kdy díky návozu pro zimní stadion došlo ke zvýšení hladiny spodní vody
cca o 0,5m. Dříve, když byla řeka na 2. stupni povodňové aktivity, se vytvořilo jezero na poli,
kde je nyní návoz. Objem, který dříve zaujímala voda, zaujímá nyní hlína návozu. Proto se
hladina vody dále zdvihá a vytváří se jezero za naši zahradou, popřípadě na naši zahradě.
2) Hluková zátěž – Nyní jsme zatěžováni hlukem především od silnice II/230, která je vzdálena cca 350m. Za příznivých klimatických podmínek je dosti intenzivně u nás slyšet i ČOV
na Zámostech. Aktuálně tvoří hlukovou zátěž traktory vozící kukuřici po silnici na Střížov do
bioplynové stanice. Tato cesta je od nás vzdálena 700m stejným směrem, jako zamýšlená
přeložka silnice II/230. Traktory jsou slyšet dosti intenzivně i přes to, že jedou schovány za
stromy (protihlukovou barierou), takže je prakticky ani nevidíme. Předpokládám, že nově
postavená silnice ve vzdálenosti 150m a na vyvýšeném náspu i s protihlukovou stěnou stejně značně zhorší hlukovou zátěž v místní části V Háječku. Navíc vozidla jedoucí po nové
silnici budou vytvářet více hluku, protože budou jezdit daleko rychleji (v lepším případě je
90km/h).
3) Nekoncepčnost – Obchvaty měst se stavějí proto, aby se tranzitní doprava odvedla
z města a zlepšily se tak životní podmínky ve městě. Navrhovaný severozápadní obchvat
sice ulehčí středu města, ale zhorší podmínky v místní části V Háječku. Navíc je
z navrhovaného územního plánu zcela zřejmé, že se plánuje další rozvoj města pro bydlení
občanů právě stejným směrem. Již nyní v připravovaném územním plánu se bydlení
v rodinných domech v zónách Z33 a Z35 dostává na dotek k zamýšlenému obchvatu.
Územní rezerva R07 pro další rodinné domy je dokonce až z druhé strany za obchvatem.
Tím už bude obchvat zcela procházet obytnou zónou města, což popírá smysl obchvatu.
Pokud se bude město rozrůstat dále, tak se bude muset v budoucnu řešit další obchvat. Přijde mi jako holý nesmysl, pokud je město z jedné strany omezeno řekou (a přilehlou zátopovou oblastí), z druhé strany železniční tratí, průmyslovou zónou a budoucím obchvatem Plzeň – Klatovy, omezovat v podstatě jediný volný směr pro bytovou výstavbu a rozvoj města
dalším obchvatem!
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Město Přeštice požaduje i nadále zachovat vyznačené řešení územní rezervy
pro plánovanou přeložku silnice II/230 v územním plánu, jelikož v současné době vyjadřuje
nejvhodnější variantu dopravního řešení. Dne 1.4.2014 nabyla účinnosti Aktualizace „Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje“, která nadmístní záměr přeložky silnice II/230 vypustila
z důvodu převzetí výše uvedeného záměru do územního plánu Přeštic, který tuto trasu
zpřesnil. Územní rezerva zajišťuje obsluhu severovýchodních zastavitelných ploch a pro výhledovou obsluhu ploch obytné zástavby na severovýchodním okraji Přeštic. Navrhovaná
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komunikace by výhledově mohla tvořit hranici a ochranu rozvojového území západního okraje města před řízenými záplavami – poldrem (vymezeno v ZÚR PK). Koridor územní rezervy
je vymezen tak, že kromě jiného výhledově umožňuje případný odklon severního úseku komunikace (mezi silnicemi IIII/18027 a I/27) na území sousední obce Dolní Lukavice a napojení na silnici I/27 na správním území Dolní Lukavice v místě se zajištěním rozhledů a bezpečného napojení. Tento výhledový záměr je podmíněn prokázanou potřebností vedení komunikace, případně spojené s funkcí ochrany před záplavami a koordinací se záměry obce
Dolní Lukavice.

VII. Připomínky, které podal Ing. Václav Džis, předseda představenstva AGRO, a.s.
Přeštice, dne 27.9.2012
Text námitky: Jako výlučný vlastník, mimo jiné, pozemků ve zjednodušené evidenci parcely
p.č. 312/1, parcely p.č. 313 a parcely p.č. 314/1, vše v k.ú. a obci Přeštice, Vám zasíláme
následující připomínky k probíhající změně a řešení nového Územního plánu města Přeštice:
- navrhujeme, aby v rámci projednání změny ÚP byla zahrnuta celá výměra výše uvedených parcel v rozsahu hranic geometrického plánu, jako parcely průmyslové zóny
s možností budoucí zástavby a jejich celkového optimálního využití
- uvažovaná změna na „plochy těžby nerostů“ neodpovídá reálnému aktuálnímu stavu,
jelikož v minulosti již došlo k úplnému vytěžení zásob cihlářské hlíny a předmětné
části zmíněných pozemků byly upraveny – zavezeny zejména stavební sutí
Zastupitelstvo města Přeštice připomínku, která byla pořizovatelem vyhodnocena jako
námitka, částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Dne 7.3.2015 nabylo právní moci rozhodnutí vydané Obvodním báňským úřadem pro území krajů Plzeňského a Jihočeského o zrušení dobývacího prostoru, nicméně
v celém území zrušeného dobývacího prostoru nadále zůstává „Chráněné ložiskové území“.
Výše uvedené pozemky byly částečně zařazeny do plochy „Výroba a skladování – průmysl a
zemědělství“ a částečně do plochy „Zeleň – ochranná a izolační“.

VIII. Nesouhlas, který podala Mgr. Martina Opatrná, Polní 794, Přeštice, Jaroslava Sýkorová, Polní 794, Přeštice, Ing. Miroslav Opatrný, Polní 794 Přeštice, Barbora Opatrná, Polní 794 Přeštice, Helena Brunátová, V Háječku 509 Přeštice, Karel Brunát,
V Háječku 509, Přeštice, Hana Čápová, V Háječku 509, Přeštice a Jaroslav Čáp,
V Háječku 509 Přeštice, dne 22.10.2012
Text námitky: Zásadně nesouhlasíme s jakoukoliv změnou v územním plánu na pozemku
p.č. 204/95 v k.ú. Přeštice, Zahradní 793.
Požadovaná změna na plochy výroby a skladováním mezi rodinnými domy nepřijatelná a to
především proto, že není možné do budoucna zajistit, aby na této ploše nebyly provozovány
činnosti, které jsou v rozporu s životním prostředím v obytné zóně. Náš pozemek odděluje od
předmětné parcely pouze komunikace. Již několikrát došlo ke konfliktu s nájemci garáží, které se otevírají směrem k naší zahradě. Provozovatelé těchto garáží prováděli v těchto garážích opravy svařováním a broušením. S tím související hluk a prach nám výrazně komplikoval život. Ještě horší byla situace, kdy v garážích bylo prováděno lakování aut stříkacími pistolemi. Osoby provádějící tyto práce na naše upozornění nereagovali a činnost vždy dokonči94

li. To je hlavní argument, že další rozšíření činnosti výrobní povahy by skutečně omezovaly
kvalitu života v obytné zóně a přispívaly k dalším konfliktům viz výše.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Areál se nachází mezi rodinnými domky a základní školou a již při výstavbě
byl koncipován jako objekt občanského vybavení. Pozemek č. 204/95 v k.ú. Přeštice je vyjmut z plochy „Výroba a skladování vnitroměstského typu“ a zařazen do plochy „Občanského
vybavení“.

IX. Námitky a připomínky, které podala MUDr. Dana Mrázová, Zahradní 845 Přeštice a
Ing. J.Tichota, Zahradní 845 Přeštice s dalšími jedenácti podpisy obyvatelů města, dne
22.10.2012,
Firma Roček-Žák požaduje tuto zónu OV změnit v územním plánu na plochu výroby a skladování mezi rodinnými domy a základní školou. Uvádíme následující námitky a připomínky.
1/ navrhovanou změnou územního plánu dochází k umístění funkčního regulativu umožňujícího výrobu a další činnosti, které mohou být problematické s ohledem na dopady na stávající zástavbu rodinných domů.
2/ návrh této změny je z urbanistického hlediska nevhodný, protože dochází k přímému kontaktu výroby a bydlení.
3/ požadujeme, aby dotčený orgán, kterým je Krajská hygienická stanice, tuto změnu posoudil z hlediska možných dopadů na překračování hygienických limitů ve vztahu k zástavbě
rodinných domů. Domníváme se, že v budoucnu mohou být povoleny činnosti, které budou
překračovat hlukové limity pro bydlení.
4/ v tuto chvíli v dané lokalitě existuje nelegální stavba, kdy je vedeno řízení o odstranění
stavby. Domníváme se, že tato změna je účelová a má umožnit legalizaci této stavby, protože existují osobní vazby na politické představitele města a této společnosti.
5/ v případě, že bude změna schválena, budeme se bránit formou správní žaloby u Krajského soudu v Plzni. Upozorňujeme, že v rámci žaloby napadneme i stávající územní plán, protože se domníváme, že při jeho projednávání mohlo dojít k některým procesním pochybením. Upozorňujeme, že případné následky související se zrušením územně plánovací dokumentace mohou být pro město Přeštice zásadní.
6/ navrhujeme, aby proces pořizování změny územního plánu v dané lokalitě byl zastaven a
činnosti, které dle našeho názoru nejsou v dané lokalitě vhodné, se v rámci standardních
správních řízení z této lokality postupně vymístily.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Areál se nachází mezi rodinnými domky a základní školou a již při výstavbě
byl koncipován jako objekt občanského vybavení. Pozemek č. 204/95 v k.ú. Přeštice je vyjmut z plochy „Výroba a skladování vnitroměstského typu“ a zařazen do plochy „Občanského
vybavení“.
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X. Námitka, kterou podal Radek Jarolím, Skočice 129, Přeštice, dne 24.10.2012
Text námitky: Žádám o rozšíření zastavitelného území o pruh o šířce 5-ti metrů jižním směrem od pozemků dle KN p.č. 139/1 a p.č. 139/2, popřípadě i p.č. 206/33, které jsou v mém
vlastnictví na pozemky dle KN p.č. 1652 a p.č. 1653, které jsou ve vlastnictví Města Přeštice.
Zdůvodnění: V roce 2009 jsem s Městem Přeštice na základě geometrických plánů zhotovených firmou Jan Blažek-geodetické práce uzavřel kupní smlouvu na odkoupení části pozemků č. 1652 a 1653. Pozemky p.č. 1652 a 1653 byly rozděleny dle přiloženého geometrického
plánu. Po zaplacení kupní ceny nebylo ale možno provést vklad do KN a zaplacená částka
mi byla rozhodnutím Rady města vrácena. Jedním z argumentů pro vrácení zaplacené částky bylo to, že pro obecní část Skočice dosud není zpracovaný územní plán a pokud by
v budoucnu došlo k rozšíření zastavěného území jižním směrem od silnice mezi Přešticemi a
Skočicemi, byla by stávající „polní cesta“ pravděpodobně změněna na místní komunikaci,
kde by ale vzhledem jejímu k nutnému posunutí nevyhovovalo umístění výjezdu na silnici
spojující Skočice a Lužany.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: V budoucnu je možné, že vedení města bude chtít znovu zvážit možnost prodeje pruhu pozemku o šíři 5m odděleného z pozemku KN p. č. 1652 a p.č. 1653. Pro tento
případ je zařazení této plochy do ploch SV vhodné.

XI. Námitka, kterou podal Václav Voráček, místopředseda představenstva Klatovského
rybářství a.s., K letišti 442/11, Klatovy, IČ: 49791443, dne 24.10.2012
Text námitky: Jako vlastník pozemku p.č. 193/1 a 193/2 v k.ú. Skočice podáváme námitku na
zařazení výše uvedených pozemků do kategorie veřejná zeleň z důvodu, že se jedná o břehovou partii rybníka v našem vlastnictví a v případě potřeby přístupu, nutných úprav či zásahů, by jistě nastaly problémy a komplikace. Navrhujeme, aby předmětné pozemky byly zařazeny do kategorie: „zeleň soukromá-vyhrazená“.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Zeleň veřejná v žádném případě neomezuje přístup k rybníku a jeho údržbu.

XII. Připomínka, kterou podal Ing. Mgr. Jiří Vokáč, Úslava Bioenergie a.s., místopředseda představenstva, IČ 49789937, Hálkova 26, Plzeň, dne 24.10.2012
Text námitky: žádáme Vás o změnu pozemku p.č. 937/36 (KN), který vznikne oddělením od
pozemku p.č. PK 941 ze stávající „NZ – plochy zemědělské“ na „V – výroba a skladování“.
Na dotčeném pozemku vzniká stavba koncového skladu na digestát. Stavba bude součástí
stávající bioplynové stanice. Přiloženým geometrickým plánem dokládáme rozdělení stávajícího pozemku p.č. PK 941 na dva pozemky.
Zastupitelstvo města Přeštice připomínce, která byla pořizovatelem vyhodnocena jako
námitka, vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek je součástí stávající Bioplynové stanice. V roce 2012 byla na základě územního rozhodnutí č. j. OVÚP-KON/19220/2012, které nabylo právní moci dne
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19.9.2012 umístěna na pozemku č. 937/36 v k.ú. Přeštice uskladňovací nádrž na digestát.
K výše uvedené stavbě byl dne 30.5.2013 vydán kolaudační souhlas. Vyhověním námitky
došlo ke zkreslení skutečného stavu v území.

XIII. Námitka, kterou podala Bc. Romana Jabbourová, Luční 1268, Přeštice a Ing. Michal Stehlík, Luční 1269, Přeštice, námitka je doložena podpisovou listinou, kterou podepsali Bc. Romana Jabbourová, Ing. Michal Stehlík, Treml Radek, Tremlová Václava, Ing.
Steffl Miroslav, Bc. Král Vítězslav, Hana Bartoňová, dne 24.10.2012
Text námitky: Vzhledem k situaci, kdy bude projednávané nové územní rozhodnutí týkající
se okolí Luční ulice, rozhodli jsme se podat námitky proti projednávanému návrhu nového
územního plánu a navrhovaných staveb v naší lokalitě. Konkrétně k návrhu využití plochy
bezprostředně sousedící s našimi pozemky v návrhu územního plánu označená jako Z36.
Při uzavírání kupní smlouvy s městem Přeštice na naše pozemky, jsme byli povinni akceptovat územní rozhodnutí z 1. června 2004, zn. VÝST/4588/04, které v bodě 12 podmínek pro
umístění stavby říká: „Vzhledem k tomu, že území je určeno výlučně pro bydlení v rodinných
domech s pobytovými zahradami, je v tomto území přípustné umisťovat pouze následující
doplňkové stavby…..
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Plocha bude zastavěna v souladu se stávající bytovou výstavbou hromadného
bydlení, s touto skutečností byli vlastníci seznámeni při koupi pozemků.
Územní rozhodnutí o umístění stavby z 1.6.2004, zn. VÝST/4588/04 bylo vydáno pro uvažovanou výstavbu 12 rodinných domů na pozemcích parc.č. 208/126 a 208/137, které jsou
v ploše bydlení v rodinných domech. Územní rozhodnutí není platné pro navrhovanou lokalitu Z36 označenou jako bydlení v bytových domech, která je mimo pozemky č. 208/126 a
208/137 a proto nemohou být respektovány podmínky z výše uvedeného územního rozhodnutí.

XIV. Námitky, které podala Zdeňka Hrdonková, 17. listopadu 792, Dobřany, dne
24.10.2012
Text námitky: Podatel je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: stavby pro rodinnou
rekreaci, č.e. 271 postavené na pozemku parc.st.č. 2277, pozemku parc. st.č. 2277 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1168/3 – zahrada vše v katastrálním území Přeštice, obec Přeštice.
Nemovitosti jsou zapsány na LV č. 1735 katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální
pracoviště Plzeň – jih. (dotčený vlastník pozemku a stavby)
Podatel je dle ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) vlastníkem pozemků a stavby dotčených návrhem územního plánu Přeštice, který bude veřejně projednán dne 25.10.2012. V souladu s ustanovením § 52 stavebního
zákona podáv¨á podatel námitku proti návrhu územního plánu Přeštice.
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Součástí návrhu územního plánu Přeštice je vybudování dopravní infrastruktury – páteřní
komunikace (K4) pro přístup k rozsáhlému rozvojovému obytnému území na severním okraji
Přeštic. Plocha dopravní infrastruktury týkající se dotčených nemovitostí ve vlastnictví podatele je v návrhu územního plánu označena jako Z42.
Podatel jako vlastník výše uvedených pozemků je zásadním způsobem dotčen na svých
vlastnických právech výše uvedeným návrhem územního plánu Přeštic, ve smyslu výstavby
dopravní infrastruktury pod označením Z42, neboť tato předpokládá vedení dopravní infrastruktury nejen po pozemcích ve vlastnictví města Přeštice, ale zároveň i přes pozemek
parc.č. 1138/3, který je ve vlastnictví podatele, čímž by došlo k zásadnímu zásahu do vlastnických práv podatele, jakožto jednoho ze základních lidských práv garantovaných Listinou
základních práv a svobod ČR.
Podatel má za to, že by pořizovatel, kterým je v daném případě Město Přeštice, měl v daném
případě, pokud je to možné postupovat tak, aby nedocházelo k zásahům do práv jednotlivců.
S ohledem na tu skutečnost, že pozemky v dané oblasti, ve které má být zřízena dopravní
infrastruktura označena jako Z42 jsou ve vlastnictví Města Přeštice, nemělo by v daném případě být postupováno tak, aby došlo k zásahu do základních lidských práv jednotlivců –
vlastnické právo podatele, když je zřejmé, že nic nebrání tomu, aby tato dopravní infrastruktura byla vedena přes nezastavěné pozemky Města Přeštice, bez dotčení vlastnických práv
podatele (v tomto smyslu zněl i návrh územního plánu v roce 2008). Podatel je tedy přesvědčen, že je možné plánovanou komunikaci vést mimo jeho dotčený pozemek spolu se
zachováním veškerých podmínek navrhovaného územního plánu Přeštice. Stavba dopravní
infrastruktury by s ohledem na dosud nezastavěné území měla být vedena přednostně přes
pozemky Města Přeštic, tak aby nedocházelo k zásahům do vlastnických práv podatele,
zejména pokud je to tak jako v daném případě možné vyřešit tímto způsobem. Na části pozemku parc.č. 1168/3, na kterém má dojít k vybudování komunikace je navíc umístěn vjezd
(vrata) na pozemek podatele, včetně oplocení pozemku s vybudovanou elektrickou přípojkou. V rámci projednávaného návrh územního plánu je nutné tedy přihlížet i ke zvýšeným
nákladům týkajícím se přemístění elektrické přípojky a přeložení inženýrských sítí. Vybudováním předmětné komunikace dojde k vyvýšení terénu v bezprostřední blízkosti dotčených
pozemků, čímž může dojít k případnému znehodnocení dotčených pozemků odtokem povrchové vody z vybudované komunikace. Vybudované komunikace má zajistit dopravní infrastrukturu v obytné zóně, kde budou vybudovány nejen rodinné domy, ale i domy obytné a
tudíž s ohledem na poměrně vysokou dopravní zatíženost této komunikace je vhodné zajistit
bezpečnost provozu na této komunikaci. Samotné označení komunikace dopravní značkou
s omezením povolené rychlosti, považuje podatel jako zcela nedostatečné. Budoucí komunikace je zcela zřejmě navrhována ve snaze vybudovat komunikaci tak, aby vedla co možná
nejpříměji bez jakýchkoliv překážek, což bude mít jistě negativní vliv na bezpečnost provozu
na této pozemní komunikaci a v jejím okolí. I z tohoto hlediska je tedy vhodnější vést navrhovanou komunikaci přes pozemky Města Přeštice, tedy okolo dotčeného pozemku podatele,
nikoliv skrze něj, což by mělo za následek přirozený vznik překážky ve smyslu zátočiny, která by automaticky nutila řidiče ke snížení rychlosti v budoucí obytné zóně a tím i ke zvýšení
bezpečnosti provozu. S ohledem na výše uvedené podatel nesouhlasí se stávajícím návrhem územního plánu Přeštice týkající se plochy vybudování dopravní infrastruktury pod
označením Z42 a žádá o provedení úpravy návrhu územního plánu ve smyslu vedení do98

pravní infrastruktury Z42 výlučně přes pozemky ve vlastnictví Města Přeštice s ohledem na
podané námitky.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Došlo k špatnému zaměření komunikace cca 2m od pozemku při realizaci,
bude komunikace mimo hranici pozemku. Územní plán bude upraven v souladu s vydaným
územním rozhodnutím o umístění komunikace K4.
Stanovisko DO: námitka se týká pozemku č. 1168/3 k.ú. Přeštice, v návrhu územního plánu
plocha Z42 – vedení místní obslužné komunikace K4 přes pozemek 1168/3 ve vlastnictví
podatele. Silniční správní úřad v této věci nemá námitky k tomu, aby tento pozemek nebyl
dotčen vedením komunikace K4. Tato komunikace a její vedení mělo být převzato ze současně platného územního plánu. Na komunikaci K4 bylo vydáno naším speciálním stavebním úřadem stavební povolení ze dne 24.8.2009, kde je komunikace K4 vedena mimo pozemek 1168/3 k.ú. Přeštice.

XV. Námitka, kterou podala Dagmar Škachová, Plaská 12, Plzeň, dne 24.10.2012
Text námitky: Jsem podílovým spoluvlastníkem pozemků parc.č.st.152 a parc.č. 116 zapsaných na LV 991 v k.ú. Přeštice. Tyto nemovitosti jsou ve stávajícím i navrhovaném územním
plánu zařazeny do území SM plochy smíšené obytné – městského charakteru.
1. Ve vymezení hlavního využití tohoto typu ploch (SM) není dostatečně respektováno
vymezení vlastností staveb a zařízení, které je možné zahrnout do těchto ploch uvedené v odst. 2 § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tzn. staveb a zařízení, které nesnižují
kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území. Protože se zároveň jedná o plochy s hlavním využitím pro
bydlení, považuji za žádoucí zahrnout do vlastností těchto staveb i nesnížení pohody
bydlení.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Vymezení hlavního využití typu ploch SM je ve stávajícím návrhu dostatečně
definováno.
2.

Ve stávajícím územním plánu je koeficientu zastavění pozemku pro plochy typu SM
stanoven na 40%. V návrhu územního plánu je koeficient zastavěné plochy zvýšen
na 50%. Toto zvýšení považuji za bezdůvodné a v nesouladu s deklarovanou koncepcí územního plánu a jejími cíly a úkoly, jako např. ochrana přírodních hodnot
území, zvýšení ekologické stability území atp.

Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Zvýšení procentuálního využití k zastavění stavebních pozemků pro typ SM je
dlouhodobý požadavek stavebníků vzhledem k cenám pozemků. Ve stávající městské zástavbě, kde nejsou rozlehlé zahrady je zvýšením koeficientu v plochách SM na 50% umožněno vlastníkům pozemků umísťovat na své pozemky i stavby doplňkové, které souvisí
s bydlení což je v souladu se stavebním zákonem § 79 odst. 2. písm. o). Tím je umožněn
alespoň minimální rozvoj ve staré zástavbě.
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XVI. Námitka, kterou podal Švarc Karel a Švarcová Anna, Palackého 853, Přeštice, dne
24.10.2012
Text námitky: Podáváme návrh na změnu využití pozemků 457/7, 457/9, 457/15, 457/16,
462/1, 462/2, 462/3 v návrhu územního plánu z kategorie ZS plochy zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená na SM plochy smíšené obytné - městského charakteru.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Studiem poslední verze projektu obchvatu se zjistilo, že koridor v tomto místě
zasahuje výrazně blíže k předmětným pozemkům. Výstavba na nich je tedy nevhodná. Navíc
stávající zeleň bude plnit funkci oddělovacího pásu, chránícího stávající zástavbu.

XVII. Námitky a připomínky, které podal Oldřich Váca, Skočice 150 na základě plné moci
udělené Vladimírem Vácou, dne 25.10.2012
Text námitky:
1. plochy ZO na pozemku č. 165/2 k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje zachovat původní stav.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek je ostatní plocha – využití jako manipulační plocha, v současné
době vydáno stavební povolení na přístřešek. Plocha ZO – Zeleň ochranná izolační na
pozemku č. 165/2 k.ú. Skočice je v ÚP změněna na plochu Výroby a skladování – průmysl a zemědělství.
2. plochy ZO na pozemku č. 165/3 k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje zachovat původní stav.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek je ostatní plocha – využití jako manipulační plocha, v současné
době vydáno stavební povolení na přístřešek. Plocha ZO – Zeleň ochranná izolační na
pozemku č. 165/3 k.ú. Skočice je v ÚP změněna na plochu Výroby a skladování – průmysl a zemědělství.
3. vodní plochy na pozemku č. 3/2 k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje sladit
se skutečností – ostatní plocha – komunikace pro potřeby firmy.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Vodní plocha již neexistuje. Pozemek je ostatní plocha – získán od státu
slouží jako přístupová komunikace do firmy namítajícího. Plocha Vodní a vodohospodářská na pozemku č. 3/2 k.ú. Skočice je v ÚP změněna na plochu Výroby a skladování –
průmysl a zemědělství.
4. OV/Z17 na pozemku č. 166/1 k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje zachovat stávající stav – komunikace. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
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5. OV/Z17 na pozemku č. 166/2 k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje sladit se
skutečností a potřebami – zde vytvořit ZO. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající
zpět.
6. OV/Z17 na pozemku č. 191/2 k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje sladit se
skutečností a potřebami – vyčlenit komunikaci – výjezdy na komunikaci Přeštice –
Merklín – oddělit soukromý pozemek – ostatní plocha, zapracovat autobusovou zastávku a umožnit čerp. st. PHM s obchodem. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající
zpět.
7. orné půdy na pozemku č. 1687 k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje propojit komunikaci 1690 s 1708 z důvodu veřejného zájmu přístupu na pozemky. Námitku
vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
8. SV – na pozemku st.p. č. 21 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje plochu
pro výrobu.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Vlastník nabyl do vlastnictví od státu jako objekt k podnikání, toto chce zachovat. Jedná se o areál bývalé traktorky ležící uprostřed venkovské zástavby, kde by
byla šíře podnikatelských činností umožněna statutem „Výroba a skladování průmyslového i zemědělského charakteru“ zcela nežádoucí. Podnikání v drobnější výrobě, skladování nebo opravárenství umožňuje v přiměřené míře i stávající statut VL - Výroba a skladování – lehká a vnitroměstská.
9. SV – na pozemku č. 161/3 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje plochu
pro výrobu.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Vlastník nabyl do vlastnictví od státu jako objekt k podnikání, toto chce zachovat. Jedná se o areál bývalé traktorky ležící uprostřed venkovské zástavby, kde by
byla šíře podnikatelských činností umožněna statutem „Výroba a skladování průmyslového i zemědělského charakteru“ zcela nežádoucí. Podnikání v drobnější výrobě, skladování nebo opravárenství umožňuje v přiměřené míře i stávající statut VL - Výroba a skladování – lehká a vnitroměstská.
10. SV – na pozemku č. 161/1 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje plochu
pro výrobu.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Vlastník nabyl do vlastnictví od státu jako objekt k podnikání, toto chce zachovat. Jedná se o areál bývalé traktorky ležící uprostřed venkovské zástavby, kde by
byla šíře podnikatelských činností umožněna statutem „Výroba a skladování průmyslového i zemědělského charakteru“ zcela nežádoucí. Podnikání v drobnější výrobě, skladování nebo opravárenství umožňuje v přiměřené míře i stávající statut VL - Výroba a skladování – lehká a vnitroměstská.
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11. SV – na pozemku st.p. č. 184 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje plochu pro výrobu.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Vlastník nabyl do vlastnictví od státu jako objekt k podnikání, toto chce
zachovat. Jedná se o areál bývalé traktorky ležící uprostřed venkovské zástavby, kde by
byla šíře podnikatelských činností umožněna statutem „Výroba a skladování průmyslového i zemědělského charakteru“ zcela nežádoucí. Podnikání v drobnější výrobě, skladování nebo opravárenství umožňuje v přiměřené míře i stávající statut VL - Výroba a skladování – lehká a vnitroměstská.
12. SV – na pozemku č. 161/2 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje plochu
pro výrobu.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce částečně vyhovuje.
Odůvodnění: Vlastník nabyl do vlastnictví od státu jako objekt k podnikání, toto chce zachovat. Jedná se o areál bývalé traktorky ležící uprostřed venkovské zástavby, kde by
byla šíře podnikatelských činností umožněna statutem „Výroba a skladování průmyslového i zemědělského charakteru“ zcela nežádoucí. Podnikání v drobnější výrobě, skladování nebo opravárenství umožňuje v přiměřené míře i stávající statut VL - Výroba a skladování – lehká a vnitroměstská.
13. SV – na pozemku č. 195 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje plochu pro
výrobu.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek ve vlastnictví ZNZ Přeštice, a.s. Namítající požaduje z důvodu
odkoupení pozemku a budoucím využití pro podnikání zařadit celý pozemek do plochy
Výroby a skladování – průmyslového i zemědělského charakteru.
14. ZO – na pozemku č. 193/1 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje zachovat
stávající stav. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
15. ZO – na pozemku č. 193/2 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje zachovat
stávající stav.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Stávající přístupová komunikace do areálu výroby na pozemku p.č. 193/2
v sídle Skočice není důvodem ke změně funkční plochy na výrobu a skladování. Pozemek zůstane nadále v ploše zeleně – ZO, která ve svých regulativech v přípustném využití umožňuje umístit i dopravní infrastrukturu.
16. V – Z04 – na pozemku č. 194/1 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje zachovat stávající stav. Námitku vzal dne 22.9.2014 namítající zpět.
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17. orná půda – na pozemku č. 1905 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje
vytvořit pozemek pro občanskou zástavbu. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající
zpět.
18. orná půda – na pozemku č. 1904 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje
část pro občanskou zástavbu + část na ZO. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající
zpět.
19. orná půda – na pozemku č. 1900 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje
pozemek pro občanskou zástavbu. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
20. orná půda – na pozemku č. 1898 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje
vytvořit pozemek pro občanskou zástavbu. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající
zpět.
21. orná půda – na pozemku č. 1908 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje
zachovat stávající stav. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
22. orná půda – na pozemku č. 1460 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje
zachovat stávající stav. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
23. lesní pozemek – na pozemku č. 1461 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje zachovat stávající stav. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
24. orná půda – na pozemku č. 1899 v k.ú. Skočice u Přeštic, kde namítající požaduje
zachovat stávající stav. Námitku vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
25. cyklostezky do Přeštic při hlavní silnice – bezpečné využití též pro chodce. Námitku
vzal dne 14.7.2014 namítající zpět.
26. vytvoření stavebních pozemků při hlavní silnici do Přeštic. Námitku vzal dne
14.7.2014 namítající zpět.
XVIII. Námitky, které podal Ing. Petr Prokop, člen představenstva SBD Plzeň – jih Hlávkova 23, Přeštice, dne 25.10.2012
Text námitky: Podatel je spoluvlastníkem domu č.p. 1051-2 na pozemku parc. č. 1758, 1757
vše v k.ú. Přeštice, obec Přeštice. Tyto nemovitosti podatel využívá k bydlení. Na základě
vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému
návrhu územního plánu Přeštic v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
následující námitku:
Nesouhlasíme s vymezením části území, kdy v místě stávající zóny – vícepodlažní zástavba
na pozemku č. 1255/6 přilehlém k bytovému domu č.p. 1051-2, Tř. 1. Máje Přeštice a po103

zemku č. 1255/18 v k.ú. Přeštice, je navržena zóna ZV (zeleň ve veřejných prostranstvích).
Požadujeme, aby pořizovatel Územního plánu tuto plochu z Návrhu překvalifikoval na plochu
(zónu) DS (plochu dopravní infrastruktury).
Odůvodnění: Vymezením pozemku parc.č. 1255/6 a parc.č. 1255/18 v k.ú. Přeštice pro zónu
ZV dojde vlivem vzrostlé zeleně ke zhoršení rozhledových úhlů v místě vyústění komunikace
vedoucí z vnitrobloku směrem na ul. Tř. 1. Máje (silnice I. třídy), která bude po zrušení průjezdu do Rybovy ulice u domu č.p. 1057-8 jediným výjezdem z vnitrobloku v této části. Dále
by byla zcela vyloučena možnost využití pozemku k rozšíření parkovacích ploch pro občany
žijící v panelových domech v ul. Tř. 1 Máje Přeštice a okolí.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Změnou dojde k navýšení počtu parkovacích míst a zlepšení stavu statické
dopravy, která je dlouhodobým problémem v dané lokalitě.

XIX. Nesouhlasný návrh s výstavbou garáží „U trati“, za ulicí Příkrá v Přešticích, který
podaly Jana Tykvartová a Petra Hanzarová, dne 25.10.2012
Text námitky: Nesouhlasíme s plánovanou výstavbou garáží “U trati“ za ulicí Příkrá
v Přešticích a navrhujeme rozšíření stávajícího dětského hřiště a sportoviště se všestranným
využitím. Byla podána petice na MÚ 10.9.2012 a dne 7.11.2012 bude veřejná schůze
s místostarostou Mgr. J. Königsmarkem.
Zastupitelstvo města Přeštice námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Zachování veřejné zeleně a sportovního vyžití dětí a mládeže. Navrhovaná
plocha Z47 je zahrnuta do plochy ZV - Zeleň ve veřejných prostranstvích.

XX. Námitka, kterou podala Růžena Šperlová, Nerudova 127, Přeštice, dne 25.10.2012
Text námitky: Nesouhlasu s výstavbou silnice přes parcelu 1170/3 v k.ú. Přeštice.
Odůvodnění: Plánovaná silnice prochází přes soukromý pozemek.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Město Přeštice požaduje i nadále zachovat vyznačené řešení územní rezervy
pro plánovanou přeložku silnice II/230 v územním plánu, jelikož v současné době vyjadřuje
nejvhodnější variantu dopravního řešení. Dne 1.4.2014 nabyla účinnosti Aktualizace „Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje“, která nadmístní záměr přeložky silnice II/230 vypustila
z důvodu převzetí výše uvedeného záměru do územního plánu Přeštic, který tuto trasu
zpřesnil. Územní rezerva zajišťuje obsluhu severovýchodních zastavitelných ploch a pro výhledovou obsluhu ploch obytné zástavby na severovýchodním okraji Přeštic. Navrhovaná
komunikace by výhledově mohla tvořit hranici a ochranu rozvojového území západního okraje města před řízenými záplavami – poldrem (vymezeno v ZÚR PK). Koridor územní rezervy
je vymezen tak, že kromě jiného výhledově umožňuje případný odklon severního úseku komunikace (mezi silnicemi IIII/18027 a I/27) na území sousední obce Dolní Lukavice a napojení na silnici I/27 na správním území Dolní Lukavice v místě se zajištěním rozhledů a bezpečného napojení. Tento výhledový záměr je podmíněn prokázanou potřebností vedení ko104

munikace, případně spojené s funkcí ochrany před záplavami a koordinací se záměry obce
Dolní Lukavice.

XXI. Připomínka, kterou podal Petr Fornouz, Tylova 648, Přeštice, dne 25.10.2012
Text námitky: V návrhu ÚP je určena územní rezerva pro průtah (obchvat) komunikace
II/230. Tato územní rezerva významně zatěžuje budoucí rozvojové plochy, neřeší napojení
na komunikaci I/27. Jelikož se jedná o komunikaci II. tř., je tato uvedena v návrhu krajské
dopravní koncepce či vyšší – dokumentu? Navrhuji tuto rezervu zkoordinovat s plány KÚPK
a případně ji z ÚP odstranit.
Zastupitelstvo města Přeštice připomínce, která byla vyhodnocena jako námitka, zamítá.
Odůvodnění: Město Přeštice požaduje i nadále zachovat vyznačené řešení územní rezervy
pro plánovanou přeložku silnice II/230 v územním plánu, jelikož v současné době vyjadřuje
nejvhodnější variantu dopravního řešení. Dne 1.4.2014 nabyla účinnosti Aktualizace „Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje“, která nadmístní záměr přeložky silnice II/230 vypustila
z důvodu převzetí výše uvedeného záměru do územního plánu Přeštic, který tuto trasu
zpřesnil. Územní rezerva zajišťuje obsluhu severovýchodních zastavitelných ploch a pro výhledovou obsluhu ploch obytné zástavby na severovýchodním okraji Přeštic. Navrhovaná
komunikace by výhledově mohla tvořit hranici a ochranu rozvojového území západního okraje města před řízenými záplavami – poldrem (vymezeno v ZÚR PK). Koridor územní rezervy
je vymezen tak, že kromě jiného výhledově umožňuje případný odklon severního úseku komunikace (mezi silnicemi IIII/18027 a I/27) na území sousední obce Dolní Lukavice a napojení na silnici I/27 na správním území Dolní Lukavice v místě se zajištěním rozhledů a bezpečného napojení. Tento výhledový záměr je podmíněn prokázanou potřebností vedení komunikace, případně spojené s funkcí ochrany před záplavami a koordinací se záměry obce
Dolní Lukavice.

XXII. Námitka, kterou podala Božena Mikulášová, Žerovice 120, dne 25.10.2012,
Text námitky: Nesouhlasím v Žerovicích se stavební parcelou nad nemovitostí č.p. 120. Jelikož je to místo záplavové. Záplavy jsou při přívalových deštích vždy. Ohrožuje naši nemovitost, zvlášť základy domu.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Na pozemek namítající navazuje nová zastavitelná plocha v Žerovicích pro
bydlení označena Z08. Pro tuto plochu je podmínkou při rozhodování o změnách v území
zpracovaný regulační plán, který bude nově zastavitelnou plochu podrobně řešit a nová plocha bude opět projednávána s dotčenými orgány i s veřejností. Problémy s přívalovými dešti
je nutno řešit jinými opatřeními.

XXIII. Námitka, kterou podal Dalibor a Simona Páníkovi, oba bytem V Háječku 514,
Přeštice, dne 25.10.2012
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Text námitky: Jsme vlastníky pozemků 1168/1 1198/4 a 564/1, v k.ú. Přeštice na kterém
máme postaven náš rodinný dům č.p. 514, ve kterém trvale bydlíme. V návrhu územního
plánu Přeštice je umístěna územní rezerva pro přeložku silnice II/230 do vzdálenosti cca
200m od našeho domu. Silnice má tvořit severozápadní obchvat Přeštic. S umístěním přeložky silnice II/230 v této lokalitě zásadně nesouhlasíme.
Odůvodnění: 1) Zhoršení povodňové situace – Silnice má být vedena přes zátopové území.
Proto bude muset být zákonitě celá stavba vyvýšena minimálně nad úroveň hladiny 100leté
vody. Následně se vytvoří val, který bude v případě povodní zadržovat vodu, která se nebude moci dále rozlévat po okolních polích a lukách a odtékat volně pryč. Tím dojde ke zvednutí hladiny vody a následnému zatopení pozemků případně i domů. Nyní je pro tuto povodňovou vodu vytvořeno protipovodňové koryto podél návozu pro zimní stadion atd. Toto koryto
ale v případě výstavby nového severovýchodního obchvatu Přeštic přivede vodu před hráz
tvořenou novou silnicí II/230 a bude ohrožovat obyvatelé a majetek v místní části V Háječku!
Samotný návoz pro budoucí silnici způsobí další zvýšení spodních vod. Tuto skutečnost již
pociťujeme nyní, kdy díky návozu zeminy došlo ke zvýšení hladiny spodní vody. Dříve, když
byla řeka na 2. stupni povodňové aktivity, se vytvořilo jezero na poli, kde je nyní návoz a volně odtekla nebo se postupně vsákla. Objem, který dříve zaujímala voda, je nyní hlína a proto
se voda vrací až na hranici našeho pozemku. U sousedního pozemku pana Švihly (1168/2 a
1169/1) se při 2. stupni povodňové aktivity vytvoří jezero spodní a srážkové vody, která jim
zasahuje na pozemek a stále a stále jej znehodnocuje.Těžko se asi bude vysvětlovat člověku neznalého situace v místě, ale při dešti trvajícím několik dní, již sledujeme průtoky řeky
v naší oblasti a vytvoří to pro nás stresovou situaci. V případě vytvoření výše zmiňované přeložky silnice II/230, by byla pro nás situace nesnesitelná.
2) Hluk – Již nyní je od silnice II/230, která je vzdálena cca 300m slyšet provoz vozidel velice
zřetel. To, že večerních hodinách je dosti intenzivně u nás slyšet ČOV na Zámostech, bereme jako věc nezbytnou, ale v provedení přeložky by se situace stala nesnesitelnou. Navíc
vozidla jedoucí po nové silnici budou vytvářet více hluku. Aktuálně tvoří hlukovou zátěž traktory vozící kukuřici po silnici budou vytvářet více hluku, protože budou jezdit daleko rychleji.
3) Nekoncepčnost – Obchvat města tímto způsobem pozbývá smysl, když bude veden
v blízkosti obytné zóny i v té budoucí (směr k D. Lukavici). Obchvaty se stavějí proto, aby se
tranzitní doprava odvedla z města a zlepšily se tak životní podmínky ve městě. Navrhované
řešení je pro nás zcela nepřijatelné a vytváří z rekreačního území V Háječku neobyvatelnou
část města. Koupili jsme si dům s pozemkem v této části právě proto, že se nám líbila jeho
poloha a relativní klid. Vaším přístupem nás nutíte k tomu se bránit všemi dostupnými prostředky. Doufám, že celou věc zvážíte a naleznete lepší řešení pro obě strany.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Město Přeštice požaduje i nadále zachovat vyznačené řešení územní rezervy
pro plánovanou přeložku silnice II/230 v územním plánu, jelikož v současné době vyjadřuje
nejvhodnější variantu dopravního řešení. Dne 1.4.2014 nabyla účinnosti Aktualizace „Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje“, která nadmístní záměr přeložky silnice II/230 vypustila
z důvodu převzetí výše uvedeného záměru do územního plánu Přeštic, který tuto trasu
zpřesnil. Územní rezerva zajišťuje obsluhu severovýchodních zastavitelných ploch a pro výhledovou obsluhu ploch obytné zástavby na severovýchodním okraji Přeštic. Navrhovaná
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komunikace by výhledově mohla tvořit hranici a ochranu rozvojového území západního okraje města před řízenými záplavami – poldrem (vymezeno v ZÚR PK). Koridor územní rezervy
je vymezen tak, že kromě jiného výhledově umožňuje případný odklon severního úseku komunikace (mezi silnicemi IIII/18027 a I/27) na území sousední obce Dolní Lukavice a napojení na silnici I/27 na správním území Dolní Lukavice v místě se zajištěním rozhledů a bezpečného napojení. Tento výhledový záměr je podmíněn prokázanou potřebností vedení komunikace, případně spojené s funkcí ochrany před záplavami a koordinací se záměry obce
Dolní Lukavice.

XXIV. Připomínky, které podal Jaroslav Komorous a Soňa Komorousová, Kosmonautů
165, Přeštice, dne 15.10.2012
Text námitky: jako výluční vlastníci pozemků ve zjednodušené evidenci:
1. parcelu č. 901 o výměře 2985 m2 v k.ú. Přeštice zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň – jih na listu vlastnictví č. 1244 pro k.ú. Přeštice.
Navrhujeme: celý pozemek přeřadit do kategorie SV – plochy smíšené obytné- venkovského charakteru a posunutí plochy přestavby mimo tento pozemek. Řešení protierozní situace v návaznosti na výše položené pozemky.
Připomínka byla pořizovatelem vyhodnocena jako námitka, kterou vzal dne 22.9.2014
namítající zpět.
2. Parcely č. 835/3 o výměře 2241 m2, č. 837 o výměře 344 m2 v k.ú. Přeštice zapsané
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň – jih na listu vlastnictví č. 1244 pro k.ú. Přeštice.
Navrhujeme: celé pozemky přeřadit do ZS – plochy zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená
kategorie SV – plochy smíšené obytné – venkovského charakteru a posunutí plochy
přestavby mimo tento pozemek.
Zastupitelstvo města Přeštice připomínce, která byla vyhodnocena jako námitka, vyhovuje.
Odůvodnění: Vlastník pozemků hodlá pozemky využívat jako zahradu. Pozemky č. 835/3 a
č. 837 k.ú. Přeštice jsou převedeny z kategorie ZO zeleň ochranná izolační do kategorie ZS
plochy zeleně – zeleň soukromá a vyhrazená.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, které se konalo dne
10.12.2015 mohly dotčené osoby tzn. pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky
k upravenému návrhu územního plánu Přeštice. Pořizovatel - MěÚ Přeštice, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Města Přeštice v
souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu
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územního plánu Přeštice. Zastupitelstvo Města Přeštice rozhodlo o podaných námitkách následovně:

I. Námitka, kterou podal Josef Špongr a Jana Špongrová, oba bytem Kosmonautů 158,
Přeštice, dne 10.12.2015
Text námitky: Již před prvním projednáním územního plánu v roce 2012, jsme předali námitku k návrhu územnímu plánu Přeštice a to starostovi města Mgr. Kmochovi. Ten ji zřejmě
opomněl předat odboru výstavby a územního plánování. Žádáme tímto opakovaně o zařazení pozemků dle PK p.č. 1219, 1220 a 1221 do plochy SV. V současnosti jsou pozemky zařazeny do plochy NZ. Pozemky jsou mezi plochami SV a vzhledem ke své poloze a velikosti
jsou obtížně využitelné k zemědělské výrobě a jsou vhodné respektovat budoucí venkovskou
výstavbu.
Zastupitelstvo města Přeštice námitku zamítá.
Odůvodnění: Uplatněná námitka v rámci projednání návrhu územního plánu v r. 2012 nebyla řádně podána ani následně doručena v zákonem stanovené lhůtě pořizovateli – MěÚ
Přeštice, odbor výstavby a územního plánování. Z uvedeného důvodu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem nemohl podanou námitku vyhodnotit.

Dle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona se na opakovaném veřejném projednání projedná upravený návrh územního plánu pouze v rozsahu provedených úprav. Návrh územního plánu se tedy neprojednává kompletně znovu, ale pouze v částech, které byly dotčeny
úpravou. Přitom se postupuje obdobně podle § 52 stavebního zákona, tzn., že při opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu se postupuje procesně shodně jako při
veřejném projednání.

P.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Vyhodnocení připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP při společném jednání podle §
50 odst. 2 SZ:
Sousední obce mohly uplatnit své připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání,
které se uskutečnilo dne 3.4.2012.
Sousední obce při ve stanovené lhůtě připomínky neuplatnily.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu ÚP uplatněné při veřejném projednání
podle § 52 odst. 3 SZ:
Nejpozději při veřejném projednání, tj. dne 25.10.2012, mohl každý uplatnit své připomínky.
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Připomínky uplatněné při veřejném projednání byly pořizovatelem vyhodnoceny jako námitky
(viz bod. O – Rozhodnutí o námitkách, včetně odůvodnění rozhodnutí)

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, které se konalo dne
10.12.2015 mohl každý uplatnit své připomínky k upravenému návrhu územního plánu
Přeštice.
Při opakovaném veřejném projednání, které se konalo dne 10.12.2015 nebyla uplatněna
žádná připomínka.

Q. POUČENÍ
Proti územnímu plánu Přeštice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

R. ÚČINNOST
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky tj. dne ...........

……………………………………

………………………………………
místostarosta

starosta
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SEZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH ZKRATEK

BD
BPEJ
CZT
ČHMÚ
ČOV
ČSN
ČS
ČSÚ
ČSOV
DN
DÚR
EO
EVL
CHLÚ
IDS
KÚ PK
KPÚ
MK
MŠ
MMR
MÚK
MZd
MZe
MŽP
NKP
NN
NTL
OP
ORP
OZE
OZKO
P+R
PRVKPK
POÚ
PUPFL
PÚR ČR
RD
RS
ŘSD
SEZ
STL
SZ
TO
ÚAP

bytový dům
bonitovaná půdně ekologická jednotka
centrální zásobování teplem
Český hydrometeorologický úřad
čistírna odpadních vod
České technické normy
čerpací stanice
Český statistický úřad
čerpací stanice odpadních vod
jmenovitý vnitřní průměr potrubí
dokumentace k územnímu rozhodnutí
ekvivalentní obyvatel
evropsky významná lokalita
chráněné ložiskové území
integrovaný dopravní systém
Krajský úřad Plzeňského kraje
Komplexní pozemkové úpravy
místní komunikace
mateřská škola
Ministerstvo místního rozvoje
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní kulturní památka
nízké napětí
nízkotlaký plynovod
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
obnovitelné zdroje energie
oblast zhoršené kvality ovzduší
parkovací systém „zaparkuj a jeď “
Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Plzeňského kraje
obec s pověřeným obecním úřadem
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
rodinný dům
regulační stanice
Ředitelství silnic a dálnic
stará ekologická zátěž
středotlaký plynovod
Zákon č.183/2006 Sb. (Stavební zákon)
třída ochrany
územně analytické podklady
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ÚK
ÚP
ÚP SÚ
ÚPD
ÚSKP
ÚSES
NRBK
NRBC
RBK
RBC
LBK
LBC
VKP
VN
VPO
VPS
VTL
VVN
VVTL
ZD
ZVN
ZPF
ZŠ
ZÚR PK
ŽP

účelová komunikace
územní plán
starší název dokumentace - územní plán sídelního útvaru
územně plánovací dokumentace
ústřední seznam kulturních památek
územní systém ekologické stability
nadregionální biokoridor
nadregionální biocentrum
regionální biokoridor
regionální biocentrum
lokální biokoridor
lokální biocentrum
významný krajinný prvek
vedení vysokého napětí
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
vysokotlaký plynovod
velmi vysoké napětí
velmi vysokotlaký plynovod
zemědělské družstvo
zvláště vysoké napětí
zemědělský půdní fond
základní škola
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
životní prostředí
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