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- kulturně historických hodnot včetně archeologických
zón a ÚAN (území archeologických nalezišť)
- urbánních hodnot při zachování charakteru dílčích
zejména historicky založených a více či méně
zachovaných částí sídel Chlumčany a Hradčany s
různorodou zástavbou zejména venkovského
charakteru, sídlištního a individuálního typu se
zázemím obytné zeleně, zahrad a zeleně doprovodné,
ochranné a clonící ve skupinách a stromořadích včetně
vazby sídel nebo jejich částí na volnou krajinu.
• Za účelem ochrany hodnot v urbanizovaném území je
kromě jiného sledována ochrana významných souborů,
jednotlivých objektů a archeologických lokalit.
• Z hlediska historické struktury sídel se dle srovnání se
stabilním katastrem do současné doby zachovala
poměrně velká část původní zástavby sídel Chlumčany
a Hradčany, kterou je nutné chránit a citlivě doplňovat
novou vhodnou zástavbou respektující původní
urbanistický a architektonický charakter včetně měřítka
jednotlivých staveb a jejich souborů ve vztahu
k vlastnímu sídlu s dominantní polohou kaple Panny
Marie a okolní krajině.
• Jako historickou dominantu obce a širšího okolí je
nutné chránit:
- kapli Panny Marie včetně souvisejícího zastavěného i
nezastavěného území
• Při řízení rozvoje obce je nutné zohlednit a respektovat
historickou i kulturně společenskou a stavebně
historickou i urbanistickou a architektonickou hodnotu
vybraných staveb a objektů:
- kaple Panny Marie
- hřbitovní kaple v Chlumčanech
- návesní kaple V Hradčanech
- budova školy v Chlumčanech
- věžový vodojem U Keramičky

1. TEXTOVÁ ČÁST
a) Vymezení zastavěného území

• Zastavěné území je vymezeno k datu 30. 6. 2015, a je
zakresleno v grafické části ÚP (územní plán) ve
výkresu I.2.A. Výkres základního členění území.

b) Základní koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot

• Z hlediska současných a budoucích trendů rozvoje je
území obce koncipováno pro optimalizovaný rozvoj
hospodářský i sociální při zabezpečení důsledné
ochrany přírodního a životního prostředí se
zastoupením zastavitelných ploch, ploch přestavby a
ploch územních rezerv určujících směry rozvoje obce v
dlouhodobějším horizontu.
• Základním cílem je udržení kvalitního prostředí pro
účely bydlení a každodenní rekreace obyvatel při
současném zajištění pracovních příležitostí a optimální
úrovně občanského vybavení s předpokladem mírného
nárůstu počtu obyvatel.
• Část obce respektive ZSJ Chlumčany (základní sídelní
jednotka) bude rozvíjeno jako souvisle urbanizované
území se zachováním nezastavěných částí uvnitř
zastavěného území pro realizaci sídelní zeleně.
• Samostatně urbanizované části tvoří ZSJ Hradčany,
samota Na Závisti a ZSJ U Keramičky se zachováním
nezastavěných částí uvnitř zastavěného území pro
realizaci sídelní zeleně.
• Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo
samoty nad rámec ploch určených v ÚP .
• Stávající samoty ve volné krajině budou zachovány a
rozvíjeny v souladu s předpoklady dle územního plánu
v hranicích jejich současného zastavěného území.
• Území obce Chlumčany je rozděleno ve směru V-Z na
tři charakteristické oblasti vymezené koridory
nadregionálního významu, tj. silnicí I. třídy, železniční
tratí č. 183 a hranicí obce:
- oblast střední s vlastním sídlem Chlumčany, které tvoří
jádro řešeného území
- oblast východní se sídlem Hradčany
- oblast západní s množstvím pracovních míst
ve výrobní zóně U Keramičky tvoří centrum dojížďky za
prací nadmístního významu
• Jednotlivé oblasti jsou pak rozděleny na urbanistické a
krajinné sektory.
• Důraz je kladen na rozvoj území v urbanistických
sektorech.
• V krajinných sektorech je prvořadá ochrana krajinného
rázu, přírodních a krajinných hodnot s omezeným
rozvojem zastavitelných ploch nad rámec ploch
stabilizovaných.
• Ochrana hodnot je nadřazena záměrům na rozvoj
v území.

c) Urbanistická koncepce včetně
vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně

• Urbanistická koncepce předmětného území vychází z
předpokladů a podmínek rozvoje vyplývajících
z nadřazené ÚPD a z následujících nejvýznamnějších
rozvojových záměrů a trendů:
- stabilizace počtu obyvatel s mírným nárůstem do roku
2030
- stabilizace těžby nerostů, výroby stavebních hmot a
výrobků s orientací na přestavbu v rámci stávajících
areálů
- stabilizace nejstarších částí v Chlumčanech a
Hradčanech s nároky na přestavbu vybraných ploch
- přestavba nedostatečně nebo nevhodně využitých a
devastovaných areálů (brownfields)
- rozšíření ploch výroby a skladování včetně vhodného
využití a revitalizace vybraných ploch tzv. brownfields
za účelem stabilizace a postupného zvýšení počtu
pracovních příležitostí
- rozšíření nabídky ploch převážně pro individuální
bydlení s využitím proluk, nevhodně využitých nebo
uvolněných ploch za účelem stabilizace obyvatelstva
ve vazbě na nabídku nových pracovních příležitostí

• Jedná se zejména o ochranu:
- přírody a krajiny včetně místního systému ekologické
stability, významných krajinných prvků, vybrané zeleně
rostoucí mimo les
5

OBEC CHLUMČANY

I.ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY
železniční dopravy (trať č. 183) s potenciálními i
skutečnými negativními vlivy na životní prostředí
zejména bydlení

- rozšíření a přestavba ploch občanského vybavení za
účelem doplnění vybavení obce s ohledem na jeho
vnitřní potřeby i funkci ve struktuře osídlení
- rozšíření ploch pro sport a rekreaci včetně sídelní
zeleně s vazbou na zeleň ve volné krajině
- přeložka
silnice
I
třídy
včetně
zajištění
mimoúrovňového křížení pro převedení motorové,
cyklistické a pěší dopravy z Chlumčan do Hradčan
- rekonstrukce silnice III. třídy s dálkovou cyklistickou
trasou v návaznosti na výhledové dopravní připojení
stávající průmyslové zóny a těžebního průmyslu na
silnici II. třídy na tzv. jižní obchvat města Dobřany
(přeložka silnice II/180
- stabilizace a vymezení ploch nejvýznamnějších
veřejných prostranství
- turistické a cyklistické stezky a trasy místního a
nadmístního významu řešící kromě jiného také
zlepšení průchodnosti krajiny

• V řešeném území jsou vymezeny urbanistické sektory:
Označen
í
I.
II.
III.

• Uspořádání urbanizovaného území obce Chlumčany
má podstatně omezené možnosti prostorového rozvoje
zejména z následujících důvodů, které musí být při
řízení rozvoje předmětného území respektovány:
- celé řešené území je součástí významné oblasti
z hlediska ochrany krajinného rázu
- konfigurace krajiny a charakter stávající zástavby
v historické části obce včetně významného postavení
kaple Panny Marie v obci jako dominanty místní i
v širších pohledových vazbách směrem S, SZ, JZ a J
včetně panoramatu obce, které je charakteristické pro
dané místo ve směru od SV, V a JV
- venkovský charakter původní nejstarší zástavby
v Chlumčanech a Hradčanech
- systémy dopravy a technické infrastruktury a jejich
ochranná nebo bezpečnostní pásma
- dopravní systémy a záměry na rozvoj hlavních
dopravních tahů nadmístního významu
- systémy technické infrastruktury a záměry na rozvoj
hlavních rozvodů nadmístního i místního významu
- zemědělský charakter krajiny s velice hodnotným
zemědělským půdním fondem rozloženým prakticky na
celém území obce převážně ve II. stupni třídy ochrany
včetně provedených meliorací
- ukončené respektive vydané KPÚ (komplexní
pozemková úprava) s danou koncepcí společných
zařízení (cestní síť, protierozní opatření, MÚSES
apod.)
- celé řešené území je součástí zranitelné oblasti
z hlediska ochrany vod
- eroze a místní záplavy při vydatných deštích v lokalitě
pod vodojemem v Chlumčanech a Na Závisti
- zájmy těžby (stanovený dobývací prostor Chlumčany
včetně CHLÚ a ochrany ostatních ložisek nerostných
surovin
- poddolovaná území
- dislokace významného průmyslu stavební výroby a
těžby s potenciálními i skutečnými negativními vlivy na
životní prostředí zejména bydlení
- dislokace významných dopravních tahů silniční (silnice
I/27 a silně zatížený průtah silnice III/18040) a

Název
Chlumčany
Hradčany
U Keramičky

• I. Chlumčany
• Vymezení sektoru
• Urbanistický sektor je vymezen hranicí ZÚ (zastavěné
území) sídla Chlumčany a ZP (zastavitelné plochy). Na
západní straně je limitován tělesem dráhy a na jihu
vodotečí s doprovodnou zelení.
• Hlavní hodnoty
• Charakteristické je převážně radiální uspořádání silnic
III. třídy a vybraných hlavních místních komunikací,
které včetně dalších veřejných prostranství vymezují
prostorové a funkční zóny:
- Nejstarší kompaktní vesnická zástavba rozložená pod
Vrchem s kaplí Panny Marie v dominantní poloze,
návsí s parkovou úpravou a víceúčelovou zpevněnou
plochou, systémem uliček, hřbitovem s parčíkem a
veřejným prostranstvím se sídelní zelení před kaplí.
V této části obce s urbanisticky zajímavým
uspořádáním na stráni Vrchu je nutné chránit vybrané
objekty a především veřejná prostranství a kompaktní
vesnickou strukturu zástavby. Významným veřejným
prostorem je také související část ulice Komenského
s nevhodně umístěným a naddimenzovaným kulturním
domem, jehož architektonické řešení je poplatné době
jeho vzniku na konci 70. let s tím, že je nutné kulturní
dům jako celek vhodně využít s možností jeho
přestavby tak, aby lépe zapadal do okolní převážně
venkovské struktury zástavby podél hlavní ulice.
- Později založená struktura zástavby v západní až jižní
části sídla s převahou rodinných domů s pravoúhlou
sítí ulic a s dominantním souborem budov základní
školy v nárožní vyvýšené poloze při ulici Komenského.
V této části sídla je nutné zachovat objemově
odpovídající zástavbu převážně individuálního bydlení
s možností využití zástavby podél hlavní ulice
polyfunkčním způsobem při zachování bydlení
v domech. Zároveň je potřebné chránit starou školní
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- Severozápadním směrem barokní klášter Premonstrátů
v Chotěšově (8,5 km)
- Severním směrem věžový vodojem psychiatrické
léčebny, zvonice a kostely sv. Víta a sv. Mikuláše
v Dobřanech (2,9 km)
• Hlavní limity využití území:
- Ochrana krajinného rázu a s tím souvisejících
urbanistických a architektonických hodnot
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železniční trať, vzdušné
el. vedení VVN a VN, VTL plynovod)
- Zatížení životního prostředí od provozu na průjezdných
silnicích III. třídy, železnici, z výrobní zóny U Keramičky
a ČOV
- Ochranné pásmo hřbitova
- Využití a rozhodování o změnách v území v nejbližším
okolí kaple Panny Marie je podmíněno vypracováním
územní studie.
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati včetně přeložky
- Segmenty MÚSES s průchodem zastavěným územím
- Rozvojové plochy převážně pro bydlení v západní,
severní a jihovýchodní části sektoru v návaznosti na
ZÚ Chlumčan
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území sektoru bude souvisle urbanizované
při zachování vybraných nezastavěných částí a
důsledné ochraně hodnot s odpovídajícím plošným
rozvojem převážně pro bydlení, občanské vybavení a
smíšenou výrobu.
- Nové zastavitelné plochy budou využívány postupně
v návaznosti na souvisle zastavěné území.
- Zároveň bude v zastavěném území preferovaná
přestavba vymezených ploch s tím, že bude
upřednostněno využití nedostatečně nebo nevhodně
využitého a devastovaného území tzv. brownfields.
- Využití nových zastavitelných ploch i ploch přestavby
zejména v blízkosti silně zatížených dopravních tahů
(silnice I/27, III/18040, železniční trať č. 183) bude této
skutečnosti způsobem konkrétního využití a
uspořádání případné zástavby přizpůsobeno.
- Při řízení rozvoje v území bude zajištěna koordinace
využití území se záměry místního i nadmístního
významu zejména na úseku dopravní a technické
infrastruktury při respektování významných limitů
využití území.

budovu na nároží ulic Komenského a Dobřanská před
nevhodnými zásahy tak, aby bylo zachováno její
původní architektonické a urbanistické řešení včetně
zapojení do areálu školy a okolní zástavby.
- Novodobá sídlištní rozvolněná zástavba v jižní poloze
sídla s převahou bytových domů do 4 NP a s několika
vícepodlažními domy do 6 NP s mateřskou školou,
obchodem a poštou je stabilizovaná s tím, že volné
ozeleněné plochy uvnitř sídliště budou zachovány
s možností doplnění vybavení pro volnočasové aktivity
a odpočinek obyvatel (parková zeleň, maloplošná a
dětská hřiště apod.). Případná nástavba vybraných
objektů pro bydlení je možná pouze za předpokladu, že
bude zachovaná pohoda bydlení, hygienické podmínky
včetně osvětlení a oslunění a dostatečné parkovací
plochy bez podstatného omezení zeleně a
ozeleněných ploch uvnitř sídliště.
- Smíšená zástavba včetně původního stavebně
uzavřeného Panského dvora s navazující rozvolněnou
zástavbou s prolukami a zejména devastovaným a
nedostatečně využitým areálem bývalé zemědělské
farmy ve východní poloze sídla bude postupně
přestavěna a dostavěna tak, aby uzavřený charakter
dvora s okolními budovami a navazující stávající a
budoucí zástavbou tvořil urbanisticky i architektonicky
sourodý celek s tím, že původní budovy kolem dvora
budou zachovány a rekonstruovány pro vhodné využití.
- Více či méně urbanizovaná zóna s postupující
nízkopodlažní výstavbou RD s obecní čistírnou a
pěstebními a rekreačními zahrádkami v západní poloze
sídla před železniční tratí bude doplněna obytnou
zónou s rodinnými domy s ochrannou a clonící zelení
s tím, že nová zástavba musí objemově odpovídat
okolní stávající obytné zástavbě, se kterou bude tvořit
jednotný celek.
- Sportovní areál s navazujícím nezastavěným územím
směrem k železniční trati v západní poloze od sídla je
stabilizovaný
s možností
doplnění
sportovně
rekreačního vybavení (maloplošná hřiště, vybavení pro
volnočasové aktivity, koupaliště apod.) a dostavby
v přiměřeném měřítku tak, aby do budoucna v areálu
převažovala zeleň včetně stromů ve skupinách a
stromořadích.
- Výrobní zóna u železniční trati s FVE a dřevovýrobou
v oblasti bývalého hlubinného dolu Eliška respektive
Máj
je
stabilizovaná
s možností
dostavby
nízkopodlažních budov s tím, že využití území nesmí
generovat nadměrnou nákladní dopravu nebo
nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí ve
vztahu k sportovně rekreačnímu areálu a souvislé
obytné zástavbě Chlumčan.
• Nejvýznamnější hodnotou daného urbanistického
sektoru je barokní kaple Panny Marie v dominantní
zvýšené poloze (414,00 mnm) tvořící charakteristické
panorama sídla s pohledovými vazbami na vzdálené
dominanty:
- Jižním směrem kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Přešticích (7,3 km)
- Západním směrem Křížový Vrch (7,4 km)

• II. Hradčany
• Vymezení sektoru
- Urbanistický sektor v nejvýchodnější a nejvyšší poloze
v rámci obce Chlumčany je vymezen okrajem lesa
respektive hranicí obce (Horní Lukavice – Dolní
Lukavice – Útušice).
• Hlavní hodnoty
- Sídlo kompaktního vesnického charakteru s převážně
původní zástavbou s navazujícími zahradami a
záhumenky kolem ulicové návsi s kaplí a nádherným
výhledem do širokého údolí řeky Úhlavy.
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- Novodobá výstavba rodinných domů postupně zaplňuje
původně volné pozemky až k hranici lesa západním
směrem.
- Nejvýznamnější hodnotou daného urbanistického
sektoru je především samotná poloha sídla v krajině na
okraji lesního komplexu Vysoká.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu a s tím souvisejících
urbanistických a architektonických hodnot, která bude
zajištěna zachováním původní vesnické zástavby
s možností doplnění objemově a měřítkem odpovídající
zástavby především na jižním okraji sídla obráceném
do údolní nivy řeky Úhlavy
- Ochrana zemědělského půdního fondu včetně
rozsáhlých zahrad za souvislou vesnickou zástavbou
před nevhodnou a objemově nebo svým měřítkem
původní zástavbě neodpovídající novou zástavbou
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Zatížení životního prostředí od provozu ČOV
v nejbližším okolí
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, vzdušné el. vedení 22
kV)
• Hlavní záměry v území
- Rozvojové plochy převážně pro bydlení v jižním a
východním sektoru Hradčan ve velmi citlivé poloze
z hlediska ochrany krajinného rázu
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území sektoru bude souvisle urbanizované
při zachování vybraných nezastavěných částí a
důsledné ochraně hodnot s možností přiměřeného
plošného rozvoje převážně pro venkovské bydlení a
částečně pro rekreaci v zahradách včetně
nenáročného sportovně rekreačního vybavení a
občanského vybavení přiměřené velikosti a charakteru
sídla s převahou odpočivných ploch a zeleně
v návaznosti na lesní porosty..
- Nové zastavitelné plochy budou využívány postupně
v přímé návaznosti na souvisle zastavěné území pouze
v takovém rozsahu, aby nebyl narušen celkový
charakter venkovského sídla s podílem individuální
rekreace.
- Při řízení rozvoje v území bude zajištěna koordinace
využití území se záměry místního i nadmístního
významu zejména na úseku dopravní a technické
infrastruktury při respektování významných limitů
využití území.

komunikacemi, které včetně dalších veřejných
prostranství vymezují prostorové a funkční zóny:
- Výrobní areál Xella
- Výrobní areál Lasselsberger s přímou návazností na
těžbu nerostných surovin západním směrem
- Skupina obytných domů zvaných V Rumunsku
- Řada obytných domů podél jižní strany ulice U
Keramičky
• Enklávy s obytnými domy s přímou vazbou na zázemí
lesní zeleně jsou výrazně ovlivněné negativními vlivy
z průmyslové výroby a těžby nerostných surovin (hluk,
prašnost, zápach apod.) a je nutná ochrana jejich
obytné funkce při zajištění dostatečného odstupu
staveb nebo manipulačních ploch výroby a skladování
s dostatečně širokými a funkčními pásy ochranné a
clonící zeleně.
• Nejvýznamnější hodnotou daného urbanistického
sektoru je zachovaná nejstarší část výrobního areálu
Lasselsberger, kde se jako dominanta projevuje věžový
vodojem, enkláva obytných domů zvaných
„V Rumunsku“ a dům zvaný „Mistrák“ s nejbližším
okolím.
Protože
celkově
prostředí
tohoto
urbanistického sektoru působí negativně a nepřívětivě
je nutné věnovat uspořádání veřejných prostranství a
konkrétnímu řešení zelených ploch a pásů zvýšenou
pozornost. Významným opatřením bude přestavba
vybraného úseku silnice s chodníkem, dálkovou
cyklistickou trasou a doprovodnou zelení včetně
přestavby ploch v okolí železniční stanice Chlumčany
na straně ulice U Keramičky. Významnou součástí
zkvalitnění daného prostředí bude postupná rekultivace
a doplnění zeleně na plochách devastovaných a
nevyužívaných.
• Hlavní limity využití území:
- Silně negativně zatížené životní prostředí a existence
obytných souborů
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (železniční trať, vzdušné el. vedení VVN
a VN, VTL plynovod, ostatní technické sítě spojené
s výrobou a těžbou nerostů)
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Existence vodních zdrojů a jejich ochranné pásmo
- Plochy s navážkami a výsypkami nebo odvaly
z výrobní a těžební činnosti
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati včetně přeložky
- Záměr nadmístního významu na propojení el. VVN
vedení 110 kV Chlumčany - Úherce
- Záměr nadmístního významu na el. vedení VN 22 kV
Chlumčany – Dobřany
- Záměr na rekonstrukci a úpravu trasy silnice III. třídy
s výhledovým připojením na uvažovanou přeložku
silnice II. třídy na území města Dobřany
- Rezervní rozvojové plochy převážně pro výrobu a
těžbu nerostných surovin v severní části sektoru
s přímou návaznosti na ZÚ respektive areál fy.
Lasselsberger

• III. U Keramičky
• Vymezení sektoru
• Urbanistický sektor je vymezen železniční tratí,
oplocením výrobního areálu Xella respektive
Lasselsberger, silnicí III. třídy do Dobřan, hranicí obce
(Dobřany – Dnešice), silnicí do Dnešic a severním
okrajem lesa až k železniční stanici Chlumčany.
• Hlavní hodnoty
• Charakteristické je převážně ulicové respektive
areálové uspořádání se silnicemi III. třídy a ostatními
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- Rozvojové plochy pro výrobu s přímou návaznosti na
ZÚ respektive areál fy. Xella
- Přestavba a nové využití opuštěné budovy bývalé
ubytovny
- Přestavba a využití území v okolí železniční stanice
včetně využití ploch jižně od areálu fy. Xella a
výhledové
přestavby
železničního
přejezdu
v návaznosti na modernizaci trati.
- Segmenty MÚSES s průchodem územím těžby
nerostných surovin (LBC – Lokální biocentrum)
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území sektoru bude souvisle urbanizované
při zachování vybraných nezastavěných částí a
důsledné ochraně hodnot s přiměřeným plošným
rozvoje převážně formou přestavby nevhodně
využitých nebo nevyužívaných a devastovaných ploch
pro těžbu nerostných surovin, výrobu, sklady,
smíšenou výrobu a dopravní infrastrukturu.
- Nové zastavitelné plochy budou postupně využívány
pouze v návaznosti na souvisle zastavěné území.
- Při řízení rozvoje v území bude zajištěna koordinace
využití území se záměry místního i nadmístního
významu zejména na úseku dopravní a technické
infrastruktury při respektování významných limitů
využití území.

RZV

• Plochy změn v řešeném území se člení na plochy
zastavitelné (Z) a plochy přestavby (P).
• Plochy přestavby jsou dále členěny v závislosti na
předpokládaném druhu přestavby.
• Z hlediska budoucí regenerace a přestavby území jsou
předpokládány tyto druhy územních operací:
- asanace a rekultivace území
- postupná
přestavba
území
rehabilitační
a
modernizační, smíšená a demoliční
• Plochy s nároky na asanaci a rekultivaci
• Tato územní operace bude provedena na plochách,
které vyžadují asanaci a rekultivaci za účelem
odstranění ekologických zátěží a ekologického
ohrožení z hlediska případného nebezpečí
kontaminace půdy i vody a negativního vlivu na okolí.
Pro konkrétní návrh opatření k naplnění tohoto úkolu je
třeba provést bližší odborná šetření a navrhnout
odborná opatření.
• Jedná se o území bývalé skládky v Chlumčanech a
rušené části silničního a železničního tělesa
v souvislosti s přeložkou silnice I/27 a úseku železniční
trati č. 183 u Dobřan, který zasahuje částečně do
řešeného území obce Chlumčany

• V zastavěném území se z hlediska RZV (rozdílný
způsob využití území) vymezují plochy stabilizované a
plochy změn dle následujícího členění:
RZV
B(h)
B
B(i)
B(v)
R
R(z)
O
O(v)
O(s)
O(h)
VP
VP(z)
ZP
SO
D

- PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
- PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

V
VS
T(z)

- PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

D(z)
TI

• Na vybraných plochách brownfields a ostatních
plochách, které jsou nedostatečně nebo nevhodně
využité a devastované jsou uplatněny následující
způsoby přestavby:
• Postupná
přestavba
území
rehabilitační
a
modernizační
• Modernizační přestavba je druh přestavby, při níž bude
zachována podstata urbanistické struktury a objektů
jednotlivě, budou zlepšeny provozní a technické
parametry. Cílem modernizační přestavby je
zhodnocení prostředí, prostorové kompozice a
jednotlivých objektů tak, aby se dosáhlo potřebného
technického stavu a estetického výrazu, vhodné
funkční náplně i provozně technického vybavení území.
Tento druh přestavby může být v menší míře provázen
ojedinělou demolicí některých objektů, nástavbami a
přístavbami. Při modernizační přestavbě se bude
zpravidla provádět:
- soustředěná modernizace bytového fondu, realizovaná
na jednotlivých objektech nebo na menších ucelených
plochách
- modernizace vybraných objektů v rozptylu v
zachovávané zástavbě
- demolice jednotlivých objektů nebo jejich částí,
dostavba, reorganizace funkcí, zejména vybavenosti
- rekonstrukce vybraných cenných objektů
- rekonstrukce technické infrastruktury a úprava
komunikací a ploch zeleně
• Rehabilitační a modernizační přestavba je uplatněna
v nevyužitém a devastovaném území u křižovatky
v ulici U Keramičky.

RZV - název
- PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
- PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
- PLOCHY REKREACE

- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

RZV - název
ZASTAVITELNÉ
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• Postupná přestavba území smíšená
• Při smíšené přestavbě se může částečně změnit
prostorová struktura a zlepší se technické a provozní
parametry funkční struktury tak, aby odpovídaly
současným požadavkům. Smíšená přestavba bude
probíhat dle konkrétních podmínek částečně jako
demolice vybraných objektů, dostavba na volných nebo
uvolněných plochách volně i v prolukách, soustředěná
modernizace nebo modernizace v rozptylu,
rekonstrukce vybraných částí nebo objektů,
rekonstrukce vybraných cenných objektů, rekonstrukce
technické infrastruktury zahrnující rovněž úpravu
komunikací a ploch zeleně.
• Postupná přestavba území smíšená je uplatněna
v území
za
bývalým
„Panským
dvorem“
v Chlumčanech v ulici Komenského.

• Postupná přestavba území demoliční
• Při demoliční přestavbě se zcela změní podstata
urbanistické a stavební struktury. Dosavadní stavební
fond bude zcela odstraněn a na uvolněných plochách
bude vybudován nový. Na území demoliční přestavby
mohou být zachovány ojedinělé především cenné
objekty.
• Postupná přestavba území demoliční je uplatněna
v území proluky určené pro výstavbu nové radnice
v Chlumčanech na náměstí a v nevyužívané části
výrobní zóny v Chlumčanech v ulici Komenského.

• V řešeném území se vymezují následující plochy změn:
B - PLOCHY BYDLENÍ V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

1

Z001

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Obytná zóna Chlumčany Lukavická – Sídliště I.

Plocha pro výstavbu RD a
nízkopodlažních BD s nároky na
respektování podmínek OP a BP
VTL plynovodu do doby jeho
přeložení, OP VN 22 kV do doby
jeho uložení do kabelu, OP hl.
zásobovacích vodovodních řadů k
VDJ, silnice III. třídy s ohledem na
zatížení hlukem a exhalacemi,
zajištění veřejných prostranství pro
místní komunikaci s cyklotrasou a
podmínek pro umístění
technických sítí se zokruhováním
vodovodu a plynovodu. V ploše
musí být zajištěno veřejné
prostranství ve formě náměstí
nebo parku.

Plocha
(m2)

24686

IVP
(%)

VRZ

n Max. 2
NP+P

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

Min. podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
5
5

B(i) - PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

Plocha pro výstavbu RD s nároky
na respektování podmínek OP VN
22 kV do doby jeho převedení do
zemního kabelu a zajištění
veřejných prostranství pro místní
komunikaci na hranici původní
zástavby a pro účelovou nebo
místní komunikaci pro zajištění
přístupu ke stávajícím zahrádkám
a rybníku s možností jeho
rekreačního využití včetně zajištění
podmínek pro zokruhování
plynovodu.
Plocha pro výstavbu RD objemově
odpovídajících sousední stávající
zástavbě v ulici Na Rybníčkách.
Plocha pro výstavbu dvou RD
objemově odpovídajících sousední
stávající zástavbě v ulici Na
Rybníčkách.

18184

35 Max. 2
NP+P

4513

35 Max..2
NP+P

n

n

2182

n 1 až 2
NP+P

n

n

2

Z002

Obytná zóna Chlumčany – U
kulturního domu

3

P003

Obytná zóna Chlumčany – U
hřiště

4

P004

Dostavba proluky
Chlumčany – Na Rybníčkách I.
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Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha pro výstavbu RD objemově
odpovídajících sousední stávající
zástavbě v ulici Lukavická.
Plocha pro výstavbu RD s nároky
na respektování podmínek OP VN
22 kV, silnice III. třídy s ohledem
na zatížení hlukem a exhalacemi,
zajištění veřejných prostranství pro
místní komunikaci včetně zajištění
přístupu k sousední ploše K963
s novou TS a podmínek pro
umístění technických sítí a
zokruhování vodovodu a
plynovodu. V ploše musí být
zajištěno veřejné prostranství ve
formě náměstí nebo parku.
Plocha pro výstavbu jednoho RD
objemově odpovídajícího sousední
stávající zástavbě v ulici Na
Rybníčkách.
Plocha pro výstavbu RD objemově
odpovídajících sousední stávající
zástavbě v ulici Komenského s
nároky na respektování podmínek
OP silnice III. třídy s ohledem na
zatížení hlukem a exhalacemi,
Plocha pro výstavbu RD s nároky
na zajištění veřejných prostranství
pro místní komunikaci včetně
podmínek pro umístění
technických sítí a zokruhování
vodovodu a plynovodu s pásem
ochranné a clonící zeleně podél
západní a jižní hranice plochy
v šířce minimálně 15 až 30 m.
V ploše musí být zajištěno veřejné
prostranství ve formě náměstí
nebo parku.

5

P005

Dostavba proluk
Chlumčany - Lukavická

6

Z006

Obytná zóna Chlumčany –
Komenského I.

7

P007

Dostavba proluky
Chlumčany – Na Rybníčkách II.

8

Z008

Obytná zóna Chlumčany –
Komenského II.

9

Z009

Obytná zóna
Chlumčany – Na Rybníčkách

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n

3850

35 1 až 2
NP+P

43593

n 1 až 2
NP+P

5

5

2176

n 1až 2
NP+P

n

n

9694

35 1 až 2
NP+P

n

n

30883

35 Max. 2
NP+P

5
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B(v) - PLOCHY BYDLENÍ V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha pro výstavbu RD
s vysokými nároky na
architektonické řešení zástavby na
jižní hraně vesnické zástavby
obrácené k údolní nivě Úhlavy.
Plocha pro výstavbu ojedinělých
RD (max. 3 RD) s nároky na
respektování podmínek OP
katodové ochrany VTL plynovodu
a pásma 50 m od okraje lesa
včetně zajištění odvodnění území
ohroženého místní povodní při
déle trvajících a vydatných deštích.
Plocha pro výstavbu ojedinělých
RD (max. 3 RD) s vysokými nároky
na architektonické řešení zástavby
na jižní hraně vesnické zástavby
obrácené k údolní nivě Úhlavy
včetně zajištění přístupu a
odkanalizování do obecní
kanalizace při respektování
podmínek OP VN 22 kV včetně
TS.

51

Z051

Obytná zóna Hradčany I.

52

Z052

Obytná zóna Na Závisti

53

Z053

Obytná zóna Hradčany II.
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Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n

9339

n 1 až 2
NP+P

11323

20 1 až 2
NP+P

n

n

5297

20 1 až 2
NP+P

n

n

I.ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY
54

Z054

Obytná zóna Chlumčany – U
kaple

55

P055

Dostavba proluky
Na Závisti

56

Z056

Obytná zóna Chlumčany – Na
Nivách I.

Plocha pro výstavbu RD s nároky
na respektování podmínek ÚAN I.
kategorie (13) a zajištění veřejného
prostranství pro MK s cyklistickou
trasou. Podrobné prostorové
podmínky zejména ve vztahu
dominantě území (kaple Panny
Marie) určí ÚS – U kaple.
Plocha pro výstavbu jednoho RD
objemově odpovídajícího sousední
stávající zástavbě.
Plocha s výstavbou RD dle
vydaného ÚR pro tech. přípravu
území s nároky na respektování
podmínek OP VN 22 kV do doby
jeho přeložení a zajištění veřejných
prostranství pro místní komunikaci
na hranici původní zástavby a pro
účelovou komunikaci s cyklistickou
trasou včetně zajištění podmínek
pro zokruhování vodovodu.

15586

20 1 až 2
NP+P

n

n

873

20 1 až 2
NP+P

n

n

17628

n 1 až 2
NP+P

n

n

O(v) - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

201

P201

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Nová radnice

Plocha demoliční přestavby území
po provedené demolici původní
zástavby dle PD s nároky na
řešení prostorových vztahů
k okolní zachované zástavbě a
významnému veřejnému
prostranství včetně zajištění
revitalizace vodoteče v rámci
parkové úpravy nezastavěné části
plochy.

Plocha
(m2)

3104

IVP VRZ
(%)

n Max. 2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n

O(s) - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PRO SPORT A REKREACI
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

221

P221

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

Odpočivné plochy se sportovním Plocha pro sportovně rekreační
zařízením
vybavení s otevřenými
Hradčany
maloplošnými hřišti s převahou
odpočivných ploch se sídelní
zelení ve formě parku při
respektování podmínek OP lesa

6394

IVP VRZ
(%)

n 1NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0 Více než
50

VP - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Zajištění dopravní obsluhy
rozvojového území mimo náves
s doprovodnou zelení ve formě
jednostranné aleje stromů včetně
technické infrastruktury
v přidruženém dopravním prostoru
s chodníkem
Zajištění dopravní obsluhy a
nového připojení obytného území
na silnici III. třídy včetně cyklistické
trasy, doprovodné a sídlení zeleně,
možnosti parkování a odstavení
OA obyvatel a návštěvníků při
zajištění zokruhování vodovodního
řadu a odvodnění území.

301

P301

Veřejné prostranství s MK
Chlumčany – V Hořejškách

302

Z302

Veřejné prostranství s MK Na
Závisti
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Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

7396

nn

3596

nn

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

0

0

I.ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY
303

P303

Veřejné prostranství s MK
Chlumčany – Na Rybníčkách

304

P304

Veřejné prostranství s MK
Hradčany II.

305

P305

306

P306

Veřejné prostranství MK a
parkovištěm Chlumčany – U
kulturního domu
Veřejné prostranství s MK
Hradčany I.

307

P307

Veřejné prostranství s MK
Chlumčany - sídliště

Zajištění dopravní obsluhy území
s místní obslužnou nebo účelovou
komunikací a doprovodnou sídelní
zelení s el. VN kabelem uloženým
v zemi k nové TS.
Vyvolaná změna v území pro
zajištění dopravní obsluhy
rozvojového území při
respektování stávající TS a pro
umístění technických sítí.
Zajištění dopravní obsluhy OV a
navazující obytné zóny.

6436

nn

0

0

377

nn

0

0

2178

nn

0

0

Zajištění dopravní obsluhy
rozvojového území s místní
komunikací a pro umístění
technických sítí.
Zajištění dopravní obsluhy okraje
sídliště s místní obslužnou nebo
účelovou komunikací s pěší a
cyklistickou stezkou a
doprovodnou sídelní zelení

3477

nn

0

0

3197

nn

0

0

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

401

P401

402

P402

Název změny

Smíšená obytná zóna
Smíšená plocha pro výstavbu dvou
Chlumčany – Komenského ulice RD objemově odpovídajících
I.
sousední stávající zástavbě naproti
v ulici Komenského s možností
podnikání ve výrobních i
nevýrobních službách.
Smíšená obytná zóna
Plocha smíšené přestavby pro
Chlumčany – Komenského ulice smíšené využití s bydlením s
II.
nároky na respektování podmínek
OP el. vedení VN 22 kV do doby
jeho uložení do zemního kabelu
včetně TS, zajištění veřejných
prostranství pro místní komunikace
s připojením do ulice Komenského
a technickou infrastrukturu včetně
zajištění revitalizace potoka a
doprovodné zeleně podél jeho
koryta.

IVP VRZ
(%)

3561

n 1 až 2
NP+P

6268

n 1 až 2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

n

n

D - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

501

Z501(W)

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Přeložka silnice Dolní Lukavice- Záměr nadmístního významu dle
Dobřany (SD 27/07)
ZÚR PK ve znění 1.aktualizace s
koridorem vymezeným dle ZÚR PK
(200m) zpřesněný dle PD(ŘSD
ČR) a předpokládaného OP silnice
I. třídy (50 m od krajního jízdního
pruhu) včetně souvisejících staveb
a opatření v rozsahu vymezeného
koridoru. Součástí stavby musí být
mimoúrovňové pěší a cyklistické
propojení mezi Chlumčany a
Hradčany včetně nového umístění
zastávek autobusové dopravy a
připojení územně oddělené
stávající ČSPHM. Předpokládá se
výsadba jednostranných nebo
oboustranných alejí stromů podél
větví silnic III. třídy a ÚK (účelové
komunikace).
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Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

138766

nn

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

I.ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

502

P502(W)

503

P503

504

P504

505

Z505(W)

506

Z506(W)

507

Z507(W)

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Modernizace vybraného úseku
silnice III/18035 Chlumčany – U
Keramičky

Záměr místního významu
s návazností na budoucí přeložku
a připojení na jižní obchvat (silnice
II/180 dle ZÚR PK a ÚP) města
Dobřany za účelem zlepšení
dopravních a technických
parametrů silnice, autobusových
zastávek, křižovatek a
železničního přejezdu včetně
doplnění chodníku a úpravy
mezinárodní cyklotrasy
s doprovodnou zelení ve formě
jednostranné nebo oboustranné
aleje stromů
Obslužná MK a odstavná plocha Nové připojení závodu XELLA s
Chlumčany – U Keramičky I.
odstavnou a parkovací plochou s
možností využití pro volné
skládkování stavebních surovin
nebo výrobků a manipulaci s nimi
při respektování OP dráhy, silnice
III. třídy, hl. zásobovacího
vodovodního řadu a nadzemního
el. vedení VN 22 kV a VVN 110 kV
včetně nezastavitelného koridoru
pro nové vedení VVN 110 kV dle
ZÚR PK.
Obslužná MK a záchytné
Záchytné parkoviště včetně sídelní
parkoviště Chlumčany – U
zeleně v průmyslové zóně v
Keramičky II.
návaznosti na železniční stanici při
respektování OP dráhy, silnice III.
třídy, hl. zásobovacího
vodovodního řadu a nadzemního
el. vedení VN 22 kV do doby
případné realizace výhledového
dopravního uspořádání území v
okolí železničního přejezdu a žst.
Chlumčany.
Zastávka a obratiště pro
Umístění obratiště pro
autobusy Hradčany
autobusovou dopravu mimo
urbanisticky hodnotnou náves části
obce Hradčany
Okružní křižovatka Chlumčany - Zajištění plynulosti a bezpečnosti
východ
silničního provozu na vjezdu do
obce se zajištěním dopravního
připojení nových zastavitelných a
rezervních ploch při respektování
OP nadzemního el. vedení VN 22
kV s nároky na nové umístění
stávajícího křížku a TS včetně
odvodnění území.
Okružní křižovatka Chlumčany - Zajištění plynulosti a bezpečnosti
jih
silničního provozu na vjezdu do
obce se zajištěním průchodu LBK
a revitalizace vodoteče včetně
odvodnění území.

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

26826

nn

16304

nn

0

0

7195

nn

0

0

1145

nn

0

0

3160

nn

0

0

1956

nn

0

0

D(z) - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

551

P551(W)

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Modernizace železniční trati se
zdvojkolejněním (ZD 183/01)

Záměr nadmístního významu dle
ZÚR PK ve znění 1.aktualizace s
koridorem vymezeným dle ZÚR PK
max. 200 m a zpřesněný dle
technické studie na min. 27,5 m
včetně souvisejících staveb a
opatření v rozsahu vymezeného

109949

nn
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Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

I.ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY
koridoru.

V - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

701

Z701

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Rozšíření výrobního areálu
Chlumčany – XELLA

Plocha pro rozšíření
skladovacích a manipulačních
ploch včetně možné dostavby
objektů výroby, skladování a
technické infrastruktury výrobního
areálu s nároky na zajištění
ochranné a clonící zeleně v pásu
podél oplocení areálu na straně
obrácené do volné krajiny při
respektování OP dráhy, el. vedení
VN a ostatních technických sítí,
OP a BP VTL plynovodu a
nezastavitelného koridoru pro
výstavbu nadzemního el. vedení
VVN 110 kV dle ZÚR PK.

22293

nn

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

751

P751

752

P752

Název změny

Smíšená zóna Chlumčany – U
Keramičky I.

Plocha rehabilitační a
modernizační přestavby pro
smíšené využití. Využití plochy
včetně stavebně technického
uspořádání stávající i budoucí
zástavby musí zohledňovat
požadavky z hlediska ochrany před
hlukem, otřesy, prašností,
zápachem a jinými negativními
vlivy, které se neslučují
s podmínkami pro kvalitní obytné
prostředí a narušovaly by pohodu
bydlení v sousedním obytném
území.
Veškeré činnosti v rámci plochy
smíšené výroby mohou být
prováděny pouze v takovém
rozsahu a formě, aby případnými
negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy určené pro
rozdílný způsob využití ani
sousední nemovitosti s tím, že
mohou být realizována
protihluková a jiná opatření, jako
jsou zejména ochranná a clonící
zeleň, protihlukové stěny apod.
Zóna výroby a služeb Chlumčany – Plocha demoliční přestavby pro
Komenského ulice I.
smíšené využití.
Využití plochy včetně stavebně
technického uspořádání stávající i
budoucí zástavby musí
zohledňovat požadavky z hlediska
ochrany před hlukem, otřesy,
prašností, zápachem a jinými
negativními vlivy, které se
neslučují s podmínkami pro kvalitní
obytné prostředí a narušovaly by
pohodu bydlení v sousedním
obytném území.
Veškeré činnosti v rámci plochy
smíšené výroby mohou být
prováděny pouze v takovém
rozsahu a formě, aby případnými
negativními vlivy nebyly zasaženy
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5026

n max.3
NP+P

14970

n max.2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

0

0

I.ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

753

P753

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

sousední plochy určené pro
rozdílný způsob využití ani
sousední nemovitosti s tím, že
mohou být realizována
protihluková a jiná opatření, jako
jsou zejména ochranná a clonící
zeleň v minimální šířce 10 až 15
m, protihlukové stěny apod.
Případná přestavba území včetně
umístění nových objektů a zařízení
v dané ploše bude přizpůsobeno
charakteru místa ve vztahu
k okolní zástavbě, panoramatu
sídla a krajiny a možnostem
připojení na komunikace a
technickou infrastrukturu v ulici
Komenského.
Zóna výroby a služeb Chlumčany – Plocha smíšené přestavby pro
Komenského ulice II.
smíšené využití s nároky na
respektování podmínek OP el.
vedení VN 22 kV do doby jeho
uložení do zemního kabelu nebo
přeložení včetně TS, zajištění
veřejných prostranství pro místní
komunikaci s připojením do ulice
Komenského a technickou
infrastrukturu včetně zajištění
revitalizace potoka a doprovodné
zeleně podél jeho koryta.
Využití plochy demoliční přestavby
pro smíšené využití včetně
stavebně technického uspořádání
budoucí zástavby musí
zohledňovat požadavky z hlediska
ochrany před hlukem, otřesy,
prašností, zápachem a jinými
negativními vlivy, které se
neslučují s podmínkami pro kvalitní
obytné prostředí a narušovaly by
pohodu bydlení v sousedním
obytném území.
Veškeré činnosti v rámci plochy
smíšené výroby mohou být
prováděny pouze v takovém
rozsahu a formě, aby případnými
negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy určené pro
rozdílný způsob využití ani
sousední nemovitosti s tím, že
budou realizována protihluková a
jiná opatření, jako jsou zejména
ochranná a clonící zeleň
v minimální šířce 10 až 15 m podél
severní a západní hranice plochy,
protihlukové stěny apod.
Přestavba území včetně nové
zástavby v dané ploše bude
přizpůsobena charakteru místa ve
vztahu k okolní zástavbě,
panoramatu sídla a krajiny a
možnostem připojení na
komunikace a technickou
infrastrukturu v ulici Komenského.
Nová zástavba v ploše musí být
přizpůsobena okolní původní
vesnické zástavbě zejména tvaru a
objemovým parametrům objektů
v areálu původního statku v ulici
Komenského s tím, že nesmí
působit dominantně.
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-

Vysvětlivky:
Z-000-0 = zastavitelné plochy
P-000-0 = plochy přestavby
0-000-W = plochy a koridory s možností vyvlastnění
IVP = intenzita využití pozemků v plochách
VRZ = výšková regulace zástavby
+P = možné využití podstřešního nebo podkrovního podlaží (Podstřešní podlaží = podlaží pod šikmou střechou se sklonem větším než 3 až 5 st. od
vodorovné roviny, Podkrovní podlaží = podlaží vestavěné do konstrukce krovu)
BD = bytový dům
RD = rodinný dům
RO = rekreační objekt
ZÚ = zastavěné území
MK = místní komunikace
ÚK = účelová komunikace
P-00 = parkoviště a odstavné plochy – max. počet míst
OA = osobní automobily
NA = nákladní automobily
ČSPHM = čerpací stanice pohonných hmot
BP = bezpečnostní pásmo
OP VN = ochranné pásmo el. vedení vysokého napětí
VVN = el. vedení velmi vysokého napětí
VTL = vysokotlaký plynovod
TS = trafostanice
OV = občanské vybavení
ÚSES = územní systém ekologické stability
LBK = lokální biokoridor
VKP = významný krajinný prvek
ÚAN I. = území archeologického naleziště I. kategorie
ÚPD = územně plánovací dokumentace
ÚPP = územně plánovací podklady
ÚS = územní studie
PD = projektová dokumentace
ZPF = zemědělský půdní fond
CO = civilní ochrana
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa
PZ = průmyslová zóna
MÚSES = místní územní systém ekologické stability
SES = systém ekologické stability
ZÚR PK = zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
ŘSD ČR = ředitelství silnic a dálnic České republiky

• Sídelní zeleň bude v rámci obce chráněna a rozvíjena
v souladu s předpoklady rozvoje území a způsobem
využití ploch dle ÚP.
• V předmětném území jsou uplatněny požadavky na
zastoupení zeleně na všech plochách s rozdílným
způsobem využití území se záměrem vytvoření
uceleného systému sídelní zeleně, která v sobě bude
zahrnovat všechny plochy zeleně i solitéry v obci a
přilehlé krajinné oblasti.

• Zvláštní kategorií je zeleň doprovodná, ochranná a
clonící, která je součástí krajiny a zároveň může
prostupovat urbanizovaným respektive zastavěným
územím a může být součástí zastavitelných ploch.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně
podmínek pro její umísťování

• Dopravní infrastruktura
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy stabilizované a plochy
změn dle následujícího členění:

• Zeleň v řešeném území (sídelní zeleň), která je
součástí převážně urbanizovaného území respektive
zastavěného území a zastavitelných ploch je dále
členěna:
- zeleň veřejná (parky, ozeleněná prostranství, uliční
zeleň)
- zeleň obytná (zeleň u RD, BD, zeleň sídlištní, zeleň
vnitrobloková)
- zeleň vyhrazená (v areálech občanské vybavenosti
především u zařízení výchovných, školních, sociální
péče, sportu a rekreace, rekreačních objektů hromadné
rekreace, kultury, administrativy apod.)
- zeleň ostatní (v zahrádkových osadách, zeleň u chat a
ostatních rekreačních objektů individuální rekreace
apod.)

RZV
D
D(z)

RZV - název
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v řešeném území je umožněna realizace různých druhů
dopravní infrastruktury diferencovaně v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy.
• Zákres komunikací v grafické části ÚP je informativní a
vystihuje koncepci dopravní infrastruktury.
Skutečné vedení komunikací v rámci vymezených
ploch RZV (rozdílný způsob využití) může být
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zpřesněno v následné ÚPD, ÚPP a PD (projektová
dokumentace)
• Hlavní komunikační systém nadmístního významu
tvoří:
- silnice I. třídy č. 27 s velkým dopravním zatížením a
převažující tranzitní dopravou
- silnice III. třídy č. 18035 18036 a 18040 s převažující
dopravou zdrojovou a cílovou a malým podílem
tranzitní dopravy
- železniční trať číslo 183 Plzeň – Klatovy – železná
Ruda nadregionálního významu

-

MK Chlumčany - sídliště
MK Hradčany I.
MK Hradčany II.
Obslužná MK a odstavná plocha Chlumčany – U
Keramičky I.
- Obslužná MK a záchytné parkoviště Chlumčany – U
Keramičky II.
• V nezastavěném území bude síť místních komunikací
doplněna komunikacemi účelovými:
- Účelová komunikace s turistickou pěší a cyklistickou
trasou (Na Závisti)
- Účelová komunikace s turistickou pěší a cyklistickou
trasou (K sídlišti)
- Účelová komunikace s turistickou pěší a cyklistickou
trasou (Hradčany)
• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na komunikační
síti jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých nesmí
být povoleny nebo realizovány žádné stavby nebo
opatření, které by podstatným způsobem ztížily nebo
znemožnily realizaci budoucího záměru:

• Silniční doprava
• Navrhované úpravy na státní silniční síti:
- Přeložka silnice Dolní Lukavice-Dobřany (SD 27/07)
• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na státní
silniční síti je vymezen koridor, ve kterém nesmí být
povoleny nebo realizovány žádné stavby nebo
opatření, které by podstatným způsobem ztížily nebo
znemožnily realizaci budoucího záměru:

Označení
K921

Název
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou (Na Závisti)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 5 m
od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 10 m.
K922
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou (K sídlišti)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 5 m
od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 10 m.
K974
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou (Hradčany)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 5 m
od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 10 m.

Označení
Název
Z501-W
Přeložka silnice Dolní Lukavice-Dobřany (SD 27/07)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 100
m od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 200 m.

• Navrhované úpravy na krajské silniční síti:
- Modernizace vybraného úseku silnice III/18035
Chlumčany – U Keramičky
- Zastávka a obratiště pro autobusy Hradčany
- Okružní křižovatka Chlumčany - východ
- Okružní křižovatka Chlumčany – jih
• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na silniční síti
jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých nesmí být
povoleny nebo realizovány žádné stavby nebo
opatření, které by podstatným způsobem ztížily nebo
znemožnily realizaci budoucího záměru:

• Dopravní plochy
• Pro pokrytí nároků dopravy v klidu jsou vymezeny
plochy pro parkování a odstavování vozidel osobních a
nákladních včetně autobusů s doporučeným počtem
míst v části U Keramičky, který bude záviset na
konkrétním řešení a územně technických podmínkách
v dané lokalitě.
• Stávající garáže a parkoviště, především plochy s vyšší
kapacitou a s možností dostavby garáží nebo navýšení
počtu stání, jsou stabilizovány.
• Kromě výše uvedených ploch je v rámci ostatních ploch
RZV (rozdílný způsob využití) v řešeném území
umožněna realizace parkovišť, odstavných ploch a
garáží v závislosti na hlavním způsobu využití příslušné
plochy.

Označení
P502-W

Název
Modernizace vybraného úseku silnice III/18035
Chlumčany – U Keramičky
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 15
m od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 30 m.

• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na silniční síti
jsou vymezeny plochy a koridory územní rezervy, ve
kterých nesmí být povoleny nebo realizovány žádné
stavby nebo opatření, které by podstatným způsobem
ztížily nebo znemožnily realizaci budoucího záměru:
Označení
R508

Název
Modernizace železničního přejezdu a souvisejícího
úseku silnice III/18035 a III/18040 Chlumčany – U
Keramičky
Šířka koridoru 100 m od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 200
m ve zpřesněných částech dle zákresu v grafické části ÚP.
R509
Přeložka silnice III/18035 Chlumčany – U Keramičky
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 15 m
od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 30 m.

• Zařízení dopravy
• Pro pokrytí nároků na zařízení dopravy se nové
jmenovitě určené plochy nevymezují s tím, že v rámci
ploch RZV (rozdílný způsob využití) v zastavěném
území a na zastavitelných plochách je umožněna
realizace dalších zařízení dopravy v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy.
• Cyklistická doprava
• Vzhledem k širším vztahům, velikosti obce a rozdělení
základních funkcí v ní bude cyklistická doprava
významným doplňkovým způsobem dopravy také
se sportovně rekreačním využitím.

• Navrhované úpravy na místní komunikační síti:
- MK Chlumčany – V Hořejškách
- MK Na Závisti
- MK Chlumčany – Na Rybníčkách
- MK a parkovištěm Chlumčany – U kulturního domu
18
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• Na území obce Chlumčany jsou stávající cyklistické
trasy stabilizované s výjimkou vybraného úseku
mezinárodní cyklistické trasy CT3 Praha – Plzeň –
Regensburg U Keramičky, která bude v souvislosti
s přestavbou silnice III/18035 upravena.
• Cyklistické trasy budou doplněny úseky, které budou
navazovat na stávající místní a nadmístní nebo dálkové
trasy, které budou využity také pro pěší dopravu a jako
turistické trasy:
- Dobřany (KCT-zelená) – Chlumčany (U kaple Panny
Marie - náves) – Chlumčany (zastávka autobusu
Chlumčany rozcestí) – Hradčany (návesní kaple) –
Dolní Lukavice (KCT-zelená) s odbočkou z Chlumčan
na železniční stanici Chlumčany, kterou je možné vést
po stávající trase.
- Chlumčany (U kaple Panny Marie - náves) – Dobřany
(hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic a Dobřany)
- Chlumčany (náves) – Chlumčany (Lukavická ulice sídliště) – Na Závisti
- Na Závisti s návazností na dálkovou cyklostezku Plzeň
– Klatovy – Železná Ruda (C3 dle ZÚR PK) a CT2187
ve směru Horní Lukavice (Letiny)
• V obci musí být zajištěno bezkolizní cyklistické
propojení jednotlivých částí obce a to zejména ve
spojení:
- Chlumčany – Hradčany
- Chlumčany – Na závisti - U Keramičky

nebo realizovány žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru:
P551-W

Modernizace železniční trati se zdvojkolejněním (ZD
183/01)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však
12,5 m od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 25 m.

• Železniční trať je doplněna vlečkami, které jsou
stabilizované.
• Letecká doprava
• V řešeném území se nenavrhuje zařízení letecké
dopravy.
• Negativní vlivy dopravy
• Výrazné negativní vlivy zejména z hlediska hluku jsou
v koridoru podél nejzatíženější dopravní trasy
nadregionálního významu, státní silnice I/27 a
železniční trati č. 183.
• Nové zastavitelné plochy nebo plochy územních rezerv
pro bydlení a obdobné využití jsou umístěny mimo
ochranné pásmo silnice (50 m od osy krajního jízdního
pruhu) nejblíže ve vzdálenosti 300 m a mimo ochranné
pásmo dráhy (60 m od osy koleje) nejblíže ve
vzdálenosti 175 m.
• Nově na podkladě ZÚR PK a na základě požadavku
obce bude sledována přestavba silnice III/18035 a její
výhledová přeložka za účelem připojení těžby a
průmyslové zóny U Keramičky na jižní obchvat města
Dobřany dle ZÚR PK a to zejména s ohledem na další
předpokládané další zvýšení dopravní zátěže z těžební
a výrobní činnosti.

• Pěší doprava
• Vzhledem k velikosti obce a rozdělení základních
funkcí v něm je pěší doprava významným doplňkovým
způsobem dopravy.
• V souvislosti s úpravami na komunikační síti budou
součástí přidruženého dopravního prostoru také
chodníky a pěší stezky, nadchody a podchody jako
součást mostních staveb respektive inženýrských
staveb.
• V obci musí být zajištěno bezkolizní pěší propojení
jednotlivých částí obce a to zejména ve spojení:
- Chlumčany – Hradčany
- Chlumčany – Na závisti - U Keramičky
• Hromadná doprava
• Hromadná doprava osob je vzhledem k funkci obce
Chlumčany a k vazbám na dojížďku do zaměstnání
významným činitelem.
• Významný podíl na hromadné dopravě osob má
autobusová doprava, s doplňkovou železniční
dopravou se stabilizovaným umístěním železniční
stanice Chlumčany.
• Autobusové zastávky budou rozmístěny dle
konkrétních potřeb v daném čase a místě a budou
zajišťovat jak dostupnost přilehlých obcí, tak i vyjíždˇku
do měst Dobřany, Přeštice a Plzeň.

• Technická infrastruktura
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy stabilizované a plochy
změn dle následujícího členění:
RZV
TI

RZV - název
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v řešeném území je umožněna realizace technické
infrastruktury diferencovaně v závislosti na hlavním
způsobu využití příslušné plochy.
• Zákres sítí technické infrastruktury v grafické části ÚP
je informativní a vystihuje koncepci technické
infrastruktury. Skutečné vedení technických sítí v rámci
vymezených ploch RZV (rozdílný způsob využití) může
být zpřesněno v následné ÚPD, ÚPP a PD (projektová
dokumentace)
• Vodní hospodářství – zásobování vodou
• Zásobovací síť vodovodu pro veřejnou potřebu je
stabilizovaná.
• Přeložky a úpravy včetně nových vedení vodovodů a
souvisejících staveb nad rámec ÚP jsou umožněny
v rámci podmínek stanovených v ÚP a to zejména
vyplývajících z RZV (rozdílný způsob využití) území
tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo podstatnému
ztížení využití rozvojových ploch (plochy přestavby,

• Železniční doprava
• Navrhované úpravy na železniční trati:
- Modernizace železniční trati se zdvojkolejněním (ZD
183/01)
• Pro zajištění budoucí realizace záměru na železniční
trati je vymezen koridor, ve kterém nesmí být povoleny
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• Chlumčany:
• V nových plochách bude dobudována kanalizační síť a
odpadní vody svedeny stávající kanalizací pro veřejnou
potřebu a jejím prostřednictvím do ČOV Chlumčany.

zastavitelné plochy, plochy změn a opatření v krajině a
plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.
• Samoty, které nebude možné napojit na vodovodní
systém obce (ojedinělé stabilizované objekty) budou i
nadále závislé na zásobování z místních studní.

• Hradčany:
• V nových plochách bude dobudována kanalizační síť a
odpadní vody svedeny stávající kanalizací pro veřejnou
potřebu a jejím prostřednictvím do ČOV Hradčany.

• Chlumčany:
• Bude
vybudován
vodovod
s rozšířením
a
zokruhováním stávající vodovodní sítě v nových
obytných zónách.

• Na Závisti:
• Kanalizační síť je stabilizovaná s možností připojení
nových ojedinělých objektů.

• Hradčany:
• Stávající vodovodní síť je stabilizovaná s možností
připojení nových obytných zón.

• U Keramičky:
• Kanalizační síť je stabilizovaná a připojená na ČOV
závodu (RAKO – Lasselsberger).

• Na Závisti:
• Stávající vodovodní síť je stabilizovaná s možností
zokruhování a připojení nových ojedinělých objektů.

• Plochy technické infrastruktury pro realizaci
protipovodňového opatření se v řešeném území
nevymezují.

• U Keramičky:
• Stávající veřejná vodovodní síť je stabilizovaná.

• Energetika - zásobování el. energií, slaboproudé
rozvody a radiokomunikace
• Vedení velmi vysokého napětí
• Navrhované úpravy na síti VVN:
- Vedení 110 kV Chlumčany-Úherce (E12)
• Pro zajištění budoucí realizace záměru je vymezen
koridor, ve kterém nesmí být povoleny nebo
realizovány žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru:

• Vodní hospodářství – kanalizace a čištění odpadních
vod
• Kanalizační síť pro veřejnou potřebu je stabilizovaná
• Přeložky a úpravy včetně nových vedení kanalizace a
souvisejících staveb nad rámec ÚP jsou umožněny
v rámci podmínek stanovených v ÚP a to zejména
vyplývajících z RZV (rozdílný způsob využití) území
tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo podstatnému
ztížení využití rozvojových ploch (plochy přestavby,
zastavitelné plochy, plochy změn a opatření v krajině a
plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.
• Bude provedena rekonstrukce dílčích technicky
nevyhovujících částí kanalizační sítě s cílem uvést
kanalizační stoky do řádného technického stavu a
zamezit vnikání balastních vod do kanalizace a tím
hydraulicky odlehčit čistírně odpadních vod.
• U nové výstavby bude přednostně budována oddílná
kanalizace.
• Dešťové vody budou dle konkrétních podmínek
odváděny mimo současnou kanalizační síť obce a v co
největší míře bude s nimi hospodařeno na pozemcích
v zástavbě nebo bude zajištěno vsakování do terénu.
• Ve vzdálenějších plochách bude do doby realizace
odkanalizování a připojení na síť kanalizace pro
veřejnou potřebu prováděno odkanalizování staveb
podle jejich rozsahu a umístění malou domovní
čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody do vodoteče,
případně zasakováním nebo do jímky na vyvážení
s vyvážením kalů na vhodnou ČOV. Stejným
způsobem budou odkanalizovány stabilizované samoty
a jednotlivé objekty, které nebude možné odkanalizovat
prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu.

641(W)
Vedení 110 kV Chlumčany-Úherce (E12)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP 50 m od osy
koridoru na obě strany, tj. celkem 100 m.

• Stávající nadzemní vedení 110 kV včetně rozvodny je
v rámci řešeného území a v rozsahu vymezených
ochranných pásem stabilizované.
• Případné úpravy včetně souvisejících staveb nad
rámec ÚP jsou umožněny v rozsahu jejich ochranných
pásem.
• Vedení vysokého napětí
• Navrhované úpravy na síti VN:
- Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV Chlumčany
- Posílení nadzemního el. vedení a nové kabelové el.
vedení včetně nové TS Chlumčany - Na Rybníčkách
- Nové el. vedení s TS Chlumčany - U kaple
- Nové el. vedení s TS Chlumčany - Komenského
• Pro zajištění budoucí realizace záměru, který je
zapracován jako VPS (veřejně prospěšná stavba) je
vymezen koridor, ve kterém nesmí být povoleny nebo
realizovány žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru:
642(W)
Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP 10 m od osy
koridoru na obě strany, tj. celkem 20 m.
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• Ostatní stávající nadzemní vedení 22 kV včetně
distribučních trafostanic je v rámci řešeného území a
v rozsahu
vymezených
ochranných
pásem
stabilizované.
• V řešeném území budou využity stávající nebo
přezbrojené trafostanice, které jsou vhodně umístěny.
• Kromě výstavby nových stanic bude příkon jednotlivých
transformátorů navyšován se zástavbou navržených
území až po maximální kapacitu trafostanic.
• V rámci ploch přestavby a zastavitelných ploch, které
jsou dotčeny stávajícím el. vedením VN s ochranným
pásem, musí být při jejich využití a způsobu zástavby
respektována ochranná pásma stávajících vedení VN
do doby jejich uložení do zemního kabelu nebo
případného přeložení mimo dotčenou plochu.
• Přeložky a úpravy včetně nových vedení VN a DTS
(distribuční trafostanice) nad rámec ÚP jsou umožněny
v rámci podmínek stanovených v ÚP a to zejména
vyplývajících z RZV (rozdílný způsob využití) území
tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo podstatnému
ztížení využití rozvojových ploch (plochy přestavby,
zastavitelné plochy, plochy změn a opatření v krajině a
plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.
• Navazující rozvody nízkého napětí budou posíleny v
místech napojení nové zástavby na hlavních přívodech
od TS a v ucelených rozvojových plochách budou
provedeny rozvody zemními kabely včetně veřejného
osvětlení.

- Přeložka VTL plynovodu (Chlumčany – U vodojemu)
• Pro zajištění budoucí realizace záměru je vymezen
koridor, ve kterém nesmí být povoleny nebo
realizovány žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru:
661(W)
Přeložka VTL plynovodu
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP 20 m od osy
koridoru na obě strany, tj. celkem 40 m.

• V obci Chlumčany bude i nadále z hlediska
energetického využíván zemní plyn.
• Ve vymezených plochách v rámci sídliště bude pro
zásobování teplem preferováno CZT (centrální
zásobování teplem).
• Přeložky a úpravy včetně případných nových tepelných
vedení, plynovodů a souvisejících staveb nad rámec
ÚP jsou umožněny v rámci podmínek stanovených
v ÚP a to zejména vyplývajících z RZV (rozdílný
způsob využití) území tak, že nesmí dojít ke
znemožnění nebo podstatnému ztížení využití
rozvojových ploch (plochy přestavby, zastavitelné
plochy, plochy změn a opatření v krajině a plochy
územních rezerv) a nepřiměřenému negativnímu vlivu
na využití ploch stabilizovaných dle ÚP.
• Na plochách přestavby a zastavitelných plochách
dotčených
průběhem
plynovodů,
kde
se
nenavrhuje jejich přeložení, musí být při jejich využití a
způsobu zástavby respektována ochranná a
bezpečnostní pásma.
• Chlumčany:
• Bude dobudována NTL a STL plynovodní síť včetně
zokruhování pro zásobování nových obytných zón.
• Z důvodu uvolnění plochy obytné zóny Chlumčany – U
sídliště a navazujících ploch územní rezervy je
navržena přeložka VTL plynovodu včetně zrušení
protikorozní ochrany potrubí.

• Telefon a meziměstské telefonní kabely
• Připojení obce na sdělovací vedení je stabilizováno a v
ÚP se nemění.
• Přeložky a úpravy včetně nových vedení nad rámec ÚP
jsou umožněny v rámci podmínek stanovených v ÚP a
to zejména vyplývajících z RZV (rozdílný způsob
využití) území tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo
podstatnému ztížení využití rozvojových ploch (plochy
přestavby, zastavitelné plochy, plochy změn a opatření
v krajině a plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.

• Hradčany:
• STL plynovodní síť je stabilizovaná s možností
připojení nových obytných zón.
• Na Závisti:
• NTL plynovodní síť je stabilizovaná s možností
připojení nových ojedinělých objektů.

• Radiokomunikace
• Pokrytí území signálem je zajištěno ze stávajících
vysílačů umístěných mimo řešené území. Provozované
RR trasy musí být respektovány.
• Realizace nových RR tras nad rámec ÚP je možné
v rámci podmínek stanovených v ÚP a to zejména
vyplývajících z RZV (rozdílný způsob využití) území
tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo podstatnému
ztížení využití rozvojových ploch (plochy přestavby,
zastavitelné plochy, plochy změn a opatření v krajině a
plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.

• U Keramičky:
• VTL a STL plynovodní síť je stabilizovaná.
• Hospodaření s odpady
• Způsob hospodaření s odpady je na území obce
stabilizovaný a bude dále rozvíjen v souladu
s požadavky na udržitelný rozvoj území.
• Skládky odpadu ani jiná zařízení na termické
zneškodňování odpadu nebudou na území obce
lokalizovány.

• Zásobování plynem a teplem
• Navrhované úpravy na síti VTL plynovodu:
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• Občanské vybavení
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují stabilizované plochy
občanského vybavení a plochy změn dle následujícího
členění:
RZV
O

RZV - název
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

O(v)

- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY

O(s)
O(h)

• Zdravotnictví a sociální péče
• Základní občanské vybavení tvoří:
- zdravotní středisko
- lékárna
• Základní péče bude zajištěna v zařízení obce.
Soukromé ordinace doplňují a rozšiřují škálu
poskytovaných služeb.
• Minimální kapacita zdravotního zařízení by pro pokrytí
potřeb obyvatel obce a pro následné období měla být
cca 5 lékařských pracovišť a počet lékárenských
pracovišť 1.
• Odborná a zejména specializovaná péče bude
zajišťována v příslušných buď soukromých, nebo
státních zdravotnických zařízeních mimo území obce.
• Do budoucna je třeba klást zvýšený důraz na péči o
sociálně slabé vrstvy obyvatelstva a občany a děti
nějakým způsobem postižené zdravotně i mentálně. V
rámci obce velikosti Chlumčan se již z důvodů
sociálních vyplatí řešit spíše menší zařízení
diferencované péče a bydlení ve větší velikostní i
druhové škále s ohledem na finanční i jiné možnosti
potřebných obyvatel.
• Důraz by měl být kladen na zřizování alternativních
velikostně přiměřených zařízení péče o staré a invalidní
občany včetně ekonomicky únosných druhů bydlení.
• Minimální kapacita zařízení s pečovatelskou službou
pro pokrytí potřeb obyvatel obce pro následné období
se předpokládá cca 15 až 20 bj., tj. cca 3% celkového
očekávaného počtu seniorů v budoucím období (odhad
cca 22,7 % do roku 2030)
• Členěním ploch dle RZV (rozdílný způsob využití) jsou
dány předpoklady pro realizaci takových zařízení na
vybraných stabilizovaných plochách i plochách změn v
území.

• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v řešeném území je umožněna realizace různých druhů
občanského vybavení diferencovaně v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy.
• Občanské vybavení se v ÚP člení:
- veřejné, které je převážně provozováno veřejným
sektorem
- komerční, které je převážně provozováno soukromým
sektorem
• Občanské vybavení se v ÚP dle druhu člení:
- školství a výchova
- zdravotnictví a sociální péče
- kultura a osvěta
- správa a veřejné služby
- tělovýchova, sport a rekreace
- maloobchod
- veřejné stravování a ubytování
- služby nevýrobní, výrobní a opravárenské
• Občanské vybavení se dle okruhu působnosti v ÚP
člení:
- základní, které slouží zejména obyvatelům obce a je
nanejvýš nutné pro její fungování
- vyšší, které slouží jak obyvatelům obce, tak i
obyvatelům ve spádovém území nebo návštěvníkům

• Kultura a osvěta
• Členěním ploch dle RZV (rozdílný způsob využití) jsou
dány předpoklady pro rozšíření stávajících a realizaci
nových zařízení kultury a osvěty na vybraných
stabilizovaných plochách i plochách změn v území.
• Budoucí rozvoj kulturně společenské funkce obce se
bude opírat o stávající kvalitní a kapacitní zařízení
(např. kulturní dům) včetně dalších drobnějších objektů
v obci s tím, že určitý podíl kulturně společenského
života obce převezmou také nově navržené areály
sportu a rekreace v okrajových částech obce a
především připravovaná výstavba nového obecního
úřadu s kulturně společenským a sociálním vybavením.

• Školství a výchova
• Základní občanské vybavení tvoří:
- mateřská škola (MŠ)
- základní škola (ZŠ)
• Stávající MŠ bude rozšířena s tím, že je potřebné
počítat s max. kapacitou cca 100 až 120 míst, která
bude postačující pro spádový okruh s max. 2.675 až
3.000 obyvateli.
• Stávající ZŠ je stabilizovaná s tím, že je potřebné
počítat s max. kapacitou cca 375 až 420 míst, která
bude postačující pro spádový okruh s max. 2.675 až
3.000 obyvateli.
• Zvýšení kapacity zařízení MŠ a ZŠ je možné řešit
rozšířením a přístavbou stávajících budov, využitím
jejich vnitřních rezerv nebo dočasným využitím jiného
objektu (např. kulturní dům apod.).
• Předpokládá se, že v následujícím období bude s
ohledem na vývoj počtu obyvatel a jejich skladbu
kapacita zařízení školství a výchovy postačovat.

• Správa a veřejné služby
• V Chlumčanech na náměstí bude realizován nový
obecní úřad s kulturně společenským a sociálním
vybavením.
• V ÚP jsou dále určeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedené činnosti a
služby.
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• Veřejné stravování a ubytování
• Základní občanské vybavení tvoří:
- různé druhy stravovacích zařízení zejména restaurace
• Minimální rozsah odbytové plochy v zařízeních
stravování je pro danou velikost sídla cca 0,05 m2/ob.
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedený druh
občanského vybavení.

• Tělovýchova, sport a rekreace
• Základní občanské vybavení tvoří:
- vybraná hřiště převážně pro děti a mládež ve spojení
s MŠ a ZŠ.
• V rámci nejlidnatějších částí obce (plochy sídlištní
zástavby) musí být kladen důraz na vytváření systému
pobytových a sportovních otevřených ploch pro
obyvatele v blízkosti jejich bydliště.
• Zejména se bude jednat o výstavbu drobných
doplňkových zařízení ke stávajícím objektům, doplnění
sídliště o tzv. plochy herní a pobytové včetně
maloplošných hřišť vždy podle zájmu konkrétních
obyvatel v daném území, což je umožněno členěním
RZV (rozdílný způsob využití) ploch.
• Minimální plošný rozsah sportovních ploch by měl být
cca 2,5 m2/ob bez ploch zeleně (viz zeleň sídelní)
včetně hřišť dětských (ukazatel 1,5 m2/ob) a hřišť
maloplošných (ukazatel 0,5 m2/ob).
• Vyšší občanské vybavení tvoří:
- hřiště velkoplošná s herní plochou nad 2000 m2
- hřiště maloplošná s herní plochou do 2000 m2
- sportovní stadion
- koupaliště
• Předpokládá se další zvýšený zájem obyvatel o taková
zařízení. U ploch pro sportovní a rekreační zařízení je
možné předpokládat také účast soukromého sektoru.
• Pro pokrytí požadované kapacity i druhové nabídky se
v následném období předpokládá rozšíření sportovního
vybavení převážně v rámci stabilizovaných ploch pro
sport a rekreaci.
• Minimální plošný rozsah herních ploch hřišť včetně
stadionu je cca 3,50 m2/ob. bez ploch zeleně (viz zeleň
sídelní).
• Minimální rozsah ploch určených pro koupaliště
přírodní včetně ploch zeleně je cca 2,50 m2/ob. , tj.
min. cca 0,65 ha s navazujícími volnými pobytovými
plochami.
• V ÚP jsou vymezeny stabilizované a nové plochy
vhodné pro daný druh občanského vybavení:
- Sportovní areál Chlumčany (Dobřanská ulice)
- Areál sportu a rekreace se střelnicí a areálem
mysliveckého sdružení s návazností na krajinnou zeleň
s rybniční kaskádou
- Odpočivné plochy se sportovním zařízením Hradčany
• V ÚP jsou dále vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedený druh
občanského vybavení.

• Služby nevýrobní, výrobní a opravárenské
• Základní občanské vybavení tvoří:
- základní služby nevýrobní i výrobní
• Minimální rozsah provozní plochy v zařízeních služeb
nevýrobních je pro danou velikost sídla cca 0,05
m2/ob.
• Minimální rozsah provozní plochy v zařízeních služeb
výrobních a opravárenských se neurčuje.
• Z pozice obce bude tento druh podnikání ponechán na
zájmu soukromého sektoru s tím, že technické služby
mohou zabezpečit některé chybějící základní služby
výrobní a opravárenské.
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedený druh
občanského vybavení a to především na plochách
určených pro SO – Plochy smíšené obytné a VS –
Plochy smíšené výroby.
• Veřejná prostranství
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy veřejných prostranství
stabilizované a plochy změn dle následujícího členění:
RZV
VP
VP(z)

RZV - název
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ

• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití) e
umožněna realizace dalších veřejných prostranství
diferencovaně v závislosti na konkrétním řešení.
• Jako nejvýznamnější veřejná prostranství, která je
nutné chránit před nevhodnými zásahy, jsou vymezeny:
• Chlumčany:
- Náves s parkovou úpravou
- Předprostor s parkovou úpravou a stromořadím u kaple
Panny Marie
- Parčík u hřbitova
- Veřejné prostranství ulice Komenského v Chlumčanech
• Hradčany:
• Náves s kapličkou

• Maloobchod
• Základní občanské vybavení tvoří:
- zařízení maloobchodu s širokosortimentní nabídkou
• Minimální rozsah prodejní plochy v zařízeních
maloobchodu s širokosortimentní nabídkou je pro
danou velikost sídla 0,20 m2/ob.
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedený druh
občanského vybavení.

• Na území uvedených veřejných prostranství budou
uplatňována zpřísněná kriteria z hlediska využití
stávajících nebo nových objektů v souladu s RZV
(rozdílný způsob využití), stavebně technického stavu,
estetické a architektonické úrovně objektů nových nebo
stavebních úprav (údržba a úprava fasád a střech,
rekonstrukce, přístavby, dostavby a nástavby včetně
změn tvaru střech) objektů stávajících, umisťování
zařízení technologických, energetických a spojových
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včetně reklamních objektů (billboardy, poutače,
světelné reklamy, poutače a obrazovky včetně všech
ostatních prostorových reklamních objektů a zařízení).
• Důraz musí být kladen na dobrý stavebně technický
stav všech ploch, zařízení a objektů a estetiku
veřejných prostranství včetně důsledné údržby a
ochrany stávající a výsadby nové veřejné, obytné i
vyhrazené sídelní zeleně.
• Pro řízení rozvoje těchto veřejných prostranství, zón a
ulic budou sloužit navazující ÚS (územní studie) nebo
RP (regulační plány) se stanovením konkrétních
opatření.

4) je umožněna výsadba zeleně v obytné zóně
5) je zajištěna možnost parkování OA (osobní automobily)
v obytné zóně
Místní komunikace funkční podskupiny D2 cyklistické
- šířky jednosměrných nebo obousměrných cyklistických stezek,
pruhů a pásů vedených v samostatném koridoru mimo přidružený
dopravní prostor motoristické komunikace určených cyklistickému
provozu minimálně 1,50 m pro jednosměrný provoz a min. 3 m
pro obousměrný provoz s uspořádáním dopravního a
přidruženého dopravního prostoru dle místních podmínek
Místní komunikace funkční podskupiny D2 pro pěší
- šířky stezek pro pěší, průchodů a jiných pěších komunikací
vedených v samostatném koridoru mimo přidružený dopravní
prostor motoristické komunikace minimálně 3 m s minimální
průchozí šířkou (světlostí) 1,50 m. V odůvodněných případech
dle místních podmínek a požadavků na dopravní a přidružený
dopravní prostor.

• V ÚP jsou stanoveny prostorové požadavky na veřejná
prostranství, jejichž součástí jsou komunikace a slouží
pro umisťování sítí technické infrastruktury.
• Šířka veřejných prostranství, rozestup uličních čar jsou
dány šířkou hlavního dopravního prostoru zvětšeným
po obou stranách o potřebnou šířku přidruženého
dopravního prostoru a je závislá na místních
podmínkách a dopravních, urbanistických, technických,
hygienických a dalších požadavcích v závislosti na
dopravním významu komunikace včetně požadavků na
vedení sítí a umístění souvisejících ploch, objektů a
staveb technické infrastruktury v souladu s RZV
(rozdílný způsob využití):

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně
vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek
nerostných surovin

• Z hlediska koncepce uspořádání krajiny a příznivého
životního prostředí je nanejvýš nutná náležitá péče o
krajinu, ochrana vybraných cenných enkláv, a její
tvorba včetně vytvoření uceleného funkčního systému
ekologické stability krajiny s vymezením respektive
zpřesněním prvků místního systému ekologické
stability krajiny a to zejména s cílem zvýšení retenčních
schopností krajiny.
• V souvislosti s péčí o krajinu je nutné se soustředit také
na dílčí problémy nebo konkrétní lokality jako jsou
průtočnost koryt vodních toků a úpravy souvisejících
ploch doprovodné krajinné zeleně a veřejných
prostranství se sídelní zelení jak v nezastavěném tak i
zastavěném území také s ohledem na zlepšení
protipovodňové ochrany při případném vzniku místní
povodně při silných nebo déle trvajících deštích.
• Nejen v oblastech zranitelných ve smyslu příslušného
zákona ale také na plochách náchylných k erozi půdy a
splavování přednostně řešit protierozní a s nimi
související protipovodňová opatření.
• Na zemědělských plochách je třeba uplatňovat
přísnější režim hospodaření zejména s ohledem na
následné znečištění půdy a vody.
• Při hospodaření na zemědělské půdě je kromě
technických opatření nutno prioritně uplatňovat vhodné
pěstební postupy.
• Je nutné maximálně eliminovat nežádoucí civilizační
vlivy a zajistit podmínky pro realizaci protipovodňových
a protierozních opatření, zvyšování retenční kapacity
území, opatření na kultivaci krajiny při komplexních
pozemkových úpravách včetně revitalizace vodních
toků a souvisejících ploch ve smyslu ÚP.

Silnice III. tř.
- v zastavěném území minimálně 12 m, optimálně 17 m včetně
dopravního pásu pro cyklisty a dle místních podmínek a
požadavků na přidružený dopravní prostor
- při zvláště stísněných podmínkách zejména v zastavěné
historické části sídel Chlumčany a Hradčany dle místních
podmínek a ostatních požadavků na dopravní prostor na
podkladě individuálního návrhu
Místní komunikace funkční skupiny C
- minimálně 8-12 m, optimálně 12 - 17 m, jinak dle místních
podmínek a požadavků na přidružený dopravní prostor
- v zastavěném území a při zvláště stísněných
podmínkách zejména v historické části sídel Chlumčany a
Hradčany dle místních podmínek a ostatních požadavků na
dopravní prostor na podkladě individuálního návrhu
Místní komunikace zklidněné funkční podskupiny D1 obytná
nebo pěší zóna
- v nově budovaných obytných souborech rodinných domů
minimálně 8 m, optimálně 9 až 12 m dle místních podmínek a
požadavků na dopravní a přidružený dopravní prostor.
- v odůvodněných případech může být minimální šířka koridoru
obytné zóny v souboru RD (rodinné domy) a při jednosměrném
provozu menší avšak při splnění níže uvedených podmínek
nesmí klesnout pod 6,5 m:
1) jsou zajištěny předepsané odstupy všech inženýrských sítí,
které obytnou ulicí mohou procházet
2) je prokázána možnost vybudování účinných stavebních
opatření k zajištění předepsané rychlosti
3) je zajištěn vjezd na všechny pozemky
4) je umožněna výsadba zeleně v obytné zóně
- v nově budovaných obytných souborech s BD (bytové domy) a
smíšených zónách minimálně 12 m, optimálně až 17 m dle
místních podmínek a požadavků na dopravní prostor.
- v odůvodněných případech může být minimální šířka koridoru
obytné zóny v souboru BD (bytové domy) a smíšených obytných
souborech při jednosměrném provozu menší avšak při splnění
níže uvedených podmínek nesmí klesnout pod 10,5 m:
1) jsou zajištěny předepsané odstupy všech inženýrských sítí,
které obytnou ulicí mohou procházet
2) je prokázána možnost vybudování účinných stavebních
opatření k zajištění předepsané rychlosti
3) je zajištěn vjezd na všechny pozemky

• V řešeném území se vymezují krajinné sektory:
Označení
IV.
V.
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VI.
VII..
VIII.
IX.
X.
XI.

• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru je
souvislý lesní porost hospodářského lesa s lesními
cestami včetně cyklotrasy nadmístního významu
významu, jehož severní část slouží pro každodenní
rekreaci obyvatel Na Závisti a také obyvatel sídliště
Chlumčany
• Hlavní limity využití území
- Zatížení životního prostředí od provozu na silnici III.
třídy, železnici a z výrobní zóny U Keramičky
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železniční trať, VTL
plynovod – katodová ochrana)
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati
- Vymezení segmentů MÚSES (LBC a LBK – Lokální
biocentrum a biokoridor)
- Vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu ojedinělých
RD a plochy územní rezervy pro rekreaci (zahrady)
s možností výstavby ojedinělých rekreačních objektů a
rodinných domů) s přímou návaznosti na ZÚ
- Doplnění veřejného prostranství s MK a min. parkovací
plochou pro turisty a cyklisty
- Doplnění účelových komunikací s pěší a cyklistickou
trasou v návaznosti na cyklotrasu nadmístního
významu
- Vymezení plochy územní rezervy pro budoucí úpravu
železničního přejezdu včetně navazujících úseků silnic
III. třídy
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území krajinného sektoru specifického charakteru
s možností využití části hospodářského lesa pro
rekreaci bude jen částečně urbanizované, a to pouze
v přímé návaznosti na současné zastavěné území
s prověřením přiměřeného plošného rozvoje převážně
pro rekreaci v zahradách s podmíněnou možností
výstavby ojedinělých RD nebo RO (rekreační objekt, tj.
stavba pro rodinnou rekreaci) přiměřené velikosti a
charakteru dané samoty.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
opatření v krajině, dopravní a technické infrastruktury
při respektování významných limitů využití území.

Chlumčany-Jih
K Hradčanům
Chlumčany-Východ
K Dobřanům
Pod Vrchem
Chlumčany-Západ

• IV. K Dnešicím
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen železniční tratí, jižním
okrajem zástavby podél ulice U Keramičky, silnicí III.
třídy do Dnešic a hranicí obce (Dnešice – Horní
Lukavice).
• Hlavní hodnoty
- Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru je
souvislý lesní porost hospodářského lesa s lesními
cestami, jehož severní část slouží pro každodenní
rekreaci obyvatel rodinných a obytných domů v ulici U
Keramičky.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železniční trať, VTL
plynovod)
- Existence vodních zdrojů a jejich ochranné pásmo
- Zatížení životního prostředí od provozu na průjezdných
silnicích III. třídy, železnici a z výrobní zóny U
Keramičky
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati
- Vymezení segmentů MÚSES (LBK – Lokální
biokoridory)
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor bude rozvíjen jako nezastavitelné
území.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
dopravní a technické infrastruktury při respektování
významných limitů využití území.

• VI. Chlumčany-Jih
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen železniční tratí, jižním až
jihovýchodním okrajem ZÚ Chlumčan, hranicí obce
(Horní Lukavice), hranicí lesa a ZÚ enklávy Na Závisti
a silnicí III. třídy do výrobní zóny U Keramičky.
• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru je
mírně zvlněná otevřená zemědělská krajina s polními
cestami a s vyhlídkou u vodojemu (420,00 mnm)
s dalekými pohledy do krajiny.

• V. Na Závisti
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen železniční tratí, silnicí III.
třídy do Chlumčan, hranicí ZÚ enklávy Na Závisti,
hranicí lesa a hranicí obce (Horní Lukavice).
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• Hlavní limity využití území:
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Zatížení životního prostředí od provozu na silnici III.
třídy, železnici, ČOV a z výrobní zóny U Keramičky
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železniční trať, vzdušné
vedení VVN 110 kV a 22 kV, VTL plynovod – katodová
ochrana)
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati
- Přeložka VTL plynovodu mimo ZÚ (zastavěné území) a
ZP (zastavitelné plochy) za sídlištěm v Chlumčanech
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Vymezení segmentů MÚSES (LBC a LBK – Lokální
biocentrum a biokoridor)
- Plošná protierozní opatření a revitalizace vodoteče
v souvislosti se založením LBK
- Doplnění účelové komunikace s pěší a cyklistickou
trasou
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem zemědělsky
obhospodařovaných ploch bude rozvíjen jako součást
nezastavitelného území.
- Zároveň budou postupně realizovaná společná zařízení
zejména segmenty MÚSES a protierozní opatření ve
smyslu KPÚ (komplexní pozemková úprava) včetně
účelových komunikací.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
opatření v krajině, dopravní a technické infrastruktury
při respektování významných limitů využití území.

zneškodnění odpadů mimo řešené území (k.ú.
Dobřany)
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice I a III. třídy a VTL plynovodu)
• Hlavní záměry v území
- Záměr nadmístního významu na přestavbu silnice I/27
včetně přeložky části silnice III. třídy (Chlumčany –
Hradčany) s mimoúrovňovou křižovatkou
- Přeložky technických sítí a ostatního zařízení
související s přestavbou silnice I. třídy (obecní
vodovod, kanalizace ČSPHM, pěší a cyklistická stezka
apod.)
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Vymezení segmentů MÚSES (LBC a LBK – Lokální
biocentrum a biokoridor) mimo obvod KPÚ
- Doplnění pěších chodníků k novým autobusovým
zastávkám a cyklistické trasy v rámci nové MÚK ve
směru do Hradčan
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem lesních
pozemků bude rozvíjen jako součást nezastavitelného
území.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
dopravní a technické infrastruktury při respektování
významných limitů využití území.
• VIII. Chlumčany-Východ
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen tělesem silnice I/27
respektive přivrácenou hranicí pozemků určených pro
její přestavbu, hranicí ZÚ a ZP Chlumčany, polní
cestou s doprovodnou zelení z Chlumčan do Dobřan a
hranicí obce (Dobřany).
• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru je
mírně zvlněná otevřená zemědělská krajina s polními
cestami a s nejvyšším místem (416,00 mnm) s pohledy
na panorama obce s kaplí Panny Marie.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Zatížení životního prostředí od provozu na silnici I. třídy
- Potenciální ohrožení životního prostředí od provozu
skládky SKO a zemědělského velkochovu Vysoká
s BPS a ostatním zařízením na zpracování a
zneškodnění odpadů mimo řešené území (k.ú.
Dobřany)
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice I a III. třídy a VTL plynovodu)
• Hlavní záměry v území
- Výstavba zařízení souvisejícího s přestavbou silnice I.
třídy (poldry, podchod pro zvěř apod.) v navazujícím
území k.ú. Dobřany mimo řešené území
- Přeložka vzdušného vedení VN 22 kV mimo ZP v
Chlumčanech

• VII.. K Hradčanům
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen tělesem silnice I/27
respektive odvrácenou hranicí pozemků určených pro
její přestavbu, hranicí obce (Dobřany), hranicí ZÚ
Hradčany, a hranicí obce (Horní Lukavice)
• Hlavní hodnoty
- Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru je
souvislý lesní porost hospodářského lesa s návazností
na rozsáhlý komplex lesních pozemků Vysoká s
lesními cestami, jehož jižní část slouží pro každodenní
rekreaci obyvatel Hradčan.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Zatížení životního prostředí od provozu na silnici I. třídy
- Potenciální ohrožení životního prostředí od provozu
skládky SKO (smíšený komunální odpad) a
zemědělského velkochovu Vysoká s BPS (bioplynová
stanice) a ostatním zařízením na zpracování a
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obce (Dobřany), silnicí III. třídy do Dobřan a hranicí ZÚ
a ZP Chlumčany.
• Hlavní hodnoty
• Jedná se o specifický krajinný sektor s prolínáním
urbánních prvků s volnou krajinou v přímé návaznosti
na ZÚ Chlumčan v okolí hřbitova.
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru je
jeho topografie se zemědělskými plochami, vzrostlou
zelení na stráni pod hřbitovem a vodním tokem
s rybníky a doprovodnou zelení včetně jeho
prostorového provázání s předprostorem kaple Panny
Marie.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochranná pásma dopravy a technické infrastruktury
(silnice III. třídy, el. vedení VN 22 kV)
- Ochranné pásmo hřbitova
- Rekultivovaná bývalá skládka TKO „Pod Vrchem“
• Hlavní záměry v území
- Víceúčelové využití pro volnočasové aktivity se
stávající střelnicí a areálem mysliveckého sdružení
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Revitalizace vodního toku s rybniční soustavou včetně
asanace a rekultivace bývalé monitorované skládky
komunálního odpadu s víceúčelovým využitím pro
volnočasové aktivity v rámci vymezeného LBC
- Doplnění účelových komunikací s pěší a cyklistickou
trasou
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území krajinného sektoru specifického charakteru
s možností využití pro rekreaci bude jen částečně
urbanizované a to pouze v současných zastavěných
enklávách se sídelní respektive krajinnou zelení
doprovodnou, clonící a ochrannou s podmíněnou
možností omezené výstavby a využití stávajícího
mysliveckého areálu, střelnice a rekultivované skládky.
- Bude zajištěna koordinace využití území z hlediska
prostorových vztahů a ochrany krajinného rázu
především ve vztahu k dominantní poloze kaple Panny
Marie v místních vazbách (hřbitov s hřbitovní kaplí a
parkem) a zejména v širších pohledových a
kompozičních vazbách (klášter Chotěšov a Křížový
Vrch a věž kostela v Dobřanech).

- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Využití stávajícího prameniště nad obcí pro zásobování
rybniční soustavy v Chlumčanech
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem zemědělsky
obhospodařovaných ploch bude rozvíjen jako součást
nezastavitelného území.
- Zároveň je zapracovaná koncepce společných zařízení
zejména MÚSES a protierozních opatření ve smyslu
KPÚ (komplexní pozemková úprava).
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
opatření v krajině, dopravní a technické infrastruktury
při respektování významných limitů využití území.
• IX. K Dobřanům
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen polní cestou s doprovodnou
zelení z Chlumčan do Dobřan, hranicí ZÚ u kaple
Panny Marie, starou kostelní cestou za vodojemem
Hujáb s doprovodnou zelení do Dobřan a hranicí obce
(Dobřany).
• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru je
mírně zvlněná otevřená zemědělská krajina s polními
cestami a s nejvyšším místem (Hujáb 410,00 mnm)
s pohledy na panorama obce s kaplí Panny Marie a na
město Dobřany.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochranná pásma technické infrastruktury (el. vedení
VN 22 kV, vodovod Dobřany s vodojemem Hujáb)
- Ochranné pásmo hřbitova
• Hlavní záměry v území
- Přeložka vzdušného vedení VN 22 kV mimo ZP v
Chlumčanech
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Doplnění účelových komunikací s pěší a cyklistickou
trasou
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem zemědělsky
obhospodařovaných ploch bude rozvíjen jako součást
nezastavitelného území.
- Zároveň bude zapracovaná koncepce společných
zařízení zejména MÚSES a protierozních opatření ve
smyslu KPÚ (komplexní pozemková úprava).
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního významu zejména na úseku opatření v krajině
při respektování významných limitů využití území.

• XI. Chlumčany-Západ
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen tělesem železniční trati,
hranicí obce (Dobřany), silnicí III. třídy do Dobřan a ZÚ
areálu fy Xella.
• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru je
rovinatá otevřená zemědělská krajina s Chlumčanským
potokem a „Židovským rybníkem“ včetně doprovodné
krajinné a sídelní zeleně, s polními cestami a volnými
pohledy do krajiny.
• Významnou hodnotou je ložisko nerosných surovin
(kaolin).

• X. Pod Vrchem
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen starou kostelní cestou za
hřbitovem s doprovodnou zelení do Dobřan, hranicí
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• Plochy pro protierozní opatření a zvýšení retenční
kapacity území jsou vymezeny v grafické části ÚP a
zahrnují změnu způsobu hospodaření na ploše, na
zemědělských plochách ve prospěch TTP (trvalé travní
porosty), zřizování protipovodňových a protierozních
opatření za účelem zvýšení retenční kapacity v ploše, a
to zejména terénní terasy, travnaté průlehy,
zatravňovací pásy, výsadba zeleně doprovodné,
ochranné a clonící včetně větrolamů, obnova mezí,
retenční plochy, suché nádrže (poldry) malého
rozsahu, revitalizace drobných vodních toků, vodotečí a
vodních ploch, mokřadů, obnova rybníků a rybničních
soustav, obnova původních cest s doprovodnou zelení
včetně úprav jejich tras s ohledem na spád terénu
apod.
• Tento druh opatření je navržen na vybraných plochách:
- Chlumčany – V Hořejškách
- Chlumčany - Hujáb
- Chlumčany – U vodojemu
- Chlumčany – U sídliště
- Chlumčany – Na Závisti
• Plochy pro revitalizaci vodních toků jsou vymezeny
v grafické části ÚP za účelem obnovy původních koryt
vodních toků a vybraných vodotečí přírodě blízkým
způsobem včetně souvisejících vodních ploch,
mokřadů i nábřežních částí s výsadbou doprovodné
zeleně a dalšími úpravami souvisejícími s vodním
tokem, prvky ÚSES, protipovodňovým opatřením
včetně suchých nádrží (poldrů) malého rozsahu.
• Tento druh ploch je navržen na vybraných vodních
tocích a v navazujících úsecích a plochách jak
v nezastavěném tak i zastavěném území:
- Chlumčanský potok
- Pravostranný přítok Chlumčanského potoka podél jižní
hranice zástavby Chlumčan
- Pravostranný přítok Chlumčanského potoka protékající
zastavěným územím Chlumčan

• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravy a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železnice, el. vedení VN
22 kV, VTL plynovod)
- CHLÚ (chráněné ložiskové území)
- Poddolované území
• Hlavní záměry v území
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati včetně přeložky kolem
Dobřan s přesahem na území obce Chlumčany
- Záměr nadmístního významu na propojení el. vedení
VVN 110 kV Chlumčany - Úherce
- Záměr nadmístního významu na rekonstrukci a úpravu
trasy silnice III. třídy s výhledovým připojením na
uvažovanou přeložku silnice II. třídy na území města
Dobřany
- Rozvojové plochy pro výrobu s přímou návaznosti na
ZÚ respektive areál fy. Xella
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Záměr na revitalizaci Chlumčanského potoka
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem zemědělsky
obhospodařovaných ploch bude rozvíjen jako součást
nezastavitelného území.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
opatření v krajině, dopravní a technické infrastruktury
při respektování významných limitů využití území.
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy stabilizované a plochy
změn v následujícím členění:
RZV
ZP

TI

RZV - název
- PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Z

- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

L

- PLOCHY LESNÍ

L(r)

- PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

D
D(z)

P
SN
T(n)

• Plochy pro založení segmentů MÚSES (místní územní
systém ekologické stability) zahrnující změnu způsobu
hospodaření na ploše ve prospěch TTP a ochranu
stávající krajinné zeleně včetně výsadby nové jsou
vymezeny pro založení prvků MÚSES dle KPÚ nebo
zpřesněné tak, aby celý systém ekologické stability byl
funkční a navazoval na systému sousedních obcí.
• Umístění ÚK (účelová komunikace), které zahrnuje
doplnění koridorů účelových komunikací v krajině za
účelem zajištění průchodnosti krajiny včetně
integrovaných tras pěších i cyklistických s vybavením
(značení, bezpečnostní prvky, odpočívadla a vyhlídky,
informační prvky apod.) a doprovodné, ochranné a
clonící zeleně, je vymezeno v koridorech Na Závisti a
v Hradčanech.

• V území se plochy změn dále člení na plochy pro:
- protierozní opatření a zvýšení retenční kapacity území
- revitalizaci vodních toků
- založení segmentů ÚSES (územní systém ekologické
stability)
- umístění ÚK (účelová komunikace)
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• V řešeném území se vymezují následující plochy změn a opatření v krajině:
Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Poř. číslo plochy Označení Název změny
plochy
901
K901
Rekultivace úseku bývalé silnice III. třídy

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a požadavky Plocha
(ha)
Stávající úsek silnice III. třídy bude po realizaci nové silnice I/27
1336
včetně MÚK Chlumčany zrušen a rekultivován za účelem
navrácení rekultivované plochy do ZPF. Do doby realizace
nového úseku silnice III. třídy bude plocha využita jako D –
Plochy dopravní infrastruktury silniční.

L(r) – PLOCHY LESNÍ - REKREAČNÍ
Poř. číslo plochy Označení Název změny
plochy
921
K921
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou

922

K922

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a požadavky Plocha
(ha)
Zajištění průchodnosti krajiny s návazností na cyklotrasy
7784
nadmístního významu včetně zlepšení využití lesa s rekreační
funkcí Na Závisti s vymezením koridoru pro alternativní trasování
ÚK dle územně technických podmínek.
Zajištění průchodnosti krajiny s návazností na cyklotrasy
7328
nadmístního významu včetně zlepšení využití lesa s rekreační
funkcí Na Závisti s vymezením koridoru pro alternativní trasování
ÚK dle územně technických podmínek.

Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou

P – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Poř. číslo plochy Označení Název změny
plochy
941
K941
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBC065
942
K942
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBC015

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a požadavky Plocha
(ha)
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na území 34728
sousedních obcí
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s ohledem na
23517
požadované plošné parametry pro zajištění funkčního SES.

SN – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Poř. číslo
plochy

962

Označe Název změny
ní
plochy
K961
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK065-021
K962
Doprovodná zeleň podél UK a zatravnění

963

K963

Rybniční soustava včetně suché nádrže

964

K964

Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK013-015

965

K965

966

K966

Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK026-016
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK021-027B

967

K967

Doprovodná zeleň podél UK a zatravnění

968

K968

Zatravnění

969

K969

970

K970

971

K971

Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK014-065
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK016-015
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK015-027

961

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky

Plocha
(ha)

Vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na území
sousedních obcí.
Protierozní opatření za účelem zajištění ochrany ZPF a
krajinného rázu dle KPÚ s možností umístění ÚK a
doprovodné krajinné zeleně solitérní, ve stromořadí nebo
skupinách
Protierozní a protipovodňové opatření za účelem zajištění
ochrany ZPF,krajinného rázu a zástavby historické části obce
před zaplavením místní povodní včetně možnosti umístění
malých vodních nádrží s doprovodnou zelení ve stromořadí a
skupinách.
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s ohledem na
požadované plošné parametry pro zajištění funkčního SES
s ÚK včetně pěší a cyklistické trasy v úseku mezi sídlištěm a
lokalitou Na Závisti a možností umístění malých vodních
nádrží v části Na Rybníčkách s doprovodnou zelení ve
stromořadí a skupinách.
Vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na území
sousedních obcí.
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na
území sousedních obcí s ÚK včetně pěší a cyklistické trasy
s doprovodnou zelení ve stromořadí a skupinách.
Protierozní opatření za účelem zajištění ochrany ZPF a
zástavby Na Závisti před zaplavením místní povodní
s doprovodnou zelení podél ÚK a odvodňovacího příkopu
ve stromořadí a skupinách.
Protierozní opatření za účelem zajištění ochrany ZPF a
zástavby Na Závisti před zaplavením místní povodní
s možností výsadby zeleně solitérní, skupinové nebo
stromořadí.
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na
území sousedních obcí
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na
území sousedních obcí
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na
území sousedních obcí

31370
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Poř. číslo
plochy
972

Označe Název změny
ní
plochy
K972
Asanace a rekultivace původního žel.tělesa

973

K973

974

K974

•
-

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Stávající úsek železniční trati bude v případě realizace
přeložky kolem města Dobřany zrušen a rekultivován za
účelem navrácení rekultivované plochy do ZPF respektive
krajinné zeleně.
Do doby realizace přeložky daného úseku železniční trati
bude plocha využita jako D(z) – Plochy dopravní infrastruktury
- drážní.
Vymezení prvku MÚSES s vazbou na území sousedních obcí.

Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK021-027A
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou

Zajištění průchodnosti krajiny s vymezením koridoru pro
alternativní trasování ÚK dle územně technických podmínek
s návazností na turistickou trasu na území sousední obce

Plocha
(ha)
5807

4079
203

Vysvětlivky:
K000 = plochy změn a opatření v krajině
KPÚ = komplexní pozemková úprava
MÚSES = místní územní systém ekologické stability
SES = systém ekologické stability
LBC = lokální biocentrum
LBK = lokální biokoridor
ZPF = zemědělský půdní fond
ÚK = účelová komunikace

• Koncepce územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) nezahrnuje:
• Nadregionální SES (systém ekologické stability krajiny)
• Regionální SES (systém ekologické stability krajiny)
• Koncepce územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) zahrnuje:
• Místní SES (systém ekologické stability krajiny) s následujícími prvky
Význam

Označení v ÚP

LBC
012
LBC
014
LBC
015a
LBC
015b
LBC
016
LBC
021a
LBC
021b
LBC
025
LBC
065a
LBC
065b
LBK
013-014
LBK
013-015a
LBK
013-015b
LBK
014-065a
LBK
014-065b
LBK
014-065c
LBK
015-027a
LBK
015-027b
LBK
015-027c
LBK
016-015
LBK
021-027-Aa
LBK
021-027-Ab
LBK
021-027-B
LBK
025-012
LBK
026-016
LBK
065-021a
LBK
065-021b
• Vysvětlivky:
- LBC = lokální biocentrum
- LBK = lokální biokoridor
- PŘ = Přeštice
- ST = Stod
- n = nezjištěno

Kód dle
upraveného
generelu MÚSES
ORP Přeštice
PŘ012
PŘ014
PŘ015
PŘ015
PŘ101
PŘ021
PŘ021
ST025
ST065
ST065
PŘ013-PŘ014
PŘ013-PŘ015
PŘ013-PŘ015
ST065-PŘ014
PŘ014-ST065
PŘ014-ST065
PŘ015-ST027
PŘ015-ST027
PŘ015-ST027
PŘ016-PŘ015
PŘ021-ST027
PŘ021-ST027
PŘ021-ST027
ST025-PŘ012
ST026-PŘ016
ST065-PŘ021
ST065-PŘ021

Název

Stav

Typ biotopu

Malý Háj
Hradčany
Chlumčanský potok
Chlumčanský potok
Židovský rybník
Chlumčany
Chlumčany
Porostliny
Dolíky
Dolíky

Funkční
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Nefunkční k založení
Nefunkční k založení
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Nefunkční k založení
Funkční
Nefunkční k založení
Nefunkční k založení
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Nefunkční k založení

mezofilní
mezofilní
hygrofilní+mezofilní
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hygrofilní
hygrofilní+mezofilní
mezofilní
hygrofilní+mezofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní

hygrofilní+mezofilní
hygrofilní+mezofilní

hygrofilní+mezofilní

mezofilní
hygrofilní+mezofilní

Plošná výměra na
území obce
Chlumčany
(ha)
21,50
30,93
0,95
2,35
6,73
6,59
1,17
8,58
1,25
3,47
2,68
1,93
4,67
6,88
0,71
0,44
0,33
1,09
1,46
0,46
0,47
0,41
1,24
26,32
0,36
0,22
2,48
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• Pro zajištění ochrany přírodního a kulturního dědictví
v krajině, její obnovu a zvyšování ekologické stability
jsou z hlediska RZV (rozdílný způsob využití)
vymezeny plochy:
RZV
P
SN

zvýšení retenční kapacity území a revitalizaci vodních
toků postupně zajištěna naplňováním opatření dle ÚP:
- podél vodních toků, které nemají stanoveno záplavové
území, bude při řízení rozvoje území uplatňován
požadavek na dodržování přiměřeného odstupu
nových staveb od katastrální hranice toku v závislosti
na místních podmínkách a zkušenostech s průběhem
minulých povodní
- v průběhu vybraných pravostranných přítoků
Chlumčanského potoka zastavěným územím nebo
v dotyku s ním je nezbytné zajistit volný průtok vody
korytem i při zvýšených vodních stavech a nedopustit
vytváření umělých překážek, které by omezovaly
kapacitu koryta a mohly by být příčinou sekundárních
povodní
- kolem vodotečí a vodních nádrží musí být zajištěn
minimální volný koridor (manipulační prostor) pro
přístup k vodoteči nebo nádrži z hlediska jejich údržby
a zajištění bezodkladných prací souvisejících se
zajištěním průtočnosti koryta

RZV - název
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

• Charakteristické rysy krajinného rázu, které musí být
chráněny:
- mírně zvlněná převážně otevřená zemědělská krajina
ve zvýšené poloze na rozhraní povodí řek Radbuzy a
Úhlavy
- souvislé bloky lesních porostů Na Závisti k Dnešicím a
k Hradčanům jako součást rozsáhlých lesních celků
mimo řešené území
- drobné vodní toky málo vodné včetně Chlumčanského
potoka s doprovodnou zelení a několika rybníky často
upravené nebo dokonce zatrubněné
- Vrch s dominantou kaple Panny Marie nad Chlumčany
s charakteristickou venkovskou zástavbou a vzrostlou
zelení
• Na vybraných plochách jsou vymezeny segmenty
MÚSES.
• Na specifické charakteristice krajinného rázu se kromě
uvedených činitelů podílí také souvislé i dílčí lesní
plochy a skupiny zeleně rostoucí mimo les včetně
vzrostlé vegetace, skupin stromů vázaných téměř
výhradně na okolí potoků, rybníků a okraje lesa.

• Koncepce rekreačního využívání krajiny je založena
na ochraně přírodního a krajinného prostředí jako
celku s využitím lesů, včetně vybavení pro sport a
každodenní nepobytovou rekreaci.
• Rekreace se bude i nadále realizovat ve vazbě na
volnou krajinu a bude využívat následujících druhů
vybavení a ploch jak v rámci zastavěného území tak i
mimo něj v krajině v souladu s určeným RZV (rozdílný
způsob využití) dle ÚP:
- zahrady a zahrádkové osady
- rekreační objekty individuální rekreace (chaty, chalupy
a ostatní rekreační objekty pro individuální rekreaci)
- různé druhy pobytových a ubytovacích zařízení (letní
tábory, turistické ubytovny, hotely, penziony, klubová
zařízení a ostatní zařízení rekreace kolektivní
respektive hromadné)
- různé druhy krytých zařízení sportu a rekreace,
pohostinství, zábavních podniků a jiných druhů
vybavenosti v rámci obce
- pobytové a rekreační plochy v rámci vymezených
ploch pro sport a rekreaci v návaznosti na volnou
krajinu (rybníky, krajinná nelesní zeleň a lesy) dle
podmínek RZV
- parky, které jsou zastoupeny plochami veřejných
prostranství se sídelní zelení v Chlumčanech u kaple
Panny Marie, na návsi a v sídlišti
- hřiště dětská, která jsou dle ÚP součástí ploch
veřejných prostranství, občanského vybavení a
bydlení v rámci zeleně sídelní veřejné, obytné i
vyhrazené
- hřiště maloplošná, která jsou dle ÚP součástí ploch
veřejných prostranství, občanského vybavení a
obytných zón v rámci zeleně sídelní veřejné, obytné i
vyhrazené
- víceúčelové rekreační areály, které jsou dle ÚP
součástí ploch občanského vybavení pro sport a
rekreaci
- koupaliště umělá a přírodní, která jsou dle ÚP součástí
ploch občanského vybavení pro sport a rekreaci

• Prostupnost krajiny je zajištěna systémem ÚK
(účelové komunikace) a ostatních cest v krajině,
včetně pěších cest a cyklostezek, které jsou v území
stabilizovány a doplněny o chybějící úseky tak, aby byl
vytvořen ucelený a vyvážený systém radiálních a
okružních tras zejména v širších územních
souvislostech.
• V souběhu s komunikacemi pro pěší a cyklisty
vedenými v nezalesněném území budou vysázeny
aleje doprovodné zeleně doplněné drobným
vybavením s odpočívadly a informačními tabulemi.
• Vzhledem k místním podmínkám jsou navrženy plochy
pro založení segmentů ÚSES, revitalizaci vodních
toků, protierozní opatření a zvýšení retenční kapacity
území
• Případná další opatření v krajině jsou možná dle RZV
(rozdílný způsob využití) v rámci ploch:
RZV
P
SN
T(n)

RZV - název
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

• Vodní toky a plochy
• Nezastavěné plochy podél vodních toků minimálně
v rozsahu ploch vymezených pro jejich revitalizaci je
třeba ponechat volné a umožnit tak rozliv vody při
povodňových stavech.
• Ochrana území před místní povodní bude kromě
využití ploch určených pro protierozní opatření,
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případně ploch přírodních a ploch smíšených
nezastavěného území
- pěší a cyklistické trasy a stezky s odpočívadly,
základním vybavením, informačními centry včetně
doprovodné, ochranné a clonící zeleně, která může
být dle ÚP součástí ploch vybraných veřejných
prostranství v zastavěném území nebo ploch
nezastavěného území ve smyslu RZV (rozdílný
způsob využití ploch)

O(s)
O(h)
VP
VP(z)
ZP
SO
D

• Dobývání nerostů na území obce Chlumčany je
stabilizované s tím, že vlastní těžba bude probíhat i
nadále mimo řešené území, do kterého zasahují
pouze manipulační plochy a zejména vlastní
zpracování nerostů a výroba stavebních hmot a
výrobků.
• Případné rozšíření těžby nerostů s následnou
rekultivací na území obce Chlumčany v západní části
řešeného území v rozsahu vymezeného CHLÚ nelze
v dlouhodobém horizontu 30-ti až 40-ti let vyloučit.

D(z)
TI
V
VS
T(z)
Z
L
L(r)
P
SN
T(n)

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití

• V územním plánu jsou vymezeny plochy podle
významu, míry a způsobu zásahu do území včetně
jeho změn:
- S- plochy stabilizované
- Plochy změn v členění:
- Z- plochy zastavitelné
- P- plochy přestavby
- K- plochy změn v krajině
- R- plochy územních rezerv

• Pro RZV (rozdílný způsob využití) ploch jsou
stanoveny územní podmínky:
- Podmínkám rozdílného způsobu využití vymezených
ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména
účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně
jejich změn a změn v jejich užívání.
- Stavby ani jiná opatření, která RZV ploch
neodpovídají, nesmějí být na těchto plochách
umístěny ani povoleny.
- Dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá
vymezenému RZV podle územního plánu, je možný,
pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru
a nejsou oprávněné zásahy a opatření ve veřejném
zájmu.

• Pro tyto plochy se určuje rozdílný způsob jejich využití
(RZV) v členění:
RZV
B(h)
B
B(i)
B(v)
R
R(z)
O
O(v)

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
- PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ
- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
- PLOCHY LESNÍ
- PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

RZV - název
- PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
- PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
- PLOCHY REKREACE
- PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

• Podmínky pro RZV (rozdílný způsob využití) ploch jsou
členěny:
- HV – Hlavní využití plochy
- PV – Přípustné využití plochy
- NV – Nepřípustné využití plochy

• Pro plochy RZV (rozdílný způsob využití) jsou dle jejich členění stanoveny následující územní podmínky:
B(h)
- PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH
HV
- bydlení ve vícepodlažních i nízkopodlažních bytových domech i jiných specifických formách
kolektivního bydlení s výrazným podílem ploch obytné a veřejné sídelní zeleně
PV
- související občanské vybavení, zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného domu nebo
samostatné
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
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NV

HV
PV

NV

HV
PV

NV

technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou
větší než 800 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové
a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní
podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by
mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty
a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím
území, a to chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo jsou
v rozporu s limity využití území
B
PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
- bydlení v nízkopodlažních domech bytových a rodinných i jiných specifických formách
kolektivního nebo individuálního bydlení s výrazným podílem ploch obytné a veřejné sídelní zeleně
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného domu nebo
samostatné
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou
větší než 600 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové
a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní
podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by
mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci plochy a všechny plochy,
objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným
využitím území, a to chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo
jsou v rozporu s limity využití území
B(i)
- PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
- bydlení v rodinných domech, v ojedinělých nízkopodlažních domech bytových včetně sociálních
bytů i jiných specifických formách individuálního bydlení
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného domu nebo
samostatné
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, zahrad, vodních ploch a vodotečí
- samostatné objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní
plochou větší než 400 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb,
průmyslové a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot,
zábavní podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení,
které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci plochy a všechny
plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a
přípustným využitím území, a to chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a
lakovny nebo jsou v rozporu s limity využití území
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B(v)
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH
- VENKOVSKÉ
- bydlení v rodinných domech venkovského typu a usedlostech s odpovídajícím hospodářským
zázemím včetně užitkových zahrad a sadů s možností chovu zvířectva ale pouze v takovém rozsahu
a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílný
způsob využití ani sousední nemovitosti
- bydlení v ojedinělých domech nízkopodlažních bytových včetně sociálních bytů a ubytování, prodej,
stravování, výrobní a nevýrobní služby včetně skladů integrované do obytného i hospodářského objektu
nebo samostatné
- ojedinělé pozemky, objekty a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci v chatách, chalupách a ostatních
objektech pro kolektivní hromadnou rekreaci a to pouze v rozsahu a formě slučitelné s převažujícím
využitím vymezené plochy
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- samostatné objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní
plochou větší než 600 m2, rušivá zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a
stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky,
a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít
negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení,
které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména intenzivní chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo jsou
v rozporu s limity využití území
R
- PLOCHY REKREACE
- pozemky, objekty a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci v chatách, chalupách a ostatních
rekreačních objektech
- bydlení v ojedinělých rodinných domech venkovského nebo příměstského typu s výrazným podílem
zahrad rekreačních, okrasných a obytných, a to pouze v takovém rozsahu a formě slučitelné s převažujícím
využitím vymezené plochy pro rekreaci
- občanské vybavení včetně rekreace ve vícelůžkových zařízeních, penzionech a jiných objektech
- sportovně rekreační plochy a zařízení pouze ve spojení s objekty rekreace a ojedinělými objekty bydlení
- ostatní objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace a bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreačními
aktivitami, slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k
plochám rekreace a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné
plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i
vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných
zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou
větší než 400 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové
a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky
a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prostředí a
kvalitu ovzduší nebo jsou v rozporu s limity využití území
R(z)
- PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
- plochy zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků včetně souvisejících
produkčních a pěstitelských zařízení
- plochy zahrad včetně produkčních, pěstitelských a chovatelských zařízení sdružených do
zahrádkářských osad a kolonií
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- ojedinělé objekty individuální rodinné rekreace s výrazným podílem zahrad rekreačních, okrasných a
obytných v rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy pro rekreaci, pěstební a
chovatelské účely při zajištění přístupové komunikace, zásobování elektrickou energií, vodou,
odkanalizování a to pouze v zastavěném území nebo ve jmenovitě určených plochách
- chov zvířectva pouze v takovém rozsahu a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy určené pro rozdílný způsob využití ani sousední nemovitosti
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prostředí a
kvalitu ovzduší nebo jsou v rozporu s limity využití území
O
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- neveřejné a komerční občanské vybavení včetně občanského vybavení specifických druhů
- obchodní zařízení, ubytovací zařízení, sociální bydlení, bydlení majitelů a správců zařízení včetně
služebních bytů, stravovací zařízení, zařízení výrobních a nevýrobních služeb, obchodní, administrativní a
správní budovy, integrovaná krytá sportovní zařízení a zábavní střediska včetně pozemků, objektů a
zařízení pro kolektivní, hromadnou rekreaci
- specifické druhy občanského vybavení
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- trvalé bydlení kromě sociálního bydlení, bydlení majitelů a správců zařízení a služebních bytů
- průmyslová a stavební výroba, lesnická a zemědělská výroba a služby, velkoobchodní sklady,
výrobní služby a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
O(v)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- veřejné občanské vybavení, které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a
kvality života obyvatel, a jehož existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy
- školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení pro kulturu a osvětu, a s nimi související stavby, zařízení
sociální péče včetně objektů se sociálním bydlením, zdravotnická zařízení, zařízení pro veřejnou správu a
služby včetně církevních, zařízení pro ochranu obyvatel včetně hasičského útvaru, policie a civilní ochrany,
objekty, zařízení a plochy veřejných technických služeb včetně sběrného dvora
- související obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, zařízení výrobních a nevýrobních
služeb, krytá sportovní zařízení a zábavní střediska integrovaná do objektu veřejného občanského vybavení
nebo jiného i samostatného objektu
- specifické druhy občanského vybavení
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- trvalé bydlení mimo sociální bydlení, bydlení majitelů a správců zařízení a služebních bytů
- průmyslová a stavební výroba, lesnická a zemědělská výroba a služby, velkoobchodní sklady,
výrobní služby a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
O(s)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
- sportovní, tělovýchovná a sportovně rekreační zařízení otevřená i krytá s výrazným podílem zeleně
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- obchodní zařízení, ubytovací zařízení, bydlení majitelů a správců zařízení včetně služebních bytů,
stravovací zařízení, zařízení nevýrobních služeb, sportovní zařízení, zábavní střediska a druhy občanského
vybavení doplňující sportovní, tělovýchovná a sportovně rekreační zařízení
- myslivecký a jiné areály pro zájmovou činnost včetně zařízení pro zajištění ochrany kulturních a přírodních
hodnot jako jsou například zoologické zahrady, botanické zahrady, skanzeny, národopisné parky apod.
- zábavní parky s odpovídajícím zázemím služeb a plochy pro aktivity probíhající omezeně nebo sporadicky,
ve kterých se dočasně soustřeďuje vysoký počet návštěvníků např. cirkusy, lidové poutě, pouťové atrakce a
jiné veřejné akce
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- trvalé bydlení kromě bydlení majitelů, správců zařízení a služebních bytů, výroba, sklady a jiná
zařízení bez vazby na funkci sportu, rekreace a tělovýchovy a všechny plochy, objekty a zařízení,
které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo
jsou v rozporu s limity využití území
O(h)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY
- plochy, objekty a zařízení pohřebních služeb, hroby a hrobky, urnové háje a rozptylové louky,
márnice, krematoria a obřadní síně
- drobná obchodní zařízení, zařízení nevýrobních služeb doplňující zařízení pohřebních služeb
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo
jsou v rozporu s limity využití území
VP
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- ulice, chodníky, nábřeží, náměstí, náves, tržiště a další prostory přístupné každému bez omezení,
sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
- objekty, plochy a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, zejména
drobné objekty a zařízení parteru včetně maloplošných rekreačních, herních a pobytových ploch, kiosků a
pavilonů
- plochy pro aktivity probíhající časově omezeně nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vyšší
počet návštěvníků například předváděcí akce, hudební a jiná vystoupení, lidové poutě a slavnosti
- plochy vegetačního porostu, zeleň sídelní veřejná, doprovodná, ochranná a clonící, vodní plochy a
vodoteče přírodní i umělé
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
VP(z)
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
- sídelní zeleň veřejná, parky a další ozeleněné prostory přístupné každému bez omezení, sloužící
obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
- zahrady a parky historické, obecní i lázeňské včetně ostatních veřejně přístupných pozemků a fragmentů
zeleně sloužících k rekreaci, odpočinku i zábavě
- plochy vegetačního porostu, nezastavitelné zahrady a ostatní plochy vyhrazené sídelní zeleně pouze
v takovém rozsahu, aby plošně nepřevažovaly nad plochami nevyhrazenými a veřejně přístupnými bez
omezení, dále zeleň doprovodná, ochranná a clonící jako součást ekologické stability, vodní plochy a
vodoteče přírodní i umělé, protierozní a protipovodňová opatření v zastavěném území
- objekty, plochy a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, zejména
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drobné objekty, zařízení parteru včetně spojovacích cest, maloplošných rekreačních, herních a pobytových
ploch, kiosků a pavilonů
- plochy pro aktivity probíhající časově omezeně nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vyšší
počet návštěvníků například předváděcí akce, hudební a jiná vystoupení, lidové poutě a slavnosti
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo
jsou v rozporu s limity využití území
ZP
PLOCHY ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
- sídelní zeleň v zastavěném území i mimo něj, parky a další ozeleněné plochy včetně vymezených
navazujících ploch zeleně krajinné, luk, pastvin a zeleně rostoucí mimo les
- zahrady a parky historické, včetně ostatních pozemků a fragmentů zeleně
- plochy vegetačního porostu, nezastavitelné zahrady a ostatní plochy vyhrazené sídelní zeleně, dále zeleň
doprovodná, ochranná a clonící také jako součást ekologické stability, vodní plochy a vodoteče přírodní i
umělé, protierozní a protipovodňová opatření
- drobné objekty, plochy a zařízení slučitelné s hlavním využitím plochy, zejména zařízení parteru včetně
spojovacích cest, maloplošných rekreačních, herních a pobytových ploch
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo
jsou v rozporu s limity využití území
SO
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
- bydlení v bytových domech nízkopodlažních a polyfunkčních bytových domech nízkopodlažních
s integrovaným občanským vybavením
- bydlení v rodinných domech, i jiných specifických formách individuálního bydlení s integrovaným
občanským vybavením
- rekreace individuální rodinná nebo kolektivní hromadná integrovaná do obytného domu nebo
v samostatném objektu
- občanské vybavení integrované do obytného domu nebo v samostatném objektu včetně kulturních,
sociálních a zdravotnických zařízení, sportovních zařízení s převahou krytých, ubytování, stravování,
obchodních a administrativních zařízení, budov a zábavních středisek
- pozemky, objekty a zařízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru řemeslné výroby, malovýroby a
přidružené výroby integrované do obytného domu nebo samostatné včetně zemědělské malovýroby,
zahradnictví a přidružených zemědělských služeb s možností spojení s agroturistikou v takovém rozsahu a
formě, aby svým provozem nad míru stanovenou hygienickými předpisy pro bydlení neovlivňovaly plochy,
objekty a zařízení sloužící bydlení nebo rekreaci
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 1000 m2,
- objekty a zařízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru řemeslné výroby, malovýroby a
přidružené výroby s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 1000 m2
- rušivá zařízení lesnické a zemědělské velkovýroby a služeb, průmyslové a stavební výroby,
velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, a všechny ostatní plochy, objekty a
zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a
kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a
nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity
využití území

37
OBEC CHLUMČANY

I.ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY

HV

PV

NV

HV
PV

NV

HV

PV

NV

HV
PV

D
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a vybraných místních komunikací včetně pozemků, na
kterých jsou umístěny součásti komunikace, náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky, mosty a lávky
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, stanoviště autobusů, odstavná stání
pro autobusy a nákladní automobily, garáže, odstavné a parkovací plochy, služby motoristům a
čerpací stanice pohonných hmot
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do stavby dopravního
zařízení u stanoviště autobusů, garáží a čerpací stanice pohonných hmot nebo samostatné
- drobné objekty a zařízení urbanistického parteru včetně pobytových ploch, zastávek, kiosků a pavilonů
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická infrastruktura, pěší a cyklistická doprava, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní
zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně manipulačních ploch, zeleně ochranné a
doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
D(z)
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- pozemky v obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť
- pozemky zařízení pro drážní dopravu, stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní
budovy a pozemky překladiště, správní a odbavovací budovy
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do stavby dopravního
zařízení, dopravního vybavení a nádraží nebo samostatné
- drobné objekty a zařízení urbanistického parteru včetně pobytových ploch, zastávek, kiosků a pavilonů
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická infrastruktura, doprava silniční, pěší a cyklistická, plochy veřejných prostranství a plochy
sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné,
vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
TI
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- pozemky, objekty a zařízení technické infrastruktury vodního hospodářství, energetiky a spojů
včetně produktovodů a pozemků určených pro umísťování staveb a zařízení sloužících k
zabezpečení údržby veřejných ploch a prostranství, technické a úklidové služby, sběr, zpracování a
likvidace odpadu
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména související objekty a zařízení dopravy, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
V
- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
- pozemky, objekty a zařízení pro průmyslovou výrobu, velkoobchodní sklady, stavební výrobu a
skladování a energetiku
- pozemky, objekty a zařízení pro výrobní služby a řemeslnou výrobu včetně činností spojených
s provozováním technické infrastruktury a dopravy, čerpací stanice PHM, garáže, služby motoristům a
opravny, nevýrobní služby, administrativní budovy, ubytování, stravování a zařízení zdravotnictví pouze ve
spojení s hlavním a přípustným využitím území
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných
38
OBEC CHLUMČANY

I.ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
NV

HV
PV

NV

HVP
PVP

NVP

HV
PV

- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
VS
- PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
- pozemky, objekty a zařízení pro výrobu a velkoobchodní sklady v takovém rozsahu a formě, aby
případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití
ani sousední nemovitosti
- pozemky, objekty a zařízení pro výrobní služby a řemeslnou výrobu včetně činností spojených
s provozováním technické infrastruktury a dopravy, čerpací stanice PHM, garáže, služby motoristům a
opravny, nevýrobní služby, administrativní budovy
- pozemky, objekty a zařízení občanského vybavení plošně rozsáhlá pro obchod a služby komerčního i
nekomerčního charakteru
- zařízení pro veřejnou správu a služby, zařízení pro ochranu obyvatel včetně hasičského útvaru, civilní
ochrany, objekty, zařízení a plochy technických služeb i veřejných včetně sběrného dvora
- bydlení a přechodné ubytování pouze výjimečně při zohlednění případných negativních vlivů v rámci
plochy nebo vlivem využití sousedních pozemků a ploch
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
T(z)
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ
- pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných
nerostů a odpadů, výsypky, odvaly a odkaliště, pozemky staveb a technologických zařízení pro
těžbu a ostatní stálé plochy, objekty a zařízení těžby
- pozemky rekultivací včetně technických i netechnických opatření, pozemky zeleně doprovodné, ochranné
a clonící včetně prvků územního systému ekologické stability
- plochy a pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch a toků
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy včetně průběhu a
křížení koridorů nadřazených sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
Z
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
- pozemky zemědělského půdního fondu, orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury
- pozemky pro chov a pastvu hospodářských zvířat ve volné krajině pouze v takovém rozsahu a formě, aby
případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné využití ani sousední
nemovitosti
- pozemky ojedinělých staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a vodní hospodářství jako jsou
stohy, seníky, meliorace, přístřešky, silážní žlaby apod. včetně účelových cest, rozptýlené zeleně, mezí,
remízků, teras a terénních úprav včetně protierozních a protipovodňových opatření a ploch pro rozliv místní
povodně
- vodoteče a vodní plochy
- pozemky nehrazených zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků
- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- prvky územního systému ekologické stability krajiny
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
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- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné
stezky, pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, průběh a křížení koridorů sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
L
PLOCHY LESNÍ
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské a ochranné
- prvky územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- vodoteče a vodní plochy
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
- ojedinělé objekty a zařízení, sklady, přístřešky a jiná opatření pro lesní a vodní hospodářství, které
prokazatelně souvisí s hospodařením na lesní půdě včetně účelových cest, mezí, teras a terénních úprav
včetně protierozních a protipovodňových opatření
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu,
přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury s možností dostavby, technické obnovy a
udržovacích prací v nutném rozsahu
- pěší turistické a cyklistické stezky
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace účelové, pěší a cyklistické, průběh a křížení
koridorů sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
L(r)
PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy rekreační
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- vodoteče a vodní plochy
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
- ojedinělé objekty a zařízení, sklady, přístřešky a jiná opatření pro lesní a vodní hospodářství, které
prokazatelně souvisí s hospodařením na lesní půdě včetně účelových cest, mezí, teras a terénních úprav,
protierozních a protipovodňových opatření
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu,
přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury s možností dostavby, technické obnovy a
udržovacích prací v nutném rozsahu
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, síť turistických, cyklistických a
naučných stezek, pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky s vybavením
včetně zařízení pro rekreační a kondiční sport v přírodě
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace účelové, pěší a cyklistické, průběh a křížení
koridorů sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
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- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- pozemky zvláště chráněných území přírody
- pozemky zemědělského půdního fondu, travní porosty
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské, ochranné a rekreační
- pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků,
vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků
souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro
údržbu
- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- prvky územního systému ekologické stability krajiny
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
- pozemky opatření pro lesní hospodářství, zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních cest,
rozptýlené zeleně, mezí a remízků
- ojedinělé objekty a zařízení, sklady, přístřešky a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na
lesní půdě
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné
stezky, ekologická a informační stanoviště, vyhlídky a rozhledny
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu,
přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území
- koridory technické a dopravní infrastruktury pouze výjimečně v souladu s předpoklady řešení dle ÚP nebo
vyplývající z nadřazené ÚPD
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
SN
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- pozemky zemědělského půdního fondu, orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské, ochranné a rekreační
- pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků,
vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků
souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro
údržbu
- pozemky pro chov a pastvu hospodářských zvířat ve volné krajině pouze v takovém rozsahu a formě, aby
případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití ani
sousední nemovitosti
- pozemky nezastavitelných zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků
- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- prvky územního systému ekologické stability
- plochy rekultivací včetně technických i netechnických opatření
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních
cest, rozptýlené zeleně, mezí, remízků, teras a terénních úprav včetně protierozních a protipovodňových
úprav
- ojedinělé objekty a zařízení, seníky, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na
zemědělské půdě
- ojedinělé objekty a zařízení, sklady, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na
lesní půdě
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu,
přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích včetně stávajících produkčních a
rekreačních zahrad
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury s možností dostavby, technické obnovy a
udržovacích prací v nutném rozsahu
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NV

HVP
PVP

NVP

- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné
stezky, pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky, na plochách
hospodářských a účelových vodních ploch a vodotečí drobné objekty a vybavení včetně zařízení pro chov
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
T(n)
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ
- pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných
nerostů a odpadů, výsypky, odvaly a kaliště, pozemky ojedinělých staveb a technologických zařízení
pro těžbu a související činnosti zejména rekultivaci
- pozemky zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- prvky územního systému ekologické stability krajiny
- pozemky rekultivací včetně technických i netechnických opatření
- plochy a pozemky vodní a vodohospodářské včetně nádrží a koryt vodních toků, zařízení pro sledování a
regulaci vodního režimu včetně ploch a pozemků souvisejících s využíváním vodních zdrojů zahrnujících
provozní pásma pro údržbu
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, včetně průběhu a křížení koridorů sítí technické
infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území

• Vysvětlivky:
- nevýrobní služby = služby jako jsou zejména holičství a kadeřnictví, hygienické a kosmetické služby, sběrny a služby pro domácnost (prádelny, čistírny,
oprava domácích spotřebičů a kol, zakázkové krejčovství, oprava oděvů a obuvi, oprava hodin a klenotů, opravy zařízení domácností včetně
nestavebního zámečnictví a nestavebního truhlářství) a ostatní, které lze bez hygienických problémů integrovat do jiných objektů včetně obytných
- výrobní služby = služby včetně opravářských služeb jako jsou zejména tesařství, stavební zámečnictví, truhlářství, klempířství, instalatérské práce,
provozovny zednické a pokrývačské, lakýrnické služby, malířství a natěračství, opravny dopravních a přepravních prostředků, zahradnictví a ostatní, které
nelze bez hygienických problémů integrovat do objektů obytných
- rušivé výrobní služby = služby výše uvedené, které nelze bez hygienických problémů integrovat do objektů obytných
- řemeslná výroba = činnosti jako jsou zejména tesařství, stavební zámečnictví, truhlářství, klempířství, instalatérské práce, provozovny zednické a
pokrývačské, lakýrnické služby, malířství a natěračství včetně výroby uměleckých předmětů, reklamních předmětů apod.
- občanské vybavení s širší působností = občanské vybavení nadmístního významu, tj. vyšší, které slouží širší oblasti než je vlastní obec nebo její část
- zařízení občanského vybavení plošně rozsáhlá pro obchod a služby = areály s objekty prodejních a opravářských hal včetně potřebných zpevněných
ploch parkovišť, odstavných ploch a venkovních skladových ploch
- drobná obchodní zařízení = prodejny s různorodým sortimentem, které lze bez hygienických a provozních problémů integrovat do objektů obytných, jako
jsou například trafika, butik apod.
- venkovské usedlosti = převážně objekty původní zachované vesnické zástavby v historické části Chlumčan pod Vrchem a v Hradčanech kolem návsi
s hospodářským zázemím v tradičním kompaktním uspořádání kolem hospodářského dvora
- rodinné domy venkovského typu = objekty přizpůsobené zachované tradiční vesnické zástavbě v historické části Chlumčan pod Vrchem a v Hradčanech
kolem návsi s převahou staveb s krovem a se sklonitým sedlovým zastřešením v kompaktním i rozvolněném uspořádání s možným hospodářským
zázemím
- rodinné domy příměstského typu = objekty převážně v rozvolněném uspořádání
- domy nízkopodlažní = domy do 4 nadzemních podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím v rozvolněném uspořádání nebo
v kompaktním blokovém uspořádání na plochách pro B(h) dle RZV a domy do 2 nadzemních podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím
v rozvolněném uspořádání nebo v kompaktním blokovém uspořádání na plochách pro B(i), B(v), B, SO dle RZV
- domy vícepodlažní = domy vyšší než 4 nadzemní podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím na plochách pro B(h) dle RZV
- specifické formy individuálního bydlení = například domy polyfunkční s integrovaným občanským vybavením, „vily“ s výrazným podílem obytných a
okrasných zahrad, domy vícegenerační, domy energeticky pasivní, ekologické apod. )
- specifické formy kolektivního bydlení = například domy polyfunkční s integrovaným občanským vybavením, „viladomy“ jako typ tzv. kompaktního bydlení
s více byty kvalitativně na úrovni bydlení individuálního s obytnými zahradami, terasami, „cohousing“, tj. tzv. sousedské bydlení nebo sociální bydlení,
domy energeticky pasivní, ekologické, apod.)
- specifické druhy občanského vybavení = zařízení pro vědu a výzkum a zařízení pro prezentaci zajištění ochrany kulturních a přírodních hodnot
zpřístupněné veřejnosti na komerční nebo nekomerční bázi jako jsou například výstavní galerie, muzea apod.
- výrazný podíl zahrad užitkových, rekreačních, okrasných a obytných = součet ploch zastavěných, zpevněných nebo jinak stavebně upravených na
pozemku nebo souboru souvisejících pozemků musí být menší než plochy zeleně
- výrazný podíl ploch obytné a veřejné sídelní zeleně= součet ploch zastavěných, zpevněných nebo jinak stavebně upravených na pozemku nebo souboru
souvisejících pozemků musí být menší než plochy zeleně
- ojedinělé objekty = objekty v rozptylu (osamocené) převážně umístěné (např. stabilizované rekreační objekty v krajině bez nároků na další rozšiřování)
nebo umisťované v území, které nesmí vytvářet souvislé celky nebo soubory staveb, jsou stavebně omezeny nebo se jedná o objekty, které slouží
zejména pro účely obhospodařování lesních a zemědělských pozemků
- celková hrubá podlažní plocha = součet všech podlažních ploch jednotlivých podlaží objektu včetně ploch stavebních konstrukcí
- související produkční, pěstitelská a chovatelská zařízení = například moštárny, sklady výpěstků i výrobků z nich, sklady a přístřešky na nářadí, ohrady a
drobné objekty (přístřešky) a zařízení pro chov zvířectva apod.
- drobné objekty a zařízení parteru = například sochy a památníky, outdoorové fitness zařízení, lavičky, nádoby na odpadky apod.)
- maloplošné rekreační, herní a pobytové plochy = např. dětský koutek nebo hřiště apod.
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• Pro další členění ploch na pozemky jsou stanoveny
následující územní podmínky:
- pro využití stabilizovaných ploch a ploch změn je dělení
pozemků možné
- účel, pro který má být dělení pozemků provedeno musí
odpovídat podmínkám rozdílného způsobu využití
vymezených ploch a nesmí být v rozporu s požadavky
na ochranu veřejných zájmů a nesmí být v rozporu
s limity využití území
- dělení pozemků za účelem nové stavby, dostavby nebo
přístavby v souladu s výše uvedenými požadavky je
možné pouze za předpokladu, že bude zajištěno
připojení oddělených pozemků na dopravní a
technickou infrastrukturu a budou splněny podmínky
prostorového uspořádání pro využití ploch
• Pro ochranu veřejných zájmů při využití vymezených
ploch jsou stanoveny následující požadavky:
• Při řízení výstavby v řešeném území musí být
respektována omezení a limity využití území vyplývající
především z:
- ochrany přírody a krajiny včetně ÚSES
- ochrany území archeologických nalezišť
- ochranných a bezpečnostních pásem dopravní a
technické infrastruktury
- ochrany ložisek nerostných surovin
- hygienických ochranných pásem

• Podmínky prostorového uspořádání v území
• K regulaci prostorového uspořádání území budou dle
potřeby a postupného naplňování předpokladů rozvoje
území sloužit návazné regulační plány (RP) a územní
studie (ÚS).
• Regulace prostorového uspořádání území při
rozhodování o jeho využití a v návazných RP a ÚS
musí vycházet z podmínek pro rozdílný způsob využití
území (RZV) a podmínek prostorového uspořádání pro
využití stabilizovaných ploch a ploch změn dle ÚP.
• V území je možno provádět stavby a jejich změny jen v
takovém objemu, aby nebyly překročeny limity
prostorového využití území.
• Intenzita využití pozemků v plochách (IVP)
• IVP na stabilizovaných plochách bude odpovídat
využití vymezené plochy, místním podmínkám,
umístění a stávající míře zastavění pozemků
v příslušné ploše RZV.
• Přitom musí být splněny podmínky hygienické (hlukové
poměry, denní osvětlení a oslunění, pohoda bydlení) i
urbanistické a územně technické z hlediska zajištění
veřejné infrastruktury na potřebné úrovni (komunikace,
plochy a objekty pro parkování a odstavení vozidel,
technické sítě, hospodaření s odpady, veřejná
prostranství, veřejná a obytná zeleň, občanské
vybavení apod.) při respektování ostatních podmínek
dle ÚP zejména limitů využití území.
• Dostavba respektive „zahušťování“ stávající sídlištní
zástavby není preferováno a případná dostavba bude
možná pouze podmíněně s tím, že musí být splněny
podmínky hygienické (hlukové poměry, denní osvětlení
a oslunění, pohoda bydlení) i urbanistické a územně
technické z hlediska zajištění veřejné infrastruktury na
potřebné úrovni (komunikace, plochy a objekty pro
parkování a odstavení vozidel, technické sítě,
hospodaření s odpady, veřejná prostranství, veřejná a
obytná zeleň, občanské vybavení apod.) při
respektování ostatních podmínek dle ÚP zejména
limitů využití území.
• Na plochách změn bude IVP dle podmínek určených
pro dílčí plochy změn v území.

• Za účelem zajištění ochrany veřejného zdraví musí být
kladen důraz na:
- splnění hygienických požadavků hlukové zátěže
z frekventovaných komunikací
- pohodu bydlení z hlediska hluku, prašnosti a zápachu
v okolí stávajících i nově uvažovaných výrobních
objektů a zařízení zemědělské nebo lesní výroby
• Zvláštní zájmy
• Specifické plochy pro zajištění obrany státu a CO se
v územním plánu nevymezují.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

• Výšková regulace zástavby (VRZ)
• VRZ na stabilizovaných plochách bude odpovídat
převažujícímu využití vymezené plochy, místním
podmínkám, umístění a stávající výškové hladině
zástavby v příslušné ploše RZV.
• Na plochách stabilizovaných určených pro V, VS, TI
mohou být jednotlivé vybrané objekty vyšší a to
zejména
objekty
a
zařízení
technologická
(technologické věže, sila, vodojemy, komíny, stožáry
apod.).
• Na plochách změn bude použita VRZ dle podmínek
určených pro dílčí plochy změn v území s tím, že na
plochách změn vymezených pro VL, VS, TI mohou být
jednotlivé vybrané objekty vyšší a to zejména objekty a
zařízení technologická (technologické věže, sila,
vodojemy, komíny, stožáry apod.).

• V řešeném území jsou vymezeny plochy a koridory pro
veřejně prospěšné stavby dopravní a technické
infrastruktury s možností vyvlastnění:
Označení
Z501(W)
P502(W)
Z505(W)
Z506(W)
Z507(W)
P551(W)
641(W)
642(W)
661(W)
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Název
Přeložka silnice Dolní Lukavice-Dobřany (SD 27/07)
Modernizace vybraného úseku silnice III/18035
Zastávka a obratiště pro autobusy
Okružní křižovatka Chlumčany - východ
Okružní křižovatka Chlumčany - jih
Modernizace železniční trati se zdvojkolejněním (ZD
183/01)
Vedení 110 kV Chlumčany-Úherce (E12)
Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV
Přeložka VTL plynovodu
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• Vysvětlivky:
- (W) = Označení VPS (veřejně prospěšné stavby), které jsou
vymezeny v grafické části ÚP I.2.C Výkres veřejně prospěšných
staveb, opatření a asanací.

j) Vymezení ploch a koridorů územních
rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření

• Plochy územních rezerv navazují na zastavěné území
a zastavitelné plochy.
• Plochy územních rezerv jsou z hlediska rozdílného
způsobu využití (RZV) ve stejném členění jako ostatní
plochy změn v území.
• Plochy, na kterých je vymezena územní rezerva smí
být využity v souladu podmínkami příslušného RZV
s tím, že na těchto plochách nesmí být povoleny nebo
umístěny žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru.
• Plochy územních rezerv, které prokazatelně souvisí
s ostatními, sousedícími nebo jinak souvisejícími
plochami, pro které bude vypracována územní studie
nebo regulační plán, musí být respektovány a zahrnuty
do řešení těchto návazných územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentace.

• Plochy a koridory s možností vyvlastnění pro veřejně
prospěšná opatření se nevymezují
• Plochy a koridory s možností vyvlastnění pro stavby a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu se
nevymezují
• Plochy pro asanaci s možností vyvlastnění se
nevymezují

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb
a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo

• Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby ani
veřejná prostranství pouze s možností uplatnění
předkupního práva se nevymezují.

i) Stanovení kompenzačních opatření
podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

• Plochy kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona se v ÚP nestanovují.
• V řešeném území jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv
B(i) - PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Poř. číslo Označení
plochy plochy
10 R010

11 R011

Název
Obytná zóna Chlumčany – Lukavická - U vodojemu

Obytná zóna Chlumčany - Lukavická – Sídliště II.

Účel a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha pro výstavbu RD při respektování požadavku na
zajištění komunikačního propojení mezi ulicemi
Komenského a Lukavická včetně cyklistické trasy s tím,
že využití plochy bude možné až po provedení změny
ÚP
Plocha pro výstavbu RD s nároky na respektování
podmínek OP a BP VTL plynovodu do doby jeho
přeložení, OP VN 22 kV do doby jeho uložení do kabelu
a silnice III. třídy s ohledem na zatížení hlukem a
exhalacemi s tím, že využití plochy bude možné až po
provedení změny ÚP pouze v případě, že bude
prokázána nezbytnost takové změny v území.

Plocha
(ha)
7,01

4,36

B(v) - PLOCHY BYDLENÍ V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
57 R057

58 R058

Název

Účel a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha pro výstavbu RD při respektování podmínek
vyplývajících z OP el. vedení VN 22 kV do doby jeho
přeložení a ÚAN I. (13) s tím, že využití plochy bude
možné až po provedení změny ÚP pouze v případě, že
bude prokázána nezbytnost takové změny v území.
Plocha pro výstavbu RD s tím, že využití plochy bude
možné až po provedení změny ÚP pouze v případě, že
bude prokázána nezbytnost takové změny v území.

Obytná zóna Chlumčany – Na Nivách II.

Obytná zóna Chlumčany – Komenského III.

Plocha
(ha)
2,26

2,65

R(z) - PLOCHY REKREACE – ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
Poř. číslo Označení
plochy plochy
152 R152

Název

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha zahrad s podmíněnou výstavbou RD při
respektování podmínek vyplývajících z OP katodové
ochrany VTL plynovodu a lesa s tím, že využití plochy
bude možné až po provedení změny ÚP.

Rekreační zóna zahrad a sadů Na Závisti
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CHLUMČANY
D - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
508 R508

509 R509

Název
Modernizace železničního přejezdu a souvisejícího
úseku silnice III/18035 a III/18040 Chlumčany – U
Keramičky

Přeložka silnice III/18035 Chlumčany – U Keramičky

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Záměr místního významu za účelem zlepšení parametrů
silnice III. třídy s úrovňovým přejezdem železniční trati.
Využití plochy bude možné až po provedení změny ÚP
pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost takové
změny v území s tím, že musí být zajištěna koordinace
s předpokládanou modernizací a zdvojkolejněním
železniční trati a předchozím využitím sousedních
rozvojových ploch pro dopravní infrastrukturu dle ÚP.
Záměr nadmístního významu za účelem výhledového
připojení zóny těžby nerostů a výroby na nadřazenou
komunikační síť prostřednictvím plánovaného jižního
obchvatu města Dobřany respektive výhledovou
přeložku silnice II/180.
Využití plochy bude možné až po provedení změny ÚP
pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost takové
změny v území s tím, že musí být zajištěna koordinace
s výše uvedenou přeložkou silnice II. třídy.

Plocha
(ha)
2,21

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Využití plochy bude možné až po provedení změny ÚP
pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost takové
změny v území s tím, že musí být zajištěna koordinace
s předpokládanou modernizací a zdvojkolejněním
železniční trati a při respektování podmínek
vyplývajících z OP dráhy a hlavního zásobovacího
vodovodního řadu.

Plocha
(ha)
1,02

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Rozšíření skladovacích a manipulačních ploch na lesní
půdě.
Využití plochy bude možné až po provedení změny ÚP
pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost takové
změny v území.
Při řešení budoucího využití plochy musí být
respektována a zajištěna ochrana životního prostředí
v okolí stávajících bytových domů „V Rumunsku“, které
jsou z hlediska ochrany hodnot chápány jako významné
objekty v památkovém zájmu dokládající stavebně
historický vývoj osídlení v řešeném území.
Pro zajištění ochrany životního prostředí bude podél
východní hranice plochy založen dostatečně široký
nezastavitelný pás ochranné a clonící zeleně ve formě
alejí a skupin stromů s bariérovým efektem. Doporučená
šířka tohoto pásu je 50 m, minimálně však 30 m.
Zároveň bude nutné zajistit technická nebo
technologická opatření proti šíření hluku a prašnosti
v nejbližším okolí stávajících bytových domů.
Podél severní hranice plochy bude založen pás clonící
zeleně s vzrostlými porosty v šířce minimálně 10 až 15
m ve formě aleje stromů apod.

Plocha
(ha)
1,71

0,36

VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
801 R753

Název
Smíšená zóna Chlumčany U Keramičky II.

T(z) - PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ - ZASTAVITELNÉ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
801 R801

•
-

Název
Areál výroby a skladů

Vysvětlivky:
R000 = územní rezervy
RD = rodinný dům
BP = bezpečnostní pásmo
OP VN = ochranné pásmo el. vedení vysokého napětí
VTL = vysokotlaký plynovod
ÚAN I. = území archeologického naleziště I. kategorie
ÚP = územní plán

s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny
navrhovaným záměrem.

k) Vymezení ploch, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou
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l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých
je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie

- Umístění a prostorové uspořádání staveb
- Urbanistické řešení plně podřídit ochraně hodnot
v území a to především dominantnímu postavení kaple
Panny Marie ve vazbě na zastavěnou část a na volnou
krajinu včetně respektování širších pohledových a
kompozičních os a to zejména ve vztahu k náměstí
v Chlumčanech, ke hřbitovu, k lokalitě u křížku a
novému silničnímu mostu MÚK Chlumčany, okraji lesa
při vjezdu do řešeného území od Plzně a v širších
vazbách (věž kostela v Dobřanech, klášter Chotěšov,
Křížový vrch a kostel Přeštice)
- Stanovit podmínky pro změny stavební nebo
nestavební povahy u stávajících objektů, jejich
souborů, veřejných prostranství a zeleně, pro umístění
a prostorové uspořádání nových staveb a přístaveb

- Vymezení řešeného území
- Viz část ÚP I.Návrh, 2.Grafická část, A. Výkres
základního členění území
- Řešené území se nachází v urbanistickém sektoru I.
Chlumčany, v katastrálním území Chlumčany u Přeštic
v zastavěném území a na zastavitelných plochách dle
ÚP.
- Řešené území je vymezeno severní až severovýchodní
hranicí zastavěného území a zastavitelných ploch U
Kaple a hranicí vybraných pozemků s původní
zástavbou na výškové úrovni 404,00 mnm.

m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých
je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu

• V ÚP je vymezena plocha, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie:
• ÚS – U kaple
• Pořízení ÚS včetně schválení pořizovatelem a vložení
dat do evidence územně plánovací činnosti bude
zajištěno nejpozději do 31.12.2020.
• Podmínky pro pořízení ÚS:
• Předmětem řešení bude v rozsahu řešeného území:
- Vymezení pozemků a jejich využití
- Umístění a prostorové uspořádání staveb

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich využití.

n) Stanovení pořadí změn v území
• Pořadí změn v území není stanoveno.

o) Vymezení architektonicky nebo
urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt

- Vymezení pozemků a jejich využití
- Vymezit a zpřesnit pozemky pro veřejná prostranství ve
vztahu k navazující okolní zástavbě
- Zpřesnit řešení místních komunikací včetně pěších a
uvažovaných cyklistických tras
- Zpřesnit řešení sídelní zeleně na veřejných
prostranstvích
- Na obslužných a zklidněných komunikacích zajistit
přístup pro vozidla požární techniky a vozidla pro
odvoz odpadu včetně umístění stanovišť separovaného
sběru
- Řešit rámcově osobní dopravu a dopravu v klidu se
zohledněním širších vazeb v souladu s předpoklady
řešení dle ÚP
- Vymezit a zpřesnit pozemky pro případnou novou
výstavbu ve vztahu k navazující okolní zástavbě včetně
zajištění přístupu k nim
- Respektovat záměry dle vydaných územních
rozhodnutí a stavebních povolení.
- Ostatní požadavky na konkrétní řešení dílčích
problémů v území mohou být doplněny v průběhu
zpracování ÚS s tím, že tyto požadavky musí plně
odpovídat koncepci ÚP

• Stavby urbanisticky a architektonicky významné, pro
které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, se
v ÚP Chlumčany nevymezují.

p) Údaje o počtu listů územního plánu a
počtu výkresů k němu připojené grafické
části

• I. Územní plán obsahuje:
1) Textovou část s počtem 47 listů A4 včetně titulního
listu
2) Grafickou část, která obsahuje výkresy:
- A. Výkres základního členění území
- B.1. Hlavní výkres
- B.2. Výkres koncepce veřejné infrastruktury
- C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací
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2. GRAFICKÁ ČÁST
OBSAH:
A. Výkres základního členění území
B.1. Hlavní výkres
B.2 Výkres koncepce veřejné infrastruktury
C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE

POZNÁMKY

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS),VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO),STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI,
PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
...
VPS
VPO
PLOCHY PRO ASANACI
PRO DOPRAVNÍ
PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJÍ SE
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
NEVYMEZUJÍ SE

1) ÚZEMNÍ PLÁN BYL VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A ÚDAJŮ V ČETNĚ MAPOVÝCH PODKLADŮ
PŘEDANÝCH OBCÍ CHLUMČANY 2) NEVYPLNĚNÉ POLOŽKY LEGENDY JSOU SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 3) ZÁKRES KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE INFORMATIVNÍ A VYSTIHUJE KONCEPCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY. SKUTEČNÉ VEDENÍ KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH PLOCH
RZV (ROZDÍLNÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ) MŮŽE BÝT ZPŘESNĚNO V NÁSLEDNÉ ÚPD, ÚPP A PD (PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE)

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
(LBC)

PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
(BARVA OBRYSU VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

HRANICE ÚZEMÍ ORP
PŘEŠTICE / STOD
HRANICE URBANISTICKÝCH A KRAJINNÝCH SEKTORŮ

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI - NEVYMEZUJÍ SE

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
ŽELEZNICE A VLEČKY

ÚS

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU - NEVYMEZUJÍ SE

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU ZKLIDNĚNÉ
(OBYTNÁ ZÓNA FUNKČNÍ TŘÍDA D1)

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ

ŽELEZNICE A VLEČKY
KE ZRUŠENÍ

PLOCHY PŘESTAVBY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

STANICE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

OCHRANA PAMÁTEK, ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY MÍSTNÍHO
...
A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

URBANISTICKÁ KONCEPCE

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I. TŘÍDY)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU

B(h)-PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH

VP-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
...

B-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH

VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

ZP-PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

SO-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

R-PLOCHY REKREACE
...

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ
...
INFRASTRUTURA

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY A POHŘEBIŠTĚ

T(z)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
VEŘEJNÉHO VODOVODU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
OSTATNÍCH VODOVODŮ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
JEDNOTNÉ KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE DEŠŤOVÉ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 110 kV

EL.VEDENÍ VN 22 kV
P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L-PLOCHY LESNÍ-REKREAČNÍ

T(n)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

PLOCHY S NÁROKY NA ASANACI A REKULTIVACI
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO,ZRUŠENÉ PLOCHY DRÁHY A SILNICE)

PLOCHY S NÁROKY NA PŘESTAVBU ÚZEMÍ
(BROWNFIELDS A OSTATNÍ VYBRANÉ PLOCHY)

OPATŘENÍ A ZMĚNY V KRAJINĚ
PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ
VČETNĚ OBNOVY RYBNÍKŮ A OSTATNÍCH VODNÍCH NÁDRŽÍ

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČERPACÍ A AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE
...
MÍSTNÍ ZDROJE VODY

VODOJEM

ROZVODNA 110/22 kV

Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU
A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJÍ SE
NEVYMEZUJÍ SE

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

PLOCHY K OBNOVĚ A OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ
LIST 1

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
(LBK)

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
CHLUMČANY U PŘEŠTIC

EL.VEDENÍ VN 22 kV
NAVRŽENÉ KE ZRUŠENÍ
DTS
DISTRIBUČNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE 22/0,4kV
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
VTL PLYNOVOD
VTL PLYNOVOD KE ZRUŠENÍ

LIST 2

FUNKČNÍ

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

PŘEŠTICE
1-1

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES
FUNKČNÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
OBEC CHLUMČANY

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2015

3-K
ic e
řešt
PP
-OR
vice
uka
to d
ní L
PS
Hor
k.ú.
-OR
šice
Dne
k.ú.

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ÚP

PŘEŠTICE
2-1

ov

IV.
LEGENDA:

PŘEŠTICE
2-0

uš

V.

KATODOVÁ OCHRANA VTL PLYNOVODU
(KATOD.STANICE/ANODA VERTIKÁLNÍ)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
KOTELNA

VYBRANÉ HLAVNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
(ČS)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(ČOV)
VÝROBA ELEKTŘINY
FVE-FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLÁRNÍ
PODZEMNÍ(KABELOVÉ)TRASY
VYBRANÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ
VYBRANÉ RR TRASY A OBJEKTY
NA KOMUNIKAČNÍ A SDĚLOVACÍ SÍTI

ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZIŠŤ

VÝZNAMNÉ LOKALITY, OBJEKTY A SOUBORY STAVEB
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO 1. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
OCHRANNÉ PÁSMO 2. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
VODNÍ TOKY A PLOCHY
VYBRANÉ VODNÍ TOKY A PLOCHY
...
VYBRANÉ VODNÍ TOKY ZATRUBNĚNÉ A HOZ
(HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ)
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

VTL REGULAČNÍ STANICE PLYNU

HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO ČOV
ORIENTAČNÍ 50M(DO 500 EO) 100M(NAD 500EO)
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
TECHNICKÁ OCHRANNÁ PÁSMA
VYBRANÉ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
(VÝHRADNÍ BILANCOVANÉ LOŽISKO-KAOLIN)
CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
(CHLÚ)
DOBÝVACÍ PROSTOR
(DP)

HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VĚTVE STL PLYNOVODU

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU
KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU

MÍSTNÍ ROZVOD TEPLA

LOKALITY ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU
...

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
URBANISTICKY HODNOTNÉ ÚZEMÍ SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
CITLIVÁ VÝŠKOVÁ ÚROVĚŇ - HORIZONT SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANNÉ PÁSMO 2.b ST. VNĚJŠÍ
VODNÍHO ZDROJE PLZEŇ-HOMOLKA

VYMEZENÍ PROVOZNÍHO PRUHU
PODÉL VYBRANÝCH VODNÍCH TOKŮ

Záznam o účinnosti
Správní orgán, který územní plán vydal:

Zastupitelstvo obce Chlumčany

Datum nabytí účinnosti územního plánu:

...

Pořizovatel:

Obecní úřad Chlumčany

Jméno a příjmení:

Petr Šandera

Funkce:

pověřený obcí Chlumčany pořízením územního plánu
a splňující kvalifikační požadavky podle § 24 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Podpis (oprávněná úřední osoba pořizovatele):

Otisk úředního razítka

OHROŽENÍ ÚZEMÍ MÍSTNÍ POVODNÍ
...
VÝŠKOVÉ BODY V KRAJINĚ
A VYBRANÁ VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
HLAVNÍ POHLEDOVÉ A KOMPOZIČNÍ OSY
V KRAJINĚ

HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO VYSOKÁ U DOBŘAN
(ORIENTAČNÍ ZÁKRES DLE ÚPO DOBŘANY)
PÁSMO DOSAHU NEGATIVNÍHO VLIVU HLUKU
(ORIENTAČNÍ ZÁKRES DLE SUBJEKT.ZJIŠTĚNÍ V P+R)
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
VTL PLYNOVODU
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
...
VÝSYPKY, ODVALY, ODKALIŠTĚ, USAZOVACÍ NÁDRŽE A POD.

NÁZEV

INVESTICE DO PŮDY
(ODVODNĚNÍ A ZÁVLAHY)
PLOCHY ZPF ZAŘAZENÉ
DO I. A II. TŘÍDY OCHRANY

ORIENTAČNÍ ZÁKRES PLOCH BILANCOVANÝCH V PŘEDCHOZÍ ÚPD
PLOCHY ZRUŠENÉ/PLOCHY PŘEVEDENÉ DO REZERVY/PLOCHY OŘEVZATÉ Z ÚPN-SÚ

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUMČANY

...

KRAJ

PLZEŇSKÝ

POŘIZOVATEL

OBECNÍ ÚŘAD CHLUMČANY
DRUŽSTEVNÍ 332
ING.ARCH.OLDŘICH FÁRA
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
ING.ARCH.OLDŘICH FÁRA
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
AFI ATELIER PLZEŇ
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
Geo Vision s.r.o.,RNDr. Ing.M.Hájek,J.Sláma
Ing.K.Nedvěd,Ing. V.Chvátal

PROJEKTANT
AUTOR
SPOLUPRÁCE

PLOCHY ZPF ZAŘAZENÉ
DO III., IV. A V. TŘÍDY OCHRANY
OBVOD PROVEDENÝCH KPÚ
(KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY)
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
(PUPFL)

HRANICE A KÓD BPEJ,TŘÍDA OCHRANY ZPF
...

Opatření obecné povahy:...

ORP

PŘESTICE

OBEC

CHLUMČANY

VYPRACOVAL

ZAKÁZKA Č.

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

O.FÁRA

15/2012

ÚZEMNÍ PLÁN

12/2016

2xA1

1:5000
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KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ÚP
PŘEŠTICE
1-0

PŘEŠTICE
0-0

PŘEŠTICE
1-1

PŘEŠTICE
0-1

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE

POZNÁMKY

FUNKČNÍ

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS),VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO),STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI,
PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
...
VPS
VPO
PLOCHY PRO ASANACI
PRO DOPRAVNÍ
PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJÍ SE
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
NEVYMEZUJÍ SE

1) ÚZEMNÍ PLÁN BYL VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A ÚDAJŮ V ČETNĚ MAPOVÝCH PODKLADŮ
PŘEDANÝCH OBCÍ CHLUMČANY 2) NEVYPLNĚNÉ POLOŽKY LEGENDY JSOU SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 3) ZÁKRES KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE INFORMATIVNÍ A VYSTIHUJE KONCEPCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY. SKUTEČNÉ VEDENÍ KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH PLOCH
RZV (ROZDÍLNÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ) MŮŽE BÝT ZPŘESNĚNO V NÁSLEDNÉ ÚPD, ÚPP A PD (PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE)

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
(LBC)

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
CHLUMČANY U PŘEŠTIC

PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
(BARVA OBRYSU VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

HRANICE ÚZEMÍ ORP
PŘEŠTICE / STOD
HRANICE URBANISTICKÝCH A KRAJINNÝCH SEKTORŮ

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI - NEVYMEZUJÍ SE

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2015

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU - NEVYMEZUJÍ SE

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
ŽELEZNICE A VLEČKY

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU ZKLIDNĚNÉ
(OBYTNÁ ZÓNA FUNKČNÍ TŘÍDA D1)

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ

ŽELEZNICE A VLEČKY
KE ZRUŠENÍ

PLOCHY PŘESTAVBY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

STANICE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

OCHRANA PAMÁTEK, ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY MÍSTNÍHO
...
A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

URBANISTICKÁ KONCEPCE

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I. TŘÍDY)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU

B(h)-PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH

VP-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
...

B-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH

VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

ZP-PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

SO-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

R-PLOCHY REKREACE
...

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ
...
INFRASTRUTURA

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY A POHŘEBIŠTĚ

T(z)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
VEŘEJNÉHO VODOVODU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
OSTATNÍCH VODOVODŮ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
JEDNOTNÉ KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE DEŠŤOVÉ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 110 kV

EL.VEDENÍ VN 22 kV
P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L-PLOCHY LESNÍ-REKREAČNÍ

T(n)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

PLOCHY S NÁROKY NA ASANACI A REKULTIVACI
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO,ZRUŠENÉ PLOCHY DRÁHY A SILNICE)

PLOCHY S NÁROKY NA PŘESTAVBU ÚZEMÍ
(BROWNFIELDS A OSTATNÍ VYBRANÉ PLOCHY)

OPATŘENÍ A ZMĚNY V KRAJINĚ
PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ
VČETNĚ OBNOVY RYBNÍKŮ A OSTATNÍCH VODNÍCH NÁDRŽÍ

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČERPACÍ A AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE
...
MÍSTNÍ ZDROJE VODY

VODOJEM

ROZVODNA 110/22 kV

Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU
A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJÍ SE
NEVYMEZUJÍ SE

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

PLOCHY K OBNOVĚ A OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ
LIST 1

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
(LBK)

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

EL.VEDENÍ VN 22 kV
NAVRŽENÉ KE ZRUŠENÍ
DTS
DISTRIBUČNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE 22/0,4kV
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
VTL PLYNOVOD
VTL PLYNOVOD KE ZRUŠENÍ

LIST 2

FUNKČNÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
OBEC CHLUMČANY

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

PŘEŠTICE
2-1

y/D

LEGENDA:

PŘEŠTICE
2-0

ov

vice

uš

CT2187-H.LUKAVICE(LETINY)
CS-PLZEŇ-KLATOVY-ŽEL.RUDA(C3-ZURPK)

KATODOVÁ OCHRANA VTL PLYNOVODU
(KATOD.STANICE/ANODA VERTIKÁLNÍ)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
KOTELNA

VYBRANÉ HLAVNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
(ČS)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(ČOV)
VÝROBA ELEKTŘINY
FVE-FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLÁRNÍ
PODZEMNÍ(KABELOVÉ)TRASY
VYBRANÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ
VYBRANÉ RR TRASY A OBJEKTY
NA KOMUNIKAČNÍ A SDĚLOVACÍ SÍTI

ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZIŠŤ

VÝZNAMNÉ LOKALITY, OBJEKTY A SOUBORY STAVEB
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO 1. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
OCHRANNÉ PÁSMO 2. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
VODNÍ TOKY A PLOCHY
VYBRANÉ VODNÍ TOKY A PLOCHY
...
VYBRANÉ VODNÍ TOKY ZATRUBNĚNÉ A HOZ
(HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ)
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

VTL REGULAČNÍ STANICE PLYNU

HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO ČOV
ORIENTAČNÍ 50M(DO 500 EO) 100M(NAD 500EO)
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
TECHNICKÁ OCHRANNÁ PÁSMA
VYBRANÉ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
(VÝHRADNÍ BILANCOVANÉ LOŽISKO-KAOLIN)
CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
(CHLÚ)
DOBÝVACÍ PROSTOR
(DP)

HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VĚTVE STL PLYNOVODU

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU
KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU

MÍSTNÍ ROZVOD TEPLA

LOKALITY ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU
...

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
URBANISTICKY HODNOTNÉ ÚZEMÍ SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
CITLIVÁ VÝŠKOVÁ ÚROVĚŇ - HORIZONT SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANNÉ PÁSMO 2.b ST. VNĚJŠÍ
VODNÍHO ZDROJE PLZEŇ-HOMOLKA

VYMEZENÍ PROVOZNÍHO PRUHU
PODÉL VYBRANÝCH VODNÍCH TOKŮ

Záznam o účinnosti
Správní orgán, který územní plán vydal:

Zastupitelstvo obce Chlumčany

Datum nabytí účinnosti územního plánu:

...

Pořizovatel:

Obecní úřad Chlumčany

Jméno a příjmení:

Petr Šandera

Funkce:

pověřený obcí Chlumčany pořízením územního plánu
a splňující kvalifikační požadavky podle § 24 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Podpis (oprávněná úřední osoba pořizovatele):

Otisk úředního razítka

OHROŽENÍ ÚZEMÍ MÍSTNÍ POVODNÍ
...
VÝŠKOVÉ BODY V KRAJINĚ
A VYBRANÁ VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
HLAVNÍ POHLEDOVÉ A KOMPOZIČNÍ OSY
V KRAJINĚ

HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO VYSOKÁ U DOBŘAN
(ORIENTAČNÍ ZÁKRES DLE ÚPO DOBŘANY)
PÁSMO DOSAHU NEGATIVNÍHO VLIVU HLUKU
(ORIENTAČNÍ ZÁKRES DLE SUBJEKT.ZJIŠTĚNÍ V P+R)
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
VTL PLYNOVODU
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
...
VÝSYPKY, ODVALY, ODKALIŠTĚ, USAZOVACÍ NÁDRŽE A POD.

NÁZEV

INVESTICE DO PŮDY
(ODVODNĚNÍ A ZÁVLAHY)
PLOCHY ZPF ZAŘAZENÉ
DO I. A II. TŘÍDY OCHRANY

ORIENTAČNÍ ZÁKRES PLOCH BILANCOVANÝCH V PŘEDCHOZÍ ÚPD
PLOCHY ZRUŠENÉ/PLOCHY PŘEVEDENÉ DO REZERVY/PLOCHY OŘEVZATÉ Z ÚPN-SÚ

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUMČANY

...

KRAJ

PLZEŇSKÝ
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OBECNÍ ÚŘAD CHLUMČANY
DRUŽSTEVNÍ 332
ING.ARCH.OLDŘICH FÁRA
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
ING.ARCH.OLDŘICH FÁRA
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
AFI ATELIER PLZEŇ
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
Geo Vision s.r.o.,RNDr. Ing.M.Hájek,J.Sláma
Ing.K.Nedvěd,Ing. V.Chvátal

PROJEKTANT
AUTOR
SPOLUPRÁCE

PLOCHY ZPF ZAŘAZENÉ
DO III., IV. A V. TŘÍDY OCHRANY
OBVOD PROVEDENÝCH KPÚ
(KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY)
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
(PUPFL)

HRANICE A KÓD BPEJ,TŘÍDA OCHRANY ZPF
...

Opatření obecné povahy:...
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KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ÚP
PŘEŠTICE
1-0

PŘEŠTICE
0-0

PŘEŠTICE
1-1

PŘEŠTICE
0-1

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE

POZNÁMKY

FUNKČNÍ

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS),VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO),STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI,
PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
...
VPS
VPO
PLOCHY PRO ASANACI
PRO DOPRAVNÍ
PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJÍ SE
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
NEVYMEZUJÍ SE

1) ÚZEMNÍ PLÁN BYL VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A ÚDAJŮ V ČETNĚ MAPOVÝCH PODKLADŮ
PŘEDANÝCH OBCÍ CHLUMČANY 2) NEVYPLNĚNÉ POLOŽKY LEGENDY JSOU SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 3) ZÁKRES KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE INFORMATIVNÍ A VYSTIHUJE KONCEPCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY. SKUTEČNÉ VEDENÍ KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH PLOCH
RZV (ROZDÍLNÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ) MŮŽE BÝT ZPŘESNĚNO V NÁSLEDNÉ ÚPD, ÚPP A PD (PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE)

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
(LBC)

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
CHLUMČANY U PŘEŠTIC

PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
(BARVA OBRYSU VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

HRANICE ÚZEMÍ ORP
PŘEŠTICE / STOD
HRANICE URBANISTICKÝCH A KRAJINNÝCH SEKTORŮ

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI - NEVYMEZUJÍ SE

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2015

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU - NEVYMEZUJÍ SE

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
ŽELEZNICE A VLEČKY

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU ZKLIDNĚNÉ
(OBYTNÁ ZÓNA FUNKČNÍ TŘÍDA D1)

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ

ŽELEZNICE A VLEČKY
KE ZRUŠENÍ

PLOCHY PŘESTAVBY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

STANICE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

OCHRANA PAMÁTEK, ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY MÍSTNÍHO
...
A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

URBANISTICKÁ KONCEPCE

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I. TŘÍDY)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU

B(h)-PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH

VP-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
...

B-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH

VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

ZP-PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

SO-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

R-PLOCHY REKREACE
...

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ
...
INFRASTRUTURA

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY A POHŘEBIŠTĚ

T(z)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
VEŘEJNÉHO VODOVODU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
OSTATNÍCH VODOVODŮ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
JEDNOTNÉ KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE DEŠŤOVÉ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 110 kV

EL.VEDENÍ VN 22 kV
P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L-PLOCHY LESNÍ-REKREAČNÍ

T(n)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

PLOCHY S NÁROKY NA ASANACI A REKULTIVACI
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO,ZRUŠENÉ PLOCHY DRÁHY A SILNICE)

PLOCHY S NÁROKY NA PŘESTAVBU ÚZEMÍ
(BROWNFIELDS A OSTATNÍ VYBRANÉ PLOCHY)

OPATŘENÍ A ZMĚNY V KRAJINĚ
PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ
VČETNĚ OBNOVY RYBNÍKŮ A OSTATNÍCH VODNÍCH NÁDRŽÍ

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČERPACÍ A AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE
...
MÍSTNÍ ZDROJE VODY

VODOJEM

ROZVODNA 110/22 kV

Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU
A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJÍ SE
NEVYMEZUJÍ SE

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

PLOCHY K OBNOVĚ A OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ
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ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
1077

830/3

KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ÚP
PŘEŠTICE
2-0

PŘEŠTICE
1-0

PŘEŠTICE
0-0

PŘEŠTICE
1-1

PŘEŠTICE
0-1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE

POZNÁMKY

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS),VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO),STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI,
PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
...
VPS
VPO
PLOCHY PRO ASANACI
PRO DOPRAVNÍ
PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJÍ SE
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
NEVYMEZUJÍ SE

1) ÚZEMNÍ PLÁN BYL VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A ÚDAJŮ V ČETNĚ MAPOVÝCH PODKLADŮ
PŘEDANÝCH OBCÍ CHLUMČANY 2) NEVYPLNĚNÉ POLOŽKY LEGENDY JSOU SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 3) ZÁKRES KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE INFORMATIVNÍ A VYSTIHUJE KONCEPCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY. SKUTEČNÉ VEDENÍ KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH PLOCH
RZV (ROZDÍLNÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ) MŮŽE BÝT ZPŘESNĚNO V NÁSLEDNÉ ÚPD, ÚPP A PD (PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE)

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
(LBC)

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
CHLUMČANY U PŘEŠTIC

PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
(BARVA OBRYSU VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

HRANICE ÚZEMÍ ORP
PŘEŠTICE / STOD
HRANICE URBANISTICKÝCH A KRAJINNÝCH SEKTORŮ

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI - NEVYMEZUJÍ SE

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2015

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU - NEVYMEZUJÍ SE

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
ŽELEZNICE A VLEČKY

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU ZKLIDNĚNÉ
(OBYTNÁ ZÓNA FUNKČNÍ TŘÍDA D1)

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ

ŽELEZNICE A VLEČKY
KE ZRUŠENÍ

PLOCHY PŘESTAVBY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

STANICE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

OCHRANA PAMÁTEK, ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY MÍSTNÍHO
...
A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

URBANISTICKÁ KONCEPCE

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I. TŘÍDY)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU

B(h)-PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH

VP-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
...

B-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH

VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

ZP-PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

SO-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

R-PLOCHY REKREACE
...

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ
...
INFRASTRUTURA

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY A POHŘEBIŠTĚ

T(z)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
VEŘEJNÉHO VODOVODU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
OSTATNÍCH VODOVODŮ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
JEDNOTNÉ KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE DEŠŤOVÉ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 110 kV

EL.VEDENÍ VN 22 kV
P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L-PLOCHY LESNÍ-REKREAČNÍ

T(n)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

PLOCHY S NÁROKY NA ASANACI A REKULTIVACI
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO,ZRUŠENÉ PLOCHY DRÁHY A SILNICE)

PLOCHY S NÁROKY NA PŘESTAVBU ÚZEMÍ
(BROWNFIELDS A OSTATNÍ VYBRANÉ PLOCHY)

OPATŘENÍ A ZMĚNY V KRAJINĚ
PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ
VČETNĚ OBNOVY RYBNÍKŮ A OSTATNÍCH VODNÍCH NÁDRŽÍ

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČERPACÍ A AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE
...
MÍSTNÍ ZDROJE VODY

VODOJEM

ROZVODNA 110/22 kV

Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU
A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJÍ SE
NEVYMEZUJÍ SE

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

PLOCHY K OBNOVĚ A OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ
LIST 1

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
(LBK)

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

EL.VEDENÍ VN 22 kV
NAVRŽENÉ KE ZRUŠENÍ
DTS
DISTRIBUČNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE 22/0,4kV
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
VTL PLYNOVOD
VTL PLYNOVOD KE ZRUŠENÍ

LIST 2

FUNKČNÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
OBEC CHLUMČANY

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

PŘEŠTICE
2-1

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES
FUNKČNÍ

KATODOVÁ OCHRANA VTL PLYNOVODU
(KATOD.STANICE/ANODA VERTIKÁLNÍ)

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
KOTELNA

VYBRANÉ HLAVNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
(ČS)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(ČOV)
VÝROBA ELEKTŘINY
FVE-FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLÁRNÍ
PODZEMNÍ(KABELOVÉ)TRASY
VYBRANÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ
VYBRANÉ RR TRASY A OBJEKTY
NA KOMUNIKAČNÍ A SDĚLOVACÍ SÍTI

ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZIŠŤ

VÝZNAMNÉ LOKALITY, OBJEKTY A SOUBORY STAVEB
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO 1. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
OCHRANNÉ PÁSMO 2. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
VODNÍ TOKY A PLOCHY
VYBRANÉ VODNÍ TOKY A PLOCHY
...
VYBRANÉ VODNÍ TOKY ZATRUBNĚNÉ A HOZ
(HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ)
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

VTL REGULAČNÍ STANICE PLYNU

HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO ČOV
ORIENTAČNÍ 50M(DO 500 EO) 100M(NAD 500EO)
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
TECHNICKÁ OCHRANNÁ PÁSMA
VYBRANÉ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
(VÝHRADNÍ BILANCOVANÉ LOŽISKO-KAOLIN)
CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
(CHLÚ)
DOBÝVACÍ PROSTOR
(DP)

HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VĚTVE STL PLYNOVODU

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU
KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU

MÍSTNÍ ROZVOD TEPLA

LOKALITY ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU
...

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
URBANISTICKY HODNOTNÉ ÚZEMÍ SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
CITLIVÁ VÝŠKOVÁ ÚROVĚŇ - HORIZONT SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANNÉ PÁSMO 2.b ST. VNĚJŠÍ
VODNÍHO ZDROJE PLZEŇ-HOMOLKA

VYMEZENÍ PROVOZNÍHO PRUHU
PODÉL VYBRANÝCH VODNÍCH TOKŮ
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- Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu
státní správy III
- Ministerstvo dopravy ČR, Odbor infrastruktury a
územního plánu
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního
rozvoje
- Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro
Plzeňský kraj
- Česká republika - Ministerstvo obrany, Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní
správy majetku Praha
- Obvodní báňský úřad v Plzni
- KHS Plzeňského kraje
- Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního
rozvoje
- Městský úřad Přeštice, Odbor životního prostředí
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního
prostředí
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a
silničního hospodářství
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury a
památkové péče
- Městský úřad Přeštice, Odbor školství a kultury a
památkové péče
- České dráhy a.s.
- Ředitelství silnic a dálnic
- Ostatní dotčené orgány a sousední obce se ve
stanovené lhůtě nevyjádřily.

Odůvodnění Územního plánu Chlumčany obsahuje:
1. Textovou část s počtem 78 listů A4
2. Grafickou část, jejíž součástí jsou tyto výkresy:
- A. Koordinační výkres
- B. Výkres širších vztahů
- C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1. TEXTOVÁ ČÁST
a) Postup při pořízení Územního plánu
Chlumčany

Chlumčany byl
• Návrh zadání Územního plánu
vypracován na základě schváleného záměru obce
pořídit územní plán obce z vlastního podnětu.
• Tento záměr byl schválen usnesením zastupitelstva
obce č.9/4 ze dne 13. 2. 2012.
• Návrh územního plánu byl vypracován dle zadání,
které bylo vyhotoveno na základě shrnutí výsledku
doplňujících Průzkumů a rozborů pro nový Územní plán
Chlumčany v části G. Závěry a doporučení pro
zpracování zadání územního plánu včetně vymezení
základních požadavků, které byly zpracovány k datu
12/2013.
• Zpřesněné podklady pro vypracování návrhu zadání
Územního plánu Chlumčany obdržel pořizovatel k datu
02/2014.
• Návrh zadání Územního plánu Chlumčany zpracoval
p. Petr Šandera pověřený obcí Chlumčany pořízením
nového územního plánu, který splňuje kvalifikační
požadavky podle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v úplném znění
(dále jen „stavební zákon“).
• Zadání Územního plánu Chlumčany bylo ve spolupráci
s projektantem územního plánu doplněno nepovinnou
grafickou přílohou „Vybrané koridory a plochy změn
v území“
• Obecní úřad Chlumčany, jako pořizovatel (na základě
smlouvy s fyzickou osobou splňující kvalifikační
požadavky podle § 24 stavebního zákona), oznámil v
souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního
zákona, projednání zadání a vystavení návrhu zadání k
veřejnému nahlédnutí.
• Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce
obecního úřadu Chlumčany od 26. 5. 2014 do
16. 6. 2014. Po uvedenou dobu byla veřejná vyhláška
rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím vzdálený
přístup (web obce).
• Současně byl návrh zadání zaslán dotčeným orgánům
a sousedním obcím s poučením, že do 30 dnů od
obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány uplatnit
u pořizovatele své požadavky na obsah zadání
vyplývající z právních předpisů, ve stejné lhůtě mohou
uplatnit své podněty i sousední obce. K později
uplatněným požadavkům se nepřihlíží.

• Dále se k zadání vyjádřili:
- České dráhy a.s.
- Ředitelství silnic a dálnic
- Ing. Martin Sirový, V Rumunsku 160, 334 42
Chlumčany
• S ohledem na doručená stanoviska dotčených orgánů
především pak požadavku Krajského úřadu
Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, na
zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu
Chlumčany z hlediska vlivů na životní prostředí, a
připomínce Ing. Martina Sirového, byl z návrhu zadání
vypuštěn požadavek na změnu využití ploch 703 a 704
(označení a vymezení ploch viz. nepovinná grafická
příloha původního zadání ÚP Chlumčany).
• Dne 5. 1. 2015, byla na krajský úřad odeslána žádost,
o opětovné posouzení upraveného návrhu zadání. V
tomto upraveném návrhu je plocha 703 (skládka
surovin s nároky na odlesnění pozemků) sledována
jako plocha územní rezervy a plocha 704 (plocha
výroby a skladování) zcela vypuštěna.
• Krajský úřad posoudil upravené zadání ÚPD na
základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.
• Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního
prostředí na základě podání pak vydal nové Stanovisko
k upravenému návrhu zadání územního plánu
Chlumčany podle § 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

• Ve stanovené lhůtě byla pořizovateli doručena
stanoviska:
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vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů.
• Návrh zadání byl následně ke dni 16. 3. 2015 upraven
podle všech doručených stanovisek dotčených orgánů
a doplněn upravenou grafickou přílohou „Vybrané
koridory a plochy změn v území“.
• Upravené Zadání Územního plánu Chlumčany bylo
schváleno
Zastupitelstvem
obce
Chlumčany
Usnesením č. 4 ze zasedání ZO, které se konalo dne
31. března 2015.

nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích.
5.Výpočtem v rámci projektové přípravy přeložky silnice
I. třídy a v rámci prací na změně č. 2 ÚPN-SÚ
Chlumčany byla prokázána hladina hluku nepřesahující
hygienické limity ve vzdálenosti cca 300 až 350 m od
nové trasy silnice I/27 a MÚK se silnicí III/18040.
6.Ve výhledu do roku 2015 se průměrné hladiny
akustického tlaku u RD, umístěných na východním
okraji plochy určené k bydlení, budou pohybovat v
nočních hodinách do 46,0 dB, v denních hodinách do
53,0dB.
7.Hygienický limit daný NV č.148/2006 Sb. bude splněn
bez dodatečných technických opatření.

• Podklady pro zahájení prací na dokumentaci Návrh ÚP
pro společné jednání ve smyslu uzavřené SOD byly
předány dne 3. 4. 2015 projektantovi územního plánu.
• Práce na Návrhu Územního plánu Chlumčany pro
společné jednání (ÚP-SJ) byly zahájeny ke dni
31. 5. 2015.
• V průběhu prací proběhly pracovní porady a konzultace
se zástupci obce a vybranými dotčenými orgány a
ostatními subjekty.
• Práce na Návrhu Územního plánu Chlumčany pro
společné jednání (ÚP-SJ) byly ukončeny ke dni
31. 12. 2015 a následně předány obci Chlumčany
respektive pořizovateli územního plánu pro zahájení
společného projednání Návrhu Územního plánu
Chlumčany.

• Pořizovatel dále vyhodnotil návrh Územního plánu,
podle § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech.
• Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a
územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
• Politika územního rozvoje ČR
• Návrh Územního plánu Chlumčany není v rozporu
Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
Aktualizace č. 1.
• Politika územního rozvoje vymezuje následující
rozvojovou oblast Plzeň – OB5, jejíž součástí je obec
Chlumčany.
• Důvodem vymezení rozvojové oblasti je, že jde o
území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského
města Plzně.
• Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva a
ekonomických činností, z nichž značná část má
mezinárodní význam.
• Rozvoj podporuje poloha na dálnici D5 a na
III. tranzitním železničním koridoru. Z platné Politiky
územního rozvoje ČR pro území obce Chlumčany
nevyplývají žádné konkrétní požadavky na ochranu
koridorů republikového významu.
• Republikové priority (stanovené politikou územního
rozvoje) územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území, jsou rovněž dodrženy.

• Obecní úřad Chlumčany v souladu s ustanovením § 50
stavebního zákona, oznámil dne 5. 2. 2016 dotčeným
orgánům termín společného jednání, které se konalo
dne 24. 2. 2016. Lhůta pro uplatnění stanovisek byla
stanovena do 24. 3. 2016, dotčené orgány o tom byly
poučeny.
• Ministerstvo dopravy ČR ve svém stanovisku, uplatnil
připomínku, k nově vymezeným plochám pro bydlení
Z006 a Z007 s tím, že budoucí investoři obytné
zástavby v nově vymezených lokalitách, budou
realizovat protihlukové zábrany z budoucího
dopravního zatížení na výše uvedených přeložkách
silnic I. třídy, a to na svoje náklady (v doručeném
stanovisku Ředitelství silnic a dálnic je uplatněna
připomínka totožná).
Vyhodnocení připomínky:
1.Přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
podle nařízení vlády č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací” jsou pro hluk
z přeložky silnice I/27, pro dobu denní (6.00 – 22.00
hod.) 60 dB a pro dobu noční (22.00 – 6.00 hod.) 50
dB.
2.Intenzity dopravy na silnici I/27 dnes tvoří na
východním okraji Chlumčan akustické pozadí.
3.Nová silnice I/27 bude v úseku k.ú. Chlumčany u
Přeštic vedena v zářezu až 7 m hlubokém s MÚK
(mimoúrovňová křižovatka) se silnicí III. třídy, která
bude vedena nad silnicí I. třídy po novém silničním
mostu.
4.Realizace přeložky silnice I/27 bude znamenat
přiblížení komunikace směrem k zástavbě Chlumčan a
hluk z dopravy na přeložce silnice I/27 bude převažující

• Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydané
Zastupitelstvem Plzeňského kraje, usnesením
č. 834/08 dne 2. 9. 2008, veřejnou vyhláškou
č. j. RR/3079/08 ze dne 19. 9. 2008, která nabyla
účinnosti dne 17. 10. 2008, ve znění Aktualizace č. 1,
kterou Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo dne
10. 3. 2014 na svém 8. jednání usnesením č. 437/14 s
nabytím účinnosti dne 1. 4. 2014 (dále jen „ZUR PK“).
• V ZÚR PK jsou stanoveny priority územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně
zohlednění priorit stanovených v PÚR ČR. V souladu s
platnými zásadami jsou návrhem územního plánu
zapracovány a zpřesněny požadavky na:
- rozvoj sídelní struktury, rozvoj dopravní infrastruktury,
rozvoj technické infrastruktury, ochrana krajinných
hodnot,
protipovodňová
ochrana,
vymezení
rozvojových ploch, limity využití území, vymezení
rozvojových oblastí a rozvojových os, záměry
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Chlumčany – U Keramičky. Vymezení rezervní plochy
pro přeložku je řádně odůvodněno v odůvodnění
územního plánu. S takovýmto vymezením lze souhlasit
za předpokladu kladného stanoviska příslušného
dotčeného orgánu.
- Z hlediska zajištění koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, že
předložený návrh Územního plánu Chlumčany byl
zpracován s ohledem na vazby a souvislosti s
bezprostředně navazujícím okolím ve správním území
obce a současně respektuje požadavky na koordinaci
rozvoje v rámci širšího území
- Návrh Územního plánu Chlumčany je v souladu s
Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR,
schválené usnesením Vlády ČR č. 276/2015 ze dne
15. 4. 2015
- Návrh Územního plánu Chlumčany respektuje řešení
platné územně plánovací dokumentace vydané krajem:
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK),
ve znění Aktualizace č. 1, účinné od 1. 4. 2014
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního
rozvoje, proto podle ustanovení § 50 odst. 7
stavebního zákona vydal stanovisko s tím, že Návrh
Územního plánu Chlumčany, lze veřejně projednat v
řízení o územním plánu podle ust. § 52 stavebního
zákona.

mezinárodního, republikového a nadmístního významu,
ostatní záměry, doporučené šířky koridorů nadmístního
významu, ochrana přírody a ÚSES, ochrana krajiny,
ochrana památek, ochrana nerostného bohatství,
cílové charakteristiky krajiny, veřejně prospěšné
stavby, veřejně prospěšná opatření.
• Pořizovatel vyhodnotil návrh Územního plánu
Chlumčany a konstatuje, že je v souladu s výše
uvedenými zásadami a podmínkami rozvoje území
vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR a s platnými
Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.
• Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních
obcí
• V průběhu pořizování územního plánu nebyla
uplatněna žádná připomínka sousední obce.
• Sdělení, jak byly zohledněny výsledky vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud bylo
požadováno v zadání územního plánu:
• Při projednávání dotčený orgán ve svém stanovisku k
návrhu zadání neuplatnil požadavek na posouzení
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a
zároveň vyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast. Proto pořizovatel
nepožadoval v návrhu zadání vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území.

• Podklady pro zahájení prací na dokumentaci Návrh
územního plánu pro veřejné projednání ve smyslu
uzavřené SOD byly projektantovi územního plánu
předávány průběžně až do 28. 6. 2016 (stanovisko
nadřízeného orgánu územního plánování) respektive
při pracovním jednání dne 20. 7. 2016.
• Práce na Návrhu Územního plánu Chlumčany pro
veřejné projednání (ÚP-VJ) byly zahájeny ke dni
25. 7. 2016.
• V průběhu prací proběhly pracovní porady a konzultace
se zástupci obce.
• Při pracovní poradě byla dne 20. 7. 2016 se zástupci
obce a pořizovatelem územního plánu dohodnuta
úprava využití vybrané plochy dle požadavku obce.
• Bylo konstatováno, že požadovaná úprava, není
úpravou podstatnou z hlediska urbanistické koncepce a
je možné ji provést následujícím způsobem:
- Plocha označená v návrhu ÚP pro společné jednání
P402 pro SO – Plochy smíšené obytné bude rozdělena
na dvě dílčí části, které budou označeny v návrhu ÚP
pro veřejné projednání P402 a P753 a určeny pro SO –
Plochy smíšené obytné a VS – Plochy smíšené
výrobní, což lépe odpovídá současnému i budoucímu
využití území s ohledem na vydanou změnu č. 3
předchozí ÚPD a v návaznosti na areál bývalého statku
s tím, že vymezenou plochu P753 bude možné
dopravně připojit ve smyslu požadavku Vyhlášky
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů na nadřazenou
dopravní infrastrukturu.
- V ploše P753 budou stanoveny specifické podmínky
z hlediska „VRZ“ (výšková regulace zástavby) za
účelem zachování významných urbanistických hodnot

• Sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Komise v
případě negativních vlivů územního plánu na lokalitu s
prioritními typy stanovišť nebo s prioritními druhy
• S ohledem na to, že dotčený orgán ve svém stanovisku
nepožadoval posouzení vlivu územního plánu na
životní prostředí, nebyly zjištěny negativní vlivy
územního plánu na lokalitu s prioritními typy stanovišť
nebo s prioritními druhy.
• Vyjádření Rady obcí, pokud bylo vydáno, a stanovisko
pořizovatele, jak bylo toto vyjádření zohledněno
• Rada obcí nebyla dosud ustanovena.
• Ke dni 10. 5. 2016 vypracoval pořizovatel ÚP
Vyhodnocení společného jednání o návrhu Územního
plánu Chlumčany, které bylo společně s kompletní
dokumentací návrhu územního plánu předáno
prostřednictvím zástupce obce nadřízenému orgánu
územního plánování, tj. Odboru regionálního rozvoje
Plzeňského kraje.
• Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
k návrhu Územního plánu Chlumčany bylo vydáno
jeden měsíc od předání úplné dokumentace návrhu
územního
plánu,
tj. ke
dni
22. 6. 2016
pod. č. j. RR/2070/16.
• Ve stanovisku nadřízeného orgánu územního
plánování k návrhu Územního plánu Chlumčany bylo
mimo jiné konstatováno:
- Návrh Územního plánu Chlumčany dále vymezuje
záležitost nadmístního významu, která není řešena v
nadřazené dokumentaci a to přeložku silnice III/18035
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v území zejména ochrany panoramatu sídla od
východu respektive SV až JV a „Minimální podíl plochy
sídelní zeleně (%)“ podél potoka a severní hranice
plochy P753 za účelem odclonění stávající a budoucí
zástavby na sousední ploše s rozdílným způsobem
využití včetně požadavku na zajištění koridoru pro MK
(místní komunikace).

b) Soulad návrhu územního plánu s
politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

• Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje
ČR ve znění Aktualizace č.1:
• Návrh Územního plánu Chlumčany respektuje platnou
Politiku územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č.1.
• Republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území:

• Dohodnuté řešení úpravy ploch v návrhu ÚP pro
veřejné projednání:

• Čl. 14
• V ÚP Chlumčany jsou ve veřejném zájmu chráněny a
rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně
urbanistického,
architektonického
a
archeologického dědictví tím, že je komplexně řešena
přestavba vybraných ploch zastavěného území
diferencovaně v závislosti jeho hodnotách.
• Čl. 14a
• Je chráněna produkční a ekologická funkce krajiny
zejména orné půdy prostřednictvím založení funkčního
MÚSES včetně souvisejících protierozních opatření za
účelem zajištění schopnosti krajiny zadržovat vodu.
• ČL. (15)
• V ÚP Chlumčany je daná priorita respektovaná
především vymezením ploch a koridorů dopravní
infrastruktury, zvláště s ohledem na potřebný vývoj
dopravní obslužnosti včetně potřebné technické
infrastruktury a občanského vybavení.
• V závislosti na předpokládaném demografickém vývoji
a sociální struktuře obyvatelstva jsou vymezeny plochy
pro zdravé, vyhovující a cenově dostupné bydlení,
plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní,
plochy přestavby v nevyhovujících územích včetně
vymezení souvisejících veřejně prospěšných staveb a
veřejně prospěšných opatření.
• ČL. (16)
• V řešení ÚP Chlumčany je daná priorita respektovaná
především účelnou koncepcí rozvoje území obce při
ochraně a rozvoji jeho hodnot.
• ČL. (17)
• V ÚP Chlumčany je daná priorita respektovaná
především vymezením potřebných zastavitelných ploch
a ploch přestavby pro výrobu a skladování, smíšených
výrobních ploch a ploch občanského vybavení.
• ČL. (18)
• V ÚP Chlumčany je priorita zohledněna zejména
optimálním rozsahem vhodných zastavitelných ploch
pro vytvoření nových pracovních příležitostí, rozvoje
bydlení a zařízení veřejné infrastruktury včetně
vymezení ploch pro rekreaci v rozsahu, který odpovídá
postavení obce ve struktuře osídlení jako spíše obec
obsluhující v přímém dosahu spádových sídel jako jsou
především Dobřany a Přeštice a s dobrou dostupností
města Plzně.
• ČL. (19)
• V ÚP Chlumčany je daná priorita respektovaná
zejména vymezením ploch přestavby území
charakterizovaných jako brownfields a vymezením

• Práce na Návrhu Územního plánu Chlumčany pro
veřejné projednání (ÚP-VJ) byly ukončeny ke dni
10. 9. 2016 a následně předány obci Chlumčany
respektive pořizovateli územního plánu pro zahájení
řízení o návrhu ÚP Chlumčany.
• Obecní úřad Chlumčany, jako pořizovatel oznámil dne
11. 9. 2016, v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 22
stavebního zákona veřejné projednání o upraveném a
posouzeném návrhu opatření obecné povahy Územní
plán Chlumčany.
• Pořizovatel oznámil konání veřejného projednání
Návrhu územního plánu Chlumčany veřejnou
vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce dne
15. 9. 2016 současně byla zveřejněna způsobem
umožňujícím vzdálený přístup. Oznámení obsahovalo
poučení o možnosti podávat námitky a připomínky
k předloženému návrhu a formě podané námitky nebo
připomínky, oznámení dále obsahovalo poučení o
lhůtách stanovených k podání námitek nebo
připomínek.
• Termín veřejného projednání, byl současně jednotlivě
doručen dotčeným orgánům.
• Veřejné projednání posouzeného návrhu opatření
obecné povahy Územní plán Chlumčany s jeho
odborným výkladem, se uskutečnilo 19. 10. 2016.
• Ve stanovené lhůtě tj. do 7 dnů ode dne veřejného
projednání nebyla pořizovateli doručena žádná námitka
ani připomínka. Pořizovatel o této skutečnosti
informoval v souladu s ustanovením § 53 odst. 1)
stavebního zákona dotčené orgány.
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systému sídelní a navazující zeleně krajinné se
zapracováním SZ (společná zařízení) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava).
• ČL. (20)
• V ÚP Chlumčany je daná priorita respektovaná
zejména účelnou koncepcí technické infrastruktury,
vymezením zastavitelných ploch ve vhodných
lokalitách, kde umístěním nedojde k narušení
krajinného rázu, vymezením veřejně prospěšných
staveb především pro dopravní infrastrukturu a
energetiku, opatření podporujících zvýšení retenční
schopnosti krajiny včetně vymezení prvků MÚSES.
• Zároveň je nespojitostí osídlení a mimoúrovňovým
průchodem pod novou silnicí I/27 (mimo řešené území)
zajištěna migrační propustnost pro volně žijící živočichy
ale také průchodnost krajiny.
• ČL. (21)
• V ÚP Chlumčany je daná priorita respektovaná
koncepcí systému sídelní zeleně, včetně vymezení
ploch pro navazující krajinnou zeleň v souladu
s předpoklady řešení dle KPÚ.
• ČL. (22)
• V ÚP je daná priorita komplexně řešena stabilizací
stávajících tras turistických a cyklistických tras a
vymezením nových, které propojují atraktivní místa
v rámci obce a navazují na nadřazené trasy
k Dobřanům, Dolní Lukavici (údolí Úhlavy) a v oblasti
Na Závisti.
• ČL. (23)
• Komplexně je v ÚP řešena problematika dopravní
koncepcí a koncepcí technické infrastruktury, která
minimalizuje fragmentaci krajiny v souladu s řešením
problematiky na úrovni ZÚR PK. Zároveň, pokud to
bylo koncepčně možné, je navrženo souběžné
umísťování dopravní a technické infrastruktury.
• Zároveň jsou nové plochy pro obytnou zástavbu
vymezeny mimo přímý negativní vliv z dopravy silniční
a železniční.
• ČL. (24)
• Komplexně je v ÚP řešena problematika dopravní
koncepcí s vymezením koridorů dopravní infrastruktury
včetně vymezení koridorů pro vybudování sítě
cyklostezek v návaznosti na ZÚR PK a dopravních
opatření pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční
dopravy při průjezdu obcí v problémových místech.
• ČL. (24a)
• Komplexně je v ÚP řešena problematika tak, že nové
plochy pro obytnou zástavbu jsou vymezeny mimo
přímý
negativní
vliv
z průmyslových
nebo
zemědělských areálů
• Zároveň koncepcí uspořádání krajiny zvláště
vymezením prvků MÚSES a krajinné zeleně je
zajištěna její ochranná a clonící funkce vůči negativním
vlivům.
• ČL. (25)
je
v ÚP
řešena
problematika
• Komplexně
protipovodňové ochrany a to především zvýšení
zadržení vody v území urbanistickou koncepcí a
zejména koncepcí uspořádání krajiny a veřejné

infrastruktury s tím, že je při vymezování stavebních
pozemků na plochách nutno dodržet ustanovení §20
odst. 5 písm. c) a §21 odst. 3. vyhl. 501/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
• Ve volné krajině jsou v návaznosti na zastavěné území
za účelem zajištění jeho ochrany vymezeny plochy pro
vhodná protierozní opatření a území související
s vodními toky jsou určeny pro jejich revitalizaci.
• ČL. (26)
• V řešeném území nejsou vymezeny nové zastavitelné
plochy ani veřejná infrastruktura v záplavovém území.
• ČL. (27)
• V ÚP je priorita respektovaná tím, že je účelně a ve
vzájemné provázanosti stanovena koncepce veřejné
infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování .
• ČL. (28)
• V ÚP Chlumčany je priorita respektovaná tím, že je
účelně a ve vzájemné provázanosti stanovena
koncepce rozvoje území obce, urbanistická koncepce,
koncepce veřejné infrastruktury s důrazem na vytváření
kvalitních veřejných prostranství ve vazbě na historicky
vzniklou strukturu zástavby a koncepce uspořádání
krajiny v souladu s prioritami stanovenými v ZÚR PK
koordinuje rozvojové záměry se záměry obce.
• ČL. (29)
• Urbanistická koncepce a koncepce dopravní
infrastruktury je řešena ve vzájemné provázanosti.
• Zároveň je řešen systém dopravní infrastruktury
s návazností na dopravu osob autobusovou dopravou
a po železnici doplněný trasami pro pěší a cyklistickou
dopravu tak, aby byla pokud možno zajištěna
přístupnost všech základních složek v území při
zajištění prostupnosti krajiny s návazností na území
sousedních obcí.
• ČL. (30)
• Jako podklad pro koncepci veřejné infrastruktury na
úseku vodního hospodářství je využit PRVAK (Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací) Plzeňského kraje.
• ČL. (31)
• V ÚP Chlumčany je priorita respektovaná koncepcí
veřejné infrastruktury se stabilizací stávajících systémů
včetně podmínek pro její umísťování a v souvislosti s
tím stanovením maximálního koeficientu zastavění
vybraných ploch, způsobem jejich využití apod.
• ČL. (32)
• V ÚP je priorita respektovaná vymezením ploch
převážně pro smíšené využití případně s bydlením
v dosud nevyhovujícím způsobem využitém území.
• Komplexně je v ÚP řešena problematika přestavby
území diferencovaně dle rozsahu a způsobu dané
územní operace.
• Rozvojové oblasti a rozvojové osy:
• Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v
územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit
mezinárodního a republikového významu existují
zvýšené požadavky na změny v území.
• V rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno
vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost
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• Požadavky vyplývající ze schválených Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje:
• Návrh Územního plánu Chlumčany respektuje platné
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění
Aktualizace č.1, kterou Zastupitelstvo Plzeňského kraje
vydalo dne 10. 3. 2014 na svém 8. jednání usnesením
č. 437/14 s nabytím účinnosti dne 1.4.2014
• V ZÚR PK jsou stanoveny priority územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně
zohlednění priorit stanovených v PÚR ČR.

na zvýšené požadavky změn v území a při
respektování republikových priorit územního plánování
umožňovat odpovídající využívání území a zachování
jeho hodnot.
• Zvýšené požadavky na změny v území rozvojových
oblastí a rozvojových os vyžadují aktivní součinnost
všech složek veřejné správy, zvláště pak dotčených
orgánů, chránících veřejné zájmy podle zvláštních
právních předpisů při řešení úkolů pro územní
plánování a při plnění příslušných doporučení.
• Rozvojové oblasti zahrnují obce, ovlivněné rozvojovou
dynamikou hlavního centra (krajského města) při
případném spolupůsobení vedlejších center.
• Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území
ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je
nutno sledovat zejména:
- rozvoj veřejné infrastruktury mezinárodního a
republikového významu při současném zachování
respektování hodnot území
- rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř
zastavěného území a předcházení prostorově sociální
segregaci, fragmentaci a záborům ploch veřejně
přístupné zeleně
- nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových,
dopravních a jiných ploch
- řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a
ploch (např. předcházející těžbou, průmyslovým
využitím, armádou apod.), účelnou organizaci
materiálových toků a nakládání s odpady
- zachování a rozvoj společenské funkce tradičních
městských center
- ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny.
• Při respektování republikových priorit územního
plánování umožňovat v rozvojových oblastech a
rozvojových osách intenzivní využívání území v
souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto
důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách
vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a
republikového významu s požadavky na změny v
území a tím přispívat k zachování charakteru území
mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.
• Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a
rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací
dokumentace krajů a obcí.
• Politika územního rozvoje vymezuje následující
rozvojovou oblast Plzeň – OB5, jejíž součástí je obec
Chlumčany
• Důvodem vymezení rozvojové oblasti je, že jde o
území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského
města Plzně. Jedná se o silnou koncentraci
obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná
část má mezinárodní význam; rozvoj podporuje poloha
na dálnici D5 a na III. tranzitním železničním koridoru.
• Z platné Politiky územního rozvoje ČR pro území obce
Chlumčany nevyplývají žádné konkrétní požadavky na
ochranu koridorů republikového významu.

• Rozvoj sídelní struktury:
• Změnami v území, zejména lokalizací individuálního
bydlení a výrobních aktivit prostřednictvím přestavby
nedostatečně využitých ploch jsou vytvořeny podmínky
pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti
v rámci obce, která je součástí vymezené rozvojové
oblasti OB5 Plzeň.
• Jsou vytvořeny územně plánovací předpoklady pro
stabilizaci osídlení především posílením nabídky ploch
pro podnikání.
• Řešení rozvoje obce respektuje specifickou funkci
venkovského sídla Chlumčany s ohledem na místní
podmínky a preferované funkce území, které spočívají
především v širší nabídce pracovních míst a rozvoji
bydlení a občanského vybavení v rozsahu přiměřeném
postavení obce v sídelní struktuře.
• Lokalizací zastavitelných ploch v přímé návaznosti na
zastavěné území obce a využitím nedostatečně nebo
nevhodně využitých území formou ploch přestavby je v
obci omezen vznik nových satelitních obytných lokalit
vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice,
vytvářejících prostorově – sociální segregaci s
negativními vlivy na soudržnost obyvatel území.
• Rozvoj obce je optimalizován především s ohledem na
konkrétní dopravní předpoklady území a další funkce
(zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně
prostřednictvím realizace SZ dle KPÚ včetně koncepce
MÚSES a stabilizace respektive další rozvoj sídelní a
krajinné zeleně uvnitř a vně sídla, památkovou ochranu
a zachování civilizačních a kulturních hodnot
prostřednictvím celkové urbanistické koncepce,
koncepce veřejné infrastruktury a uspořádání krajiny
především s ohledem na ochranu kaple Panny Marie,
která je dominantou vlastního sídla ale také širšího
území).
• K vymezení nových rozvojových ploch na pozemcích,
které jsou součástí ZPF pro výrobu a sklady prakticky
v ÚP nedochází s tím, že stávající plochy výroby a
skladů jsou stabilizované a případné rozšíření
výrobních aktivit bude realizované využitím vnitřní
rezerv sídel, areálů „brownfields“ a intenzifikaci využití
stávajících podnikatelských areálů.
• Řešením využití území dle ÚP jsou minimalizované
negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na
životní prostředí s tím, že se při územně plánovací
činnosti a při realizaci záměrů vyplývajících ze ZÚR PK
vychází ze závěrů stanoviska k posouzení vlivů
koncepce ZÚR PK na životní prostředí.
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• Při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití
zastavěného území je zajištěna minimalizace
fragmentace krajiny (lokalizace nových záměrů
v dopravní infrastruktuře v souběhu se stávajícími
trasami) a vytvořeny podmínky ke zvyšování
biodiverzity krajiny (realizace SZ dle KPÚ včetně
systému MÚSES se založením nefunkčních částí).
• Zvýšená pozornost je věnována optimálnímu využití
území s tím, že nejsou vytvářeny podmínky pro
případný vznik pásové zástavby.

• Protipovodňová ochrana
• Z hlediska protipovodňové ochrany lze řešené území
charakterizovat jako území, kde je nezbytné zvyšování
retenčních schopností území.
• Řešené území se nachází mimo území přímo ohrožené
povodní s tím, že mohou být ohroženy níže položené
obce nebo jejich části při déle trvajících deštích ale
také mohou být ohroženy dílčí části zástavby
Chlumčan místní povodni a splavováním ornice
z přilehlých svahů.
• K tomu jsou v řešeném území navržena opatření:
- opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny
- návrh nových malých vodních nádrží, přirozených v
měřítku a ve struktuře krajiny
- zpřesnění místního územního systému ekologické
stability (MÚSES)
- využití územních rezerv, především zastavěných ploch
s nevhodným či žádným funkčním využitím
(brownfields).
• Plochy územních rezerv pro LAPV a zpřesněná území
řízené inundace se předmětného území netýkají.

• Rozvoj dopravní infrastruktury:
• V souladu s požadavky vyplývajícími ze ZÚR PK je
v ÚP navrženo řešení s ohledem na zlepšení dopravní
dostupnosti a ochranu životního prostředí zpřesněním
vymezených koridorů pro zkapacitnění silnice I/27
včetně odstranění kolizních míst a bodových závad
(okružní křižovatky za účelem zajištění bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu při průjezdu obcí) a pro
modernizaci a přestavbu železniční trati č. 183
• V ÚP jsou řešeny a zpřesněny návaznosti na
vymezené koridory mezinárodních a nadregionálních
dálkových a regionálních cyklotras s propojením na
místní nově navržené trasy včetně nároků na zajištění
bezpečnosti přestavbou vybraných úseků silnic se
souběžným vedením cyklotras.

• Vymezení rozvojových ploch:
• Plochy nadmístního významu pro výrobu, skladování,
obchod a služby se řešeného území přímo netýkají.
• Mimo řešené území jsou nejblíže situovány zóny:
- Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň – Líně
- Chotěšov
• Pro výhledové řešení dopravní obsluhy řešeného
území bude významná přeložka silnice II. třídy z MÚK
na silnici I/27 kolem Dobřan do komerční zóny Plzeň –
Líně. Na tuto novou silnici tak bude možné připojit
průmyslovou zónu U Keramičky mimo souvislé obytné
území Chlumčan.
• Ostatní plochy výroby, skladování, obchodu a služeb
jsou v řešeném území vymezeny pouze omezeně
v území nedostatečně nebo nevhodně využitých
(brownfields) v souladu se skutečností, že obec je
součástí rozvojové oblasti OB5 Plzeň
• Zastavitelné plochy pro bydlení jsou v řešeném území
vymezeny v přiměřeném rozsahu v souladu se
skutečností, že obec je součástí rozvojové oblasti OB5
Plzeň s kapacitním veřejným vodovodem a
odkanalizováním do centrální ČOV.

• Rozvoj technické infrastruktury:
• V ÚP je územně stabilizovaný koridor technické
infrastruktury nadmístního významu pro nadzemní el.
vedení VVN 110 kV Úherce – Chlumčany ve smyslu
požadavků vyplývajících ze ZÚR PK
• Ochrana krajinných hodnot:
• K ochraně volné krajiny je v ÚP řešena intenzifikace
využití zastavěných a zastavitelných ploch.
• V řešeném území je prostřednictvím základní koncepce
urbanistické a koncepce uspořádání krajiny zajištěna
ochrana základní krajinné matrice, přirozené osy a
dominanty krajiny (kaple Panny Marie).
• Jsou respektovány krajinné dominanty, veduty a
ohraničující horizonty, které je třeba chránit před
změnami, které by mohly jejich působení v krajině
poškodit. Jednotlivé záměry bylo třeba krajinářsky
posoudit z hlediska únosnosti této změny zejména
v nejcitlivější výškové úrovni krajiny související
s ochranou dominantní polohy kaple Panny Marie na
území obce, které je z hlediska ochrany krajinného
rázu hodnoceno jako významné
• V řešeném území se v ÚP neumisťují větrné elektrárny
• Nové plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých
slunečních elektráren ve volné krajině se nevymezují
s tím, že dle podmínek z hlediska rozdílného způsobu
využití vybraných ploch je možná lokalizace těchto
elektráren na vhodných objektech (průmyslové a
logistické areály) a v zastavěném území s nevhodným
způsobem funkčního využití (brownfields)

• Limity využití území
• Návrh ÚP vychází z limitů využití území, respektive
omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných
zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo
stanovených na základě zvláštních právních předpisů
nebo vyplývajících z vlastností území.
• Limity využití území jsou popsány a znázorněny
v textové a grafické části odůvodnění ÚP.
• Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os
• Dle zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a
rozvojových os vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na
změny v území, které svým významem přesahují území
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• Na krajské síti silnic II. a III. třídy je v ÚP respektován
vymezený koridor na silnici II/180 - Starý Plzenec Štěnovice - Dobřany - Nýřany - Město Touškov Třemošná - Chrást - Dýšina - St. Plzenec pro stavbu
mimo řešené území:
- Dobřany, obchvat – územní rezerva, na kterou dle
návrhu ÚP Chlumčany navazuje koridor územní
rezervy pro přeložku silnice III/18035
• Na celostátní železniční trati č. 183 je v ÚP zpřesněn a
vymezen koridor pro stavbu:
- ZD183/01 - Trať č. 183 - Plzeň – Přeštice Klatovy modernizace se zdvojkolejněním a se směrovými
úpravami vč. přeložky v Dobřanech
• Na cyklistické síti je v ÚP zpřesněn a vymezen:
- koridor respektive trasa dálkové cyklotrasy Plzeň Klatovy - Železná Ruda
• Na úseku zásobování elektřinou je v ÚP zpřesněn a
vymezen koridor technické infrastruktury nadmístního
významu pro stavbu:
- E12 - Vedení 110 kV Chlumčany – Úherce

více obcí v části rozvojových oblastí vymezených
v PÚR ČR je obec Chlumčany součástí OB5 Rozvojová
oblast Plzeň.
• OB5 Rozvojová oblast Plzeň je vymezena v hranicích
více obci včetně obce Chlumčany.
• V rozvojové oblasti je podporován zejména rozvoj
obslužné funkce (využívající kvalifikovanou pracovní
sílu) s tím, že v obci Chlumčany se jedná o stabilizaci
tradiční těžby nerostů a navazující výroby stavebních
hmot a výrobků.
• Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj denní rekreace
obyvatel v návaznosti na zájmovou oblast krajského
města Plzeň a to především doplněním stávajících tras
pro pěší turistiku a cykloturistiku s propojením na místní
atraktivity a ostatní trasy na území sousedních obcí.
• Jsou vytvořeny podmínky pro územní rozvoj a
zkvalitnění veřejné infrastruktury pro lepší dopravní
dostupnost v rámci řešeného území a jeho okolí,
zajištění stabilního zásobování vodou a energiemi
včetně bezproblémového odkanalizování a zajištění
chybějícího občanského vybavení.
• V územním plánu je vzhledem k předpokládanému
demografickému vývoji a ekonomickým podmínkám
vymezen dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj
bytové výstavby a obslužných funkcí.
• Celkovou koncepcí rozvoje řešeného území jsou
omezeny suburbanizační tendence rozvoje, zejména s
ohledem na infrastrukturní předpoklady území,
soudržnost obyvatel území (nevytváří se funkčně a
sociálně oddělená satelitní sídla obcí).
• Optimalizace řešení veřejné infrastruktury v koordinaci
s lokalizací rozvojových zón nadmístního významu
Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň – Líně je
zajištěna návrhem výhledového připojení těžby kaolinu
a průmyslové zóny U Keramičky prostřednictvím krátké
silniční spojky na uvažovanou přeložku silnice II. třídy
kolem Dobřan ve smyslu ZÚR PK ve znění Aktualizace
č.1.
• Minimalizace negativních dopadů na životní prostředí v
návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. v
řešeném území silniční doprava (přeložka silnice I.
Třídy a modernizace železniční trati včetně
zdvojkolejnění), je zajištěna především zahloubením
nového silničního tělesa při průchodu v blízkosti
zastavěného území a technickým řešením železničního
tělesa s protihlukovým opatřením a především
dostatečným odstupem stávajících a nových ploch
souvislé obytné zástavby.

• Ostatní záměry
• Do ÚP jsou zapracovány kromě záměrů nadmístního
významu v souladu se ZÚR PK také ostatní záměry,
které jsou stanovené platným Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
• Doporučené šířky koridorů nadmístního významu
• Pro zapracování a zpřesnění v ÚP jsou respektované
doporučené šířky koridorů nadmístního významu, které
byly dle místních podmínek a územních souvislostí
zpřesněny:
- železniční trať – 200 m
- silnice I. třídy – 200 m
- ostatní silnice – 100 m
- elektrické vedení VVN - 100 m
- plynovod VTL – 100 m
- ostatní koridory staveb technické infrastruktury – 100 m
• Ochrana přírody a ÚSES
• Vyhlášená ZCHÚ (zvláště chráněná území přírody)
včetně jejich zónování a ochranných pásem, včetně
návrhů na rozšíření stávajících ZCHÚ a návrhů na
nová ZCHÚ se řešeného území nedotýkají.
• Stejně tak nejsou v řešeném území ani v jeho
bezprostředním okolí vymezena území soustavy
NATURA 2000 - ptačí oblasti ani evropsky významné
lokality.
• V řešeném území nejsou vymezeny částí regionálního
a nadregionálního ÚSES.
• Řešení ÚP vytváří podmínky pro spojitost a funkčnost
ÚSES a jeho návaznost na území sousedních obcí na
lokální úrovni.

• Záměry mezinárodního, republikového a nadmístního
významu
• Záměry mezinárodního a republikového významu se
řešeného území nedotýkají.
• Do ÚP jsou zapracovány záměry nadmístního
významu.
• Na celostátní silniční síti silnic I. třídy je v ÚP zpřesněn
a vymezen koridor na silnici I/27 - Železná Ruda Klatovy - Plzeň - Kralovice – (Most – Dubí) pro stavbu:
- SD27/07 Dolní Lukavice – Dobřany, přeložka

• Ochrana krajiny
• V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro zabezpečení
ochrany krajinných typů, jejichž typové charakteristiky
jsou součástí ochrany krajinného rázu. Cílové
charakteristiky v běžných typech krajin nejsou územně
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vnímány populací. Tyto hodnoty jsou u nás chráněny
jako krajinný ráz.
• Cílové krajinné charakteristiky Plzeňského kraje jsou
jednak charakteristiky krajinných typů, jednak
individuální charakteristiky, v nadhledech pohledově
propojených (supervizuálních) krajinných prostorů –
krajinných oblastí.
• Ochrana cílových charakteristik krajin Plzeňska
z pohledu území obce Chlumčany ve vztahu k jejímu
širšímu okolí se opírá o zásady diferencované územní
péče o krajinu:
- v územích krajinných vedut a dominant je cílem jejich
ochrany uchovávání dochovaných, případně dotvoření
narušených siluet a struktur pohledově exponovaných
svahů, odvíjejících se od tradičních způsobů využívání,
- v územích jednotlivých ohraničených krajinných oblastí
je cílem uchování dochovaných, případně dotvoření
narušených siluet.

diferencovány a jejich ochrana je součástí obecných
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
• Při vymezování zastavitelných ploch jsou v rámci
místních podmínek a s ohledem na kontinuitu
rozhodování v území (návaznost na předchozí
schválenou respektive vydanou ÚPD) upřednostněny
volné plochy v zastavěném území, brownfields a plochy
s III. a IV. třídou ochrany ZPF.
• Jsou navrženy plochy a opatření pro snížení erozní
ohroženosti zemědělské půdy včetně revitalizace
vodních toků a ploch.
• V ÚP jsou vytvořeny podmínky pro přiměřenou ochranu
a dotváření krajiny a její rázovitosti na místní úrovni ale
také na úrovni krajiny regionálního významu
s dominantní pozicí památkově chráněné kaple Panny
Marie ve vztahu k ostatním dominantám a památkám
v okolí (Dobřany, Chotěšov, Křížový Vrch a Přeštice).
• Ochrana památek
• V ÚP jsou respektované zásady ochrany kulturních
památek (kaple Panny Marie) a podmínky ochrany
památkově chráněných území (ÚAN, tj. území s
archeologickými nálezy).
• Jsou respektovány zásady ochrany urbanistických
hodnot území, prostorové uspořádání krajiny a sídel,
chráněn historický půdorys zachovaných částí sídel a v
návaznosti na hodnotné soubory staveb je respektován
charakter zástavby.
• V ÚP nejsou při zpřesňování ploch a koridorů
nadmístního významu a při vymezování dalších ploch
určených k zastavění dotčeny předměty památkové
ochrany a jejich prostředí.

• Veřejně prospěšné stavby
• V ÚP zapracovány respektive zpřesněny plochy a
koridory pro veřejně prospěšné stavby, které vyplývají
ze ZÚR PK.
• Vymezené plochy a koridory veřejně prospěšných
staveb dle ZÚR PK zahrnují i plochy a koridory
provozně souvisejících staveb a zařízení.
• Silnice I. třídy:
- SD27/07 Dolní Lukavice – Dobřany, přeložka
• Železniční doprava
- ZD183/01 - trať č. 183 - Plzeň – Přeštice Klatovy modernizace se zdvojkolejněním a se směrovými
úpravami vč. přeložky v Dobřanech
• Zásobování elektřinou
- E12 - vedení 110 kV Chlumčany – Úherce

• Ochrana nerostného bohatství
• V ÚP jsou respektovány plochy pro těžbu nerostných
surovin nadmístního významu. V řešeném území se
jedná o následující ložiska:
- využívaná výhradní ložiska s dobývacími prostory
(mimo řešené území ale v přímé návaznosti na něj)
- nevyužívaná výhradní ložiska s chráněným ložiskovým
územím
• Všechna ložiska nerostů jsou závazná pro územní plán
obce jako přírodní hodnoty území a jako limity využití
území.
• Těžba výhradního ložiska je stabilizovaná s tím, že
nelze vyloučit další postup těžby do řešeného území.
Do budoucna je však nutné zajistit bezkolizní dopravní
připojení
na
nadřazenou
komunikační
síť
prostřednictvím přeložky silnice III. třídy na obchvat
města Dobřany s připojením na silnici I/27 mimo
souvislé obytné území Chlumčan.

• Veřejně prospěšná opatření
• Pro zapracování do ÚP nevyplývají ze ZÚR PK žádná
veřejně prospěšná opatření.

c) Soulad s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot
území a požadavky na ochranu
nezastavěného území

• Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území.
• Územní plán je v souladu s cíli územního plánování a
to zejména z následujících důvodů:
- Hlavní cíl územního plánování, tj. vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života

• Cílové charakteristiky krajiny
• Cílové charakteristiky krajiny, tj. jednotlivé složky
krajiny jsou samostatně stanoveny a chráněny
příslušnými složkovými zákony, stejně jako cílové
charakteristiky kulturně historické.
• Mimo tuto ochranu zůstávají komplexní hodnoty krajiny
ve smyslu Evropské úmluvy o krajině, tedy tak, jak jsou
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generací budoucích, je splněn celkovou koncepcí
urbanistickou a koncepcí uspořádání krajiny tak, aby
byl vytvořen vyvážený systém mezi urbanizovaným
územím a jeho zázemím krajinným, které tvoří základní
matrici pro trvale udržitelný rozvoj území obce
Chlumčany.
Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj
území
komplexním
řešením
s předpokladem
soustavného sledování území z důvodu účelného
využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území na podkladě ÚAP,
doplňujících průzkumů a rozborů a zadání, při jejichž
zpracování byl sledován společenský a hospodářský
potenciál rozvoje obce Chlumčany.
Proces tvorby včetně způsobu projednávání územního
plánu s dotčenými orgány a dalšími subjekty plně ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů včetně navazujících právních předpisů byl
koordinován tak, aby orgány územního plánování
postupem podle tohoto zákona mohli koordinovat
veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a
jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a mohli
konkretizovat ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.
Územní plán svojí urbanistickou koncepcí, koncepcí
veřejné infrastruktury a koncepcí uspořádání krajiny
včetně stanovení základních omezujících i
pobídkových činitelů ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich ztotožnění s ní.
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území obce Chlumčany.
Podmínky stanovené územním plánem z hlediska
rozdílného způsobu využití území ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně
navazujících
právních
předpisů
umožňují
v nezastavěném území a v míře přiměřené z hlediska
ochrany krajiny jako celku a v souladu s jejím
charakterem a dosavadním využitím umisťovat stavby,
zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví,
vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále
takových technických opatření a staveb, které zlepší
podmínky jejího využití pro účely rekreace a cestovního
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra apod.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

• Územní plán je v souladu s úkoly územního plánování
a to zejména z následujících důvodů:
- Územní plán obce Chlumčany byl vypracován na
podkladě ÚAP ORP Přeštice včetně RURÚ,

doplňujících průzkumů a rozborů a zadání ÚPD, při
kterých byl zevrubně zjištěn a posouzen stav území,
jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
Koncepce rozvoje území, včetně urbanistické
koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny, byla s ohledem na výše uvedené
podklady a nadřazenou ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR
PK stanovena s ohledem na ochranu konkrétních
hodnot v území a ostatní podmínky v území a
požadavky na jeho rozvoj
Potřeba 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 byly
s ohledem na výše uvedené podklady a nadřazenou
ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR PK v rámci procesu
tvorby, projednávání a schvalování ÚP Chlumčany
náležitě prověřeny a posouzeny.
V ÚP jsou stanoveny urbanistické, v přiměřené míře
architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny,
zejména na umístění, uspořádání a řešení zástavby ve
formě regulativů pro rozdílný způsob využití území
(RZV), intenzitu využití pozemků v plochách (IVP),
výškovou regulaci zástavby (VRZ).
V ÚP jsou v příslušných částech dokumentace ve
formě výše uvedených regulativů (RZV, IVP, VRZ a
jiné) stanoveny podmínky pro provedení změn v území,
zejména pak pro umístění a uspořádání zástavby
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Pořadí provádění konkrétních změn v území
(etapizace) není v ÚP stanoveno. Způsob využití území
a zejména postupné využití nových zastavitelných
ploch vyplývá z urbanistické koncepce, ve které jsou
stanoveny podmiňující požadavky pro využití území.
Celkovou koncepcí urbanistickou, koncepcí veřejné
infrastruktury a zejména koncepcí uspořádání krajiny
jsou ÚP v území vytvořeny podmínky pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků přírodě blízkým
způsobem.
Celkovou urbanistickou koncepcí území včetně
koncepce veřejné infrastruktury, zejména způsobem
jeho budoucího využití se stanovením jeho optimálního
rozvoje s přiměřenou flexibilitou regulativů a
vymezením ploch územních rezerv jsou v území
vytvořeny podmínky pro případné odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn.
V urbanistické koncepci jsou stanoveny podmínky pro
obnovu sídelní struktury formou ploch přestavby a
ploch změn v krajině a rozvoj sídelní struktury formou
nových zastavitelných ploch při respektování
požadavků na kvalitní bydlení.
Z hlediska koncepce urbanistické, veřejné infrastruktury
i koncepce uspořádání krajiny byly na podkladě ÚAP
ORP Přeštice včetně RURÚ, doplňujících průzkumů a
rozborů, zadání ÚPD a nadřazené ÚPD Plzeňského
kraje, tj. ZÚR PK prověřeny a v ÚP jsou v území
vytvářeny podmínky pro hospodárné vynakládání
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-

-

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území
zejména při realizaci nejvýznamnějších záměrů v rámci
zajištění veřejné infrastruktury včetně vymezení veřejně
prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných
opatření (VPO).
V ÚP jsou v území koncepcí urbanistickou, koncepcí
veřejné infrastruktury a koncepcí uspořádání krajiny
vytvořeny podmínky pro zajištění civilní ochrany a to
zejména z hlediska případného vzniku mimořádných
událostí na podkladě havarijního plánu a ostatních
podkladů na tomto úseku.
V území
jsou
vymezeny
plochy
přestavby
s diferencovaným způsobem této územní operace dle
konkrétních podmínek v dané ploše a plochy změn
respektive opatření v krajině, které sledují hlavní cíle
celkové urbanistické koncepce i koncepce uspořádání
krajiny včetně určení nutných asanačních,
rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území.
Celkovou koncepcí rozvoje území jsou v ÚP vytvářeny
podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních
předpisů před negativními vlivy záměrů na území s tím,
že vzhledem k umístění zastavitelných ploch a jejich
charakteru se nepředpokládá negativní vliv záměru na
území, který by vyžadoval kompenzační opatření
v území
V procesu zpracování ÚP a zejména při stanovení
základní koncepce urbanistické, veřejné infrastruktury a
koncepce uspořádání krajiny byly uplatňovány
poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu,
územního plánování, ekologie a památkové péče.
Vyhodnocení vlivů územního plánu (ÚP) na vyvážený
vztah územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, tj. vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, jehož součástí má být
posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
nebylo nutné vypracovat, protože příslušný dotčený
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takový vliv
vyloučil.

urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
- s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích
právních předpisů,
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, a došel k závěru, že územní plán Chlumčany
je v souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona a
přílohou č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně
analytických
podkladech,
územně
plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti.
• Zdůvodnění přijatého řešení je součástí odůvodnění
územního plánu.
• Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je
součástí odůvodnění územního plánu dle § 55
stavebního zákona.
• Územní plán Chlumčany je v souladu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů.

e) Soulad s požadavky zvláštních právních
předpisů a soulad se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů

• Územní plán Chlumčany (ÚP) je v souladu
s požadavky dle zvláštních právních předpisů a to
zejména proto, že nejsou nad míru únosnou dotčeny
veřejné zájmy vyplývající ze zvláštních právních
předpisů.
• V územním plánu jsou ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů vytvořeny podmínky pro ochranu nemovitých
kulturních památek zapsaných do Ústředního seznamu
kulturních
památek
včetně
ÚAN
(území
archeologických nálezů) a archeologických zón.
• V řešeném území se nenachází památková zóna ani
nemovitá národní kulturní památka.
• Ve správním území obce Chlumčany se nachází
nemovitá kulturní památka kaple Panny Marie
Pomocné, která je v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky evidována pod rejstříkovým
číslem 18648/4-300.
• Jedná se o hodnotnou barokní sakrální památku citlivě
zasazenou do krajiny jako zdaleka viditelná dominanta
charakteristická pro obec Chlumčany i široké okolí.
• Z hlediska památkové péče je žádoucí, aby prostor a
okolí této stavby byly upravovány tak, aby nedošlo k
narušení prostředí kulturní památky, ani jejího
působení v krajině.
• Nová zástavba ploch v okolí kaple by měla respektovat
dominantní postavení kaple Panny Marie Pomocné a
její tradiční vazby na okolní krajinu. Zástavba těchto
ploch by měla vycházet z hmot tradiční venkovské
zástavby, tj. zástavba s nízkou podlažností (nejlépe o
jednom podlaží a podkroví).

d) Soulad s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů

• Územní plán Chlumčany byl vypracován v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č.500/2006 Sb. o
územně plánovacích podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací
činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů.
• Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního
plánu:
- s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem (ZÚR PK ve znění
aktualizace č.1)
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a
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• Úpravy plochy veřejného prostranství se sídelní zelení
obklopující kapli Panny Marie Pomocné by měla
vycházet z doloženého historického vývoje tohoto
území. Při úpravě zeleně by měly být využívány
domácí druhy dřevin. Nevhodné úpravy tohoto prostoru
by narušily prostředí této barokní sakrální stavby. Z
hlediska památkové péče je žádoucí, aby prostor a
okolí této památkově chráněné stavby byly upravovány
tak, aby nedošlo k narušení prostředí kulturní památky,
ani jejího dominantního působení v krajině.
Zamýšlenou revitalizaci prostranství u kaple je
potřebné v předstihu konzultovat se zástupci
památkové péče.
• Z výše uvedených důvodů je vymezeno území, ve
kterém je rozhodování o změnách podmíněno
vypracováním územní studie.

• Je vymezen a územně chráněn koridor pro přeložku
silnice 1/27 jako návrhovou plochu pro silniční dopravní
infrastrukturu se všemi souvisejícími stavbami.
• Stavba přeložky silnice 1/27 je v ÚP Chlumčany
zařazena mezi VPS (veřejně prospěšné stavby).
• V OP stávající silnice 1/27 a výše uvedeném koridoru
nejsou vymezeny plochy, jejichž využití umožňuje
umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické limity (hluk, imise)
• Dopravní
připojení
nových
rozvojových
či
přestavbových ploch je řešeno prostřednictvím
místních komunikací a sítě silnic nižší třídy
• V ÚP jsou mimo zastavěnou část obce respektovaná
ochranná pásma silnic I. (50 m od osy krajního
dopravního pruhu), II. a III. třídy (15 m od osy).

• Ve správním území obce Chlumčany jsou ve Státním
archeologickém seznamu ČR dosud evidována
následující území s archeologickými nálezy dle
pořadového čísla SAS:
- 21-22-10/12 - V od obce a JZ od polohy „V Hořejškách"
Sběrem fragmentů keramiky zjištěno pravěké sídliště o
ploše necelé 2 ha na Z svahu a 100 m S od vodoteče
- 21-22-10/13 SV od kaple - nálezy raně středověké
keramiky
- 21-22-10/15 - JV od dolu Máj, SZ od obce, na mírném
Z svahu na P břehu bezejmenné vodoteče s rybníčkem
na JZ. Nálezy 28 fragmentů pravěkých střepů
- 21-22-10/16 - S od polohy „V jamách" a Z od vodoteče.
Nálezy pravěkých zlomků a 1 ks štípané industrie.
• V ÚP jsou hranice ÚAN zakresleny dle Státního
archeologického seznamu České republiky, respektive
podkladů vyplývajících z ÚAP ORP Přeštice.
• V plochách, které zasahují do ÚAN, jsou v ÚP
stanoveny specifické podmínky a požadavky.
V plochách v okolí kaple Panny Marie je stanovena
podmínka vypracování ÚS – U kaple (Územní studie U
kaple viz. výše)

• V návrhu umístění inženýrských sítí jsou respektovaná
ustanovení zákona č. 13/97 Sb. o pozemních
komunikacích s tím, že energetická, telekomunikační,
vodovodní, kanalizační a jiná technická vedení mohou
být podélně umisťována v tělese silnice pouze v
případě nemožnosti jiného technického řešení a po
doložení řádného zdůvodnění.
• V ÚP je respektovaná železniční trať č. 183 Plzeň Klatovy - Železná Ruda včetně záměru modernizace a
zdvojkolejnění s přeložkou kolem Dobřan, která
zasahuje okrajově do řešeného území obce
Chlumčany.
• Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném
pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou
upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném
znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č.
177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah" v platném
znění.
• V územním plánu je respektováno ochranné pásmo
dráhy (OPD) (železniční trať č. 183 Plzeň – Klatovy –
Železná Ruda) dle §§ 4, 4a, 8, 9 a následujících dle
zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.
• V OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti
jen se souhlasem příslušného drážního úřadu,
případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem
vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních
pozemků.
• Dle ÚP Chlumčany se v ochranném pásmu dráhy
nevymezují plochy, jejichž využití umožňuje umístění
objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
limity (hluk, imise).

• Mezi architektonicky hodnotné stavby, které výrazně
utváří charakter obce Chlumčany patří dochovaná
zástavba keramických závodů, dělnická kolonie „V
Rumunsku" a budova základní školy z období před 1.
světovou válkou, které jsou v ÚP zohledněny a
zakresleny včetně vybraných veřejných prostranství
jako hodnoty, které je třeba chránit před nevhodnými
zásahy.
• Dokumentace územního plánu obsahuje dopravní
řešení odpovídající dopravním normám a je v souladu
se zákonem 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(např. zásady pro nová připojování sousedních
nemovitostí či lokalit určených k zástavbě, výstavby
chodníků podél silnic atd.).
• Je respektovaná stávající
ochranného pásma (OP)

silnice

1/27

• V ÚP je v rámci koncepce veřejné infrastruktury řešeno
vodní hospodářství včetně zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod a problematiky
vodních ploch a vodotečí včetně protierozních a
protipovodňových opatření v krajině za účelem zvýšení
retenční kapacity území včetně ochrany zastavěného
území sídel před místní povodní v souladu s koncepcí
SZ (společná zařízení) KPÚ.

včetně
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• Řešení vodního hospodářství vychází z Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje bez podstatné
změny s tím, že výhledově doplňuje místní vodovodní a
kanalizační síť v nových zastavitelných plochách a
plochách přestavby.
• Podmínky RZV (rozdílný způsob využití území)
zohledňují ochranná pásma vodních zdrojů.
• Pro údržbu vodních toků správci vodních toků je
zohledněno pásmo 6 m od břehové čáry.
• V ÚP jsou sledovány požadavky na zvýšení retence
vody v krajině a pro zlepšení protipovodňové ochrany v
území níže na toku s tím, že Chlumčanský potok
včetně dvou pravostranných přítoků jsou určeny pro
revitalizaci.
• Umisťování malých vodních nádrží a rybníků v krajině
je umožněno stanovením podmínek RZV.

• V ÚP je řešena urbanistická koncepce, koncepce
veřejné infrastruktury a zejména koncepce uspořádání
krajiny s důsledným zaměřením na ochranu přírody a
krajiny včetně ochrany PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa) a ZPF (zemědělský půdní fond).
V rozpracovanosti bylo řešení ÚP koordinováno se
záměry a požadavky vybraných DO (dotčené orgány) a
to především z hlediska případného vlivu na ochranu
hodnot v území, ochranu přírody a krajiny včetně ÚSES
a ochranu ZPF.
• Řešení ÚP respektuje požadavky na ochranu PUPFL
s tím, že podrobné vyhodnocení záboru půdního fondu
s odůvodněním je v příslušné kapitole textové části
ÚP. Zábor PUPFL je minimální převážně pro vybrané
veřejně prospěšné stavby a v pásmu 50 m od okraje
lesa se nachází až na malé výjimky pouze některé
plochy přestavby a plochy převzaté z předchozí ÚPD.

• V územním plánu jsou respektována ochranná pásma
energetických zařízení, sloužících pro přenos nebo
distribuci elektřiny, přepravu a distribuci plynu,
definovaná v zákoně č. 458/2000 Sb. energetický
zákon ve znění pozdějších předpisů.

• Na území obce Chlumčany se nachází dobývací
prostor, ložiskové a poddolované území, jejichž rozsah
je vymezen v grafické části a popsán v textové části
ÚP.
• V územním plánu je vyznačena hranice dobývacího
prostoru „Chlumčany" stanoveném pro dobývání
výhradního ložiska kaolinu rozhodnutím Ministerstva
stavebnictví ČSR č.j. 255/79-CKZ ( dle §26 odst. 3
horního zákona - „Hranice stanoveného dobývacího
prostoru vyznačí orgán územního plánování v územně
plánovací dokumentaci'') a takto vymezené území je v
územním plánu vedeno a označeno jako území
vymezené pro těžbu (dle § 27 odst. 6 horního zákona „Stanovení a změna dobývacího prostoru je i
rozhodnutím o využití území v rozsahu jeho území na
povrchu). V řešeném území jsou vymezeny plochy T(z)
– Plochy těžby nerostů zastavitelné a T(n) – Plochy
těžby nerostů nezastavitelné, pro které jsou stanoveny
podmínky jejich využití tzv. RZV (rozdílný způsob
využití).

• V územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro
ochranu přírody a krajiny a to zejména celkovou
koncepcí uspořádání krajiny se stanovením požadavků
na její využívání z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití) vymezených ploch.
• Skladebné prvky ÚSES jsou přednostně vymezeny
jako plochy přírodní (LBC, tj lokální biocentra) a plochy
smíšené nezastavěného území (LBK, tj. lokální
biokoridory) ve smyslu §§ 16 a 17 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve
znění pozdějších předpisů.
• Zároveň jsou limitovány případné záměry na nevhodné
využití nezastavěného území (FVE – fotovoltaická
elektrárna apod.) a zajištěna ochrana významných
krajinných prvků (lesy, mokřady, údolní nivy apod.) a
krajiny jako celku včetně umožnění jejího přiměřeného
využívání obyvateli pro rekreaci při respektování
významných limitů využití území (ochrana ložisek
nerostů, ochranná pásma dopravní a technické
infrastruktury). V území je vymezen SES (systém
ekologické
stability)
krajiny
na
podkladě
aktualizovaného Generelu ÚSES (územní systém
ekologické stability) ORP Přeštice, který byl zpracován
v širších souvislostech.

• V územním plánu je vyznačena hranice chráněného
ložiskového území „Chlumčany" stanoveného pro
ochranu výhradního ložiska kaolinu a minerálních
barviv a hranici chráněného ložiskového území
„Dobřany" stanoveného pro ochranu výhradního
ložiska kaolinu (dle § 17 odst. 5 horního zákona „Hranice chráněného ložiskového území se vyznačí v
územně plánovací dokumentaci") a v takto vymezeném
území respektovat omezení všech činností, plynoucí z
ustanovení §18 a 19 horního zákona (Stavební
uzávěra -Zřizovat stavby a zařízení které nesouvisí
s dobýváním výhradního ložiska lze jen pokud je to
nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu). Dle
ÚP jsou hranicích CHLÚ umisťovány pouze stavby
dopravní a technické infrastruktury vyplývající
z nadřazených ZÚR PK a opatření v krajině související
s vymezením respektive založením prvků MÚSES
především podél Chlumčanského potoka, které kromě
jiného plní funkci doprovodné, clonící a ochranné
zeleně.

• Na území kde byly ukončeny KPÚ (komplexní
pozemkové úpravy). V ÚP je zohledněn plán
společných zařízení (PSZ) projednaný na veřejném
zasedání obecního zastupitelstva dne 30. 6. 2009 a
rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo
přechodu vlastnických práv č. j. SPÚ044577/2013 ze
dne 13. 3. 2013 s nabytím právní moci dne 3. 4. 2013.
V řešeném území jsou dle územně technických
podmínek zachovány stávající přístupové cesty a
sjezdy na zemědělské pozemky.
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• Řešení ÚP respektuje požadavky na ochranu životního
prostředí s důrazem na ochranu souvislého obytného
území před negativními vlivy z dopravy silniční a
železniční podél koridorů silnice I/27 a železniční trati
č. 183, z těžební a výrobní činnosti v okolí areálu LB
Minerals, s.r.o. a Lasselsberger s.r.o.
• Pro případné rozšíření těžebních a výrobních činností
jsou ve vztahu ke stávajícím obytným domům v ulici
V Rumunsku stanoveny základní podmínky pro jejich
přiměřenou ochranu ve formě odstupových
vzdáleností, požadavku na založení pásu ochranné a
clonící zeleně včetně technických opatření proti hluku,
otřesům, prachu apod.

a přiměřený obce s důrazem na kvalitativně vyšší
úroveň sídelní struktury
- koncepcí ploch přestavby a nových zastavitelných
ploch převážně v přímé návaznosti na zastavěné
území nejsou negativně nad únosnou míru zasaženy
zájmy z hlediska ochrany přírody a krajiny
- koncepce uspořádání krajiny se orientuje na ochranu
hodnot v území při jeho přiměřeném rekreačním využití
zejména v přímé návaznosti na obec Chlumčany
• Požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území podle § 47, odst. 3,
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů v zadání ÚP Chlumčany tak
nakonec nebyl uplatněn. Vliv koncepce na životní
prostředí nebo významný vliv na evropsky významnou
lokalitu či ptačí oblast byl při projednání upraveného
zadání vyloučen.
• Krajský úřad Plzeňského kraje, jako orgán ochrany
přírody, příslušný podle ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, po posouzení záměru „Návrh
zadání ÚP Chlumčany" vydal v souladu s ustanovením
§ 45i odst. 1 výše uvedeného zákona stanovisko č. j.
ŽP/5345/14 ze dne 23. 7. 2014 a následně
k upravenému Zadání ÚP Chlumčany stanovisko č. j.
ŽP/162/15 ze dne 2. 1. 2015.

f) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území obsahující základní informace
o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně
výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí

• Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP
Chlumčany neuplatnil požadavek na posouzení
územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a
zároveň vyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast. Proto pořizovatel
nepožadoval v návrhu zadání vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území.
• ÚP Chlumčany nestanoví rámec pro budoucí povolení
záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
• Záměry dle ÚP Chlumčany nezasahují za hranice
žádné EVL (evropsky významná lokalita) nebo PO
(ptačí oblast) a představuje zásah takového
charakteru, který nemůže ani druhotně negativně
ovlivnit předmět ochrany jakékoliv složky soustavy
Natura 2000.
• V zadání územního plánu nebylo požadováno, a proto
nebylo vypracováno vyhodnocení vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území respektive posouzení
z hlediska vlivu koncepce územního plánu na životní
prostředí a EVL (evropsky významná lokalita) nebo PO
(ptačí oblast) evropského systému ochrany přírody a
krajiny NATURA 2000 především z následujících
důvodů:
- PO se na území obce ani v její blízkosti nenachází a
nejsou proto koncepcí rozvoje území dotčeny
- EVL se na území obce nachází, ale není významně
dotčena koncepcí rozvoje území
- záměry nadmístního významu dopravní a technické
infrastruktury převzaté z nadřazené ÚPD Plzeňského
kraje, tj. ZÚR PK, které v rámci procesu projednání
uvedené dokumentace již byly posouzeny z hlediska
vlivu na životní prostředí, evropský systém ochrany
přírody a krajiny Natura 2000 a udržitelný rozvoj, byly v
ÚP pouze zpřesněny dle podrobnější přípravné nebo
v době zpracování ÚPD dostupné projektové
dokumentace
- urbanistická koncepce obce Chlumčany se orientuje na
stabilizaci obyvatel při optimalizované nabídce
disponibilních ploch pro případný nárůst počtu obyvatel

g) Stanovisko krajského úřadu podle § 50
odst. 5 stavebního zákona

• Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje k návrhu
koncepce v ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
nebylo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
vydáno.

h) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50
odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s
uvedením závažných důvodů, pokud některé
požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly

• Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje k návrhu
koncepce v ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
nebylo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
vydáno.

i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
včetně vybrané varianty
- Vymezení zastavěného území
• Územní plán řeší celé území obce ve smyslu § 43,
odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve
znění pozdějších předpisů respektive území obce
Chlumčany v rozsahu jeho katastrálního území a všech
jeho ZSJ (Chlumčany, Hradčany, U Keramičky) a
samoty (Na Závisti).
• Zastavěné území bylo dle § 58 zákona č.183/2006 Sb.,
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů
v řešeném území vymezeno v rámci prací na ÚP ke dni
30.6.2015 na podkladě:
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• Vzhledem k rychlým změnám ve všech oblastech
života
společnosti
se
snižuje
spolehlivost
dlouhodobějších prognóz.
• Vývoj obce bude přímo ovlivněn vývojem celého
regionu. Proto bylo nutno územní řešení zpracovat s
dostatečnou flexibilitou tak, aby postihlo možné
odchylky od předpokládaného vývoje.

- zákresu intravilánu k 1. 9. 1966 v katastrálních mapách
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj poskytnutých
pořizovatelem ÚP
- DKM a KMD předané pro celé řešené území ze strany
pořizovatele ÚP
- předchozího ÚPN-SÚ Chlumčany včetně následných
změn
- doplňujících průzkumů a rozborů pro ÚP (2013)
- požadavků pořizovatele ÚP
- požadavků vzešlých ze zadání a při projednání ÚP
• Na území obce je vymezeno více dílčích zastavěných
území z důvodu předchozího urbanistického vývoje
území a se zohledněním souvisejících pozemků dle
vlastnických vztahů v území, které zahrnuje také dílčí
urbanizované plochy mimo souvislé zastavěné území
obce a ostatních sídel v řešeném území
• Hranice ZÚ (zastavěné území) je vymezena tak, aby
její průběh bylo možné v grafické části ÚP jednoznačně
určit.

• Pro budoucí úspěšný a přiměřený rozvoj předmětného
území je nutné nadále prosazovat rovnováhu mezi
přírodně, kulturně a historicky danými podmínkami v
území a nově založenými rozvojovými možnostmi
s ohledem na trvale udržitelný rozvoj dané oblasti jak
po stránce ekonomické, kvalitního životního prostředí
tak i sociálně přívětivého prostředí.
• Z hlediska současných a budoucích trendů je možné
obec Chlumčany charakterizovat jako stabilizovanou až
progresivní.
• Z hlediska rozvojových možností a limitujících faktorů
v území je možné obec Chlumčany charakterizovat
jako spíše progresivní.
• Základním cílem je do budoucna v prvé řadě
stabilizace obyvatel a následně rozvoj pracovních
příležitostí v širší oblasti a případný nárůst počtu
obyvatel v souladu s předpoklady rozvojové oblasti dle
ZÚR PK.
• Z hlediska budoucího rozvoje je významná poloha
obce na železniční trati č. 183 a státní silnici I/27
nadregionálního významu.
• Základní rozvržení ploch s rozdílným využitím,
provozních a komunikačních vazeb na území obce
Chlumčany je v mnoha aspektech předznamenáno
předešlým
vývojem
sídelního
organizmu
poznamenaného zvýšenou exploatací krajiny těžbou
nerostů, zemědělskou výrobou rostlinnou a v minulosti
také výrobou živočišnou.
• Urbanistická struktura a měřítko sídel nebo jejich částí
na území obce Chlumčany jsou podřízeny konfiguraci
terénu.

- Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot
• Základní důvody pro pořízení územního plánu jsou:
- Uvedení ÚPD do souladu s novým stavebním zákonem
č.183/2006 Sb., prováděcími vyhláškami k němu a
dalšími souvisejícími předpisy
- Uvedení ÚPD do souladu s PÚR ČR, se ZÚR
Plzeňského kraje a jejich první aktualizací
- Koordinace a uvedení vlastního ÚPD do souladu
s novou koncepcí rozvoje vlastní a sousedních obcí
- Uvedení ÚPD do souladu s územně technickými a
ekologickými podmínkami, hodnotami a limity využití
území
- Koordinace ÚPD s ÚAP ORP Přeštice respektive ÚAP
sousedního ORP Stod, předchozími ÚPP a požadavky
obecní správy a občanů
- Určení nových ploch a koridorů zastavitelných a
rezervních pro různorodé využití, zejména pro bydlení,
včetně dořešení související dopravní a technické
infrastruktury
- Určení výhledové koncepce obce Chlumčany jako
plnohodnotného sídelního organismu s vyváženými
přírodními, hospodářskými a sociálními podmínkami.

• V závislosti na charakteru území, limitech využití a jeho
hodnotách společenských, krajinných, urbanistických a
stavebně architektonických je celé území obce
rozděleno na územní sektory, které jsou dále členěny:
- urbanistické sektory
- krajinné sektory
• Základní členění území obce na urbanistické a krajinné
sektory určuje celkovou koncepci rozvoje území
z obecného a širšího hlediska.
• Rozvoj zastavitelných ploch je řešen téměř výhradně
v rámci urbanistických sektorů převážně v přímé
návaznosti na zastavěné území s tím, že všechny
záměry jsou podřízeny ochraně nesporných hodnot
v území.

• Obyvatelstvo a osídlení Chlumčan v rámci dnešního
POÚ Dobřany (pověřený obecní úřad), ORP Přeštice
(obec s rozšířenou působností) a Plzeňského kraje
prošlo v předchozím období poměrně složitým
vývojem. Převážně zemědělská oblast si do začátku
20. století zachovala svůj charakter s tím, že následně
došlo k výraznému rozvoji těžby černého uhlí a kaolinu
a související výroby.
• Chlumčany patří k ekonomicky významnějším obcím
bývalého okresu Plzeň – jih.
• Sídelní struktura se vyznačuje nízkou hustotou
zalidnění.
• Obec Chlumčany je součástí rozvojové oblasti dle ZÚR
PK ve znění 1. aktualizace.
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• Územní sektory:

území a jsou kromě přírodního a krajinného zázemí,
památkově chráněného objektu a archeologických
nalezišť významnou hodnotou, kterou je nutné
zachovat a chránit před nepříznivými zásahy pro
budoucí generace a to zejména pro zvýšení atraktivity
Chlumčan a Hradčan z hlediska využití pro rekreaci a
cestovní ruch.
• Na území obce Chlumčany není vyhlášena ochrana
sídelních souborů ve formě VPZ (vesnická památková
zóna).
• Na území obce Chlumčany se nachází nemovité
kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu
kulturních památek:
Označení Umístění
01
Chlumčany

• Jednou z nejvýznamnějších je kulturně historická
hodnota.
• Význam sídla a jeho atraktivita jsou posíleny existencí
památkově chráněného objektu kaple Panny Marie,
kulturních a přírodních hodnot a zajímavostí a
navazujícího převážně zemědělského krajinného
rámce s enklávou těžební činnosti a stavební výroby za
tratí.
• Z historické struktury se dle srovnání se stabilním
katastrem do současné doby zachovala podstatná část
původní zástavby v Chlumčanech a Hradčanech s více
či méně přestavěnými původními objekty doplněné
v menších lokalitách a prolukách objekty novými často
nevhodné architektonické formy. I přesto že došlo
k výraznému plošnému růstu Chlumčan zejména na
začátku 20. století a následně v 70. až 80. letech 20.
století, tvoří původní zástavba významnou část urbánní
struktury.

Popis
Kaple Panny Marie (dříve
nazývaná kaple Matky Boží
Pomocné)

- Zdroj: ÚAP ORP Přeštice
- Poznámka: Označení NKP (nemovitá kulturní památka) je shodné
s označením v grafické části odůvodnění ÚP

• V řešeném území se nachází archeologická naleziště.
Nejvýznamnější jsou ÚAN I. a II. kategorie.
• ÚAN I. kategorie: území s pozitivně prokázaným a dále
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů:
Označení Název
11

Popis

Západní okraj vsi v ulici V
Kazematu
12
Východně od obce a
jihozápadně od polohy "V
Hořejškách"
13
21-22-10/13 Chlumčany
Severovýchodně od kaple
Panny Marie
14
21-22-10/15 Chlumčany
Východně od bývalého dolu
Máj, severozápadně od
obce, na mírném západním
svahu na pravém břehu
bezejmenné vodoteče s
rybníčkem na jihozápadě
15
21-22-10/16 Chlumčany-V Severně od polohy "V
jamách
jamách" a západně od
vodoteče
- Zdroj: ÚAP ORP Přeštice
- Poznámka: Označení ÚAN je shodné s označením v grafické části
odůvodnění ÚP

• Obec Chlumčany rozložená po Vrchem s dominantou
kaple Panny Marie je tvořena původním návesním
jádrem postupně rozšířeným směrem západním
převážně rodinnými domy a směrem jižním sídlištní
zástavbou vícepodlažních bytových domů.
• Charakteristické pro Chlumčany je nepravidelné
návesní jádro původně s velkým rybníkem ještě
částečně obklopeným většinou tradičními venkovskými
usedlostmi z 19. století.
• Na východním okraji vsi je situován hospodářský dvůr
založený na počátku 18. století s panskou chalupou,
ovčínem a stájemi. Budovy dvora jsou zčásti
zachovány v původní barokní podobě.
• Západně od Chlumčan je za tratí lokalizována zóna
těžby kaolinu a stavení výroby.
• Malá ves Hradčany ve vysoké poloze pod lesem
Vysoká se postupně rozrůstala od roku 1786.
• Ve 2. polovině 19. století byla zástavba vsi plánovitě
rozšířena.
• Dlouhá a k jihu svažitá ulicová náves s kapličkou
orientovaná k široké údolní nivě řeky Úhlavy je
oboustranně obestavěna převážně ještě původní
zástavbou drobných statků a domů se štíty obrácenými
k návsi.
• Součástí urbánní struktury jsou významné objekty a
soubory staveb dokládající kulturně historický vývoj

21-22-10/4 Chlumčany tvrz
21-22-10/12 Chlumčany

• ÚAN II. kategorie: území, na němž nebyl doposud
pozitivně prokázán výskyt AN, ale určité indicie mu
nasvědčují (pravděpodobnost výskytu AN 51-100%):
Označení Název
21

Popis

Bez označení jádro vsi
Chlumčany jádro vsi
22
22-11-11/9
jádro vsi
Hradčany jádro vsi
- Zdroj: ÚAP ORP Přeštice
- Poznámka: Označení ÚAN je shodné s označením v grafické části
odůvodnění ÚP
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• Na území obce se nachází další objekty a stavby, z
hlediska kulturně historického a společenského
důležité jako doklad vývoje osídlení, které je nutné
chránit před nevhodnými zásahy:

- konfigurace krajiny a charakter stávající zástavby
v historické části obce včetně významného postavení
kaple Panny Marie v obci jako dominanty místní i
v širších pohledových vazbách směrem S, SZ, JZ a J
včetně panoramatu obce, které je charakteristické pro
dané místo ve směru od SV, V a JV
- venkovský charakter původní nejstarší zástavby
v Chlumčanech a Hradčanech
- systémy dopravy a technické infrastruktury a jejich
ochranná nebo bezpečnostní pásma
- dopravní systémy a záměry na rozvoj hlavních
dopravních tahů nadmístního významu
- systémy technické infrastruktury a záměry na rozvoj
hlavních rozvodů nadmístního i místního významu
- zemědělský charakter krajiny s velice hodnotným
zemědělským půdním fondem rozloženým prakticky na
celém území obce převážně ve II. stupni třídy ochrany
včetně provedených meliorací
- ukončené respektive vydané KPÚ (komplexní
pozemková úprava) s danou koncepcí společných
zařízení (cestní síť, protierozní opatření, MÚSES
apod.)
- celé řešené území je součástí zranitelné oblasti
z hlediska ochrany vod
- eroze a místní záplavy při vydatných deštích v lokalitě
pod vodojemem v Chlumčanech a Na Závisti
- zájmy těžby (stanovený dobývací prostor Chlumčany
včetně CHLÚ a ochrany ostatních ložisek nerostných
surovin
- poddolovaná území
- dislokace významného průmyslu stavební výroby a
těžby s potenciálními i skutečnými negativními vlivy na
životní prostředí zejména bydlení
- dislokace významných dopravních tahů silniční (silnice
I/27 a silně zatížený průtah silnice III/18040) a
železniční dopravy (trať č. 183) s potenciálními i
skutečnými negativními vlivy na životní prostředí
zejména bydlení
• Urbanistická koncepce předmětného území vychází
zejména z předpokladů a podmínek rozvoje
vyplývajících ze ZÚR PK, předchozí ÚPD (ÚPN-SÚ) a
ze známých rozvojových záměrů a trendů zjištěných
v průběhu prací na ÚP a vyplývajících ze zadání ÚP.
• Důraz je kladen na rozvoj území v souladu s limity
využití území a rozvoj zastavitelných ploch je řešen ve
vymezených urbanistických sektorech převážně
v přímé návaznosti na zastavěné území.

Označení
31
32
33
34
41

Umístění
Popis
Chlumčany
hřbitovní kaple
Hradčany
návesní kaple
Chlumčany
budova školy
U Keramičky
věžový vodojem
Dům č.p. 15 na pozemku p.č. -66 s branou a s pozdně
klasicistní fasádou
42
Dům č.p. 16 na pozemku p.č. -67 s branou a s pozdně
klasicistní fasádou
43
Dům č.p. 21 na pozemku p.č. -6/2 s branou a s pozdně
klasicistní fasádou
44
Dům č.p. 64 na pozemku p.č. -74 se secesními prvky
45
Torzo renesanční budovy přestavěné v 19. století na
obytný domek č.p. 24 na pozemku p.č. -9 (-10)
46
Klasicistní špýchar u domu č.p. 28 na pozemku p.č. 39/1
47
Plocha bývalého hospodářského dvora, který zanikl po
požáru roku 1701 a na jeho místě byly vybudovány
domy č.p. 71 na pozemku p.č. -11 a 54 na pozemku p.č.
-81. Před vstupem do domu byl osazen hraniční kámen
nebílovského panství z roku 1707
48
Hospodářský dvůr založený na počátku 18. století
s panskou chalupou, ovčínem a stájemi. Budovy dvora
jsou zčásti zachovány v původní barokní podobě.
49
Socha Sv. Jana Nepomuckého na sloupku z roku 1888
50
Parčík u hřbitova
51
Předprostor s parkovou úpravou a stromořadím u kaple
Panny Marie
52
Náves s parkovou úpravou v Chlumčanech
53
Náves s kapličkou v Hradčanech
54
Veřejné prostranství ulice Komenského v Chlumčanech
55
Území původní vesnické zástavby včetně veřejných
prostranství v Chlumčanech
56
Území původní vesnické zástavby včetně veřejných
prostranství v Hradčanech
57
Zachovaný soubor staveb původního výrobního areálu
včetně objektu zvaného „Mistrák“
58
Zachovaný soubor obytných staveb původního
výrobního areálu „V Rumunsku“
59
Pravděpodobná oblast zaniklé vsi „Háj“ ?
60
Pravděpodobná oblast zaniklého dvora „Vobanov“ ?
61
Památník padlým
- Zdroj: Doplňující P+R pro ÚP Chlumčany
- Vysvětlivky: ? = neznámé umístění
- Poznámky: Číselné označení je shodné s označením objektu
v grafické části odůvodnění ÚP.

• Nevhodnými zásahy se rozumí všechny úpravy
stavební nebo nestavební povahy, které snižují
zachovanou architektonickou nebo urbanistickou
hodnotu dané stavby nebo souboru staveb a vybraných
prostranství v historicky vzniklých souvislostech,
architektonickém stylu a urbanistickém zakomponování
do krajiny nebo okolní zástavby.

• V ÚP bylo nutné respektovat především následující
nejvýznamnější limity využití území:
Název

- Urbanistická koncepce včetně vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
• Současné uspořádání urbanizovaného území obce
Chlumčany má omezené možnosti prostorového
rozvoje zejména z následujících důvodů:
- celé řešené území je součástí významné oblasti
z hlediska ochrany krajinného rázu

DOPRAVA
Železnice

Vlečky
Silnice I. tř.
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Rozsah ochranného
nebo bezpečnostního
pásma v m
60 m od osy krajní
koleje a 30 m od
hranice pozemku
dráhy
30 m od osy krajní
koleje
50 m od osy vozovky
respektive osy

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
Název

Silnice III. tř.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Venkovní vedení el. VN od 1 kV do 35 kV

Venkovní vedení el. VN od 35 kV do 110
kV
RR trasa (Krkavec – Prenet)
El. stanice (trafostanice a rozvodny) dly
typu
Sdělovací kabelová vedení
Plynovody VTL (ochranné pásmo)
Plynovod NTL a STL v zastavěné území
(ochranné pásmo)
Technologické objekty plynovodů
Plynovod VTL do DN 100 (bezpečnostní
pásmo)
Plynovod VTL do DN 250 (bezpečnostní
pásmo)
Regulační stanice VTL
Rozvodné zařízení tepla CZT
Výměníková stanice CZT
Vodovodní řady a kanalizační sběrače
VODNÍ TOKY
Manipulační pruh kolem vodotečí
VODNÍ ZDROJE
PHO I. stupně a II. stupně vodního zdroje
Chlumčany
PHO II. b stupně vnější Plzeň – Homolka
(Úhlava)
Zranitelná oblast dle § 39 Vodního zákona
273/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ve smyslu NV ČR 103/2003 Sb. ve znění
Nařízení vlády ČR 262/2012 Sb.
OCHRANA PŘÍRODY
Ochrana lesa
OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU
Území se zvýšenou ochranou krajinného
rázu
OCHRANA PAMÁTEK A KRAJINY
TĚŽBA
Dobývací prostor těžby
CHLÚ
Ochrana ostatních ložisek nerostných
surovin
Poddolované území
OSTATNÍ
Hřbitov
ČOV do 500 EO
ČOV nad 500 EO
Území zasažené hlukem z provozu ČOV
Území zasažené hlukem z výrobní zóny

- Průmysl, stavebnictví a skladové hospodářství a
velkoobchodní sklady
- Bydlení

Rozsah ochranného
nebo bezpečnostního
pásma v m
krajního jízdního
pruhu
15 m od osy vozovky

• Zemědělství
• Výrazné bylo v minulém
období scelování
zemědělských pozemků, monokulturní hospodaření a
vysoký stupeň zornění ZPF s negativními důsledky
(negativní obraz krajiny, vysoký stupeň vodní a větrné
eroze) na krajinný ráz ale také zástavbu ohrožovanou
místními povodněmi.
• Zemědělství je na území obce významné z hlediska
hospodaření na ZPF s tím, že na území obce se již
žádné zařízení zemědělské výroby rostlinné nebo
živočišné nenachází.
• Velkokapacitní chov hospodářských zvířat se nachází
mimo řešené území směrem severním (chov prasat
Vysoká), jehož ochranné pásmo zasahuje částečně
severní okraj území obce Chlumčany.
• Oblast pokrývá zemědělskou výrobou V – farma Vstiš.
• V předmětném území byly dokončeny komplexní
pozemkové úpravy.
• Požaduje se zachování přístupových cest a příslušných
vodohospodářských objektů včetně dalších společných
zařízení (hlavní a ostatní polní cesty, protierozní
opatření a vymezené segmenty MÚSES) z důvodu
obhospodařování zemědělských pozemků.

7m
10 m u vedení
realizovaných do roku
1994 včetně
12 m
Viz grafická část
až 20 m
1m
4m
1m
4m
15 m
20 m
10 m
2,5 m
2,5 m
1,5 až 2,5 m od líce
potrubí dle světlosti
6m
Viz grafická část

• Lesnictví
• Na území obce není situován žádný významný podnik
lesního hospodářství s výjimkou výroby stavebního
dříví a výrobků ze dřeva v Chlumčanech v areálu fy
HEPA.
• V maximální míře je třeba respektovat zachovalé lesní
porosty jako významné prvky stability krajiny převážně
zemědělské krajiny s dílčí exploatací nerostných
surovin a významným podílem výroby.

Viz grafická část
Celé území obce

50 m od hranice
lesního pozemku
Celé území obce
Viz ZÚR PK
Viz grafická a textová
část

• Těžba nerostů
• Jediným subjektem, který provádí v rámci stanovených
dobývacích prostorů těžbu nerostných surovin (kaolin)
povrchovým způsobem a ostatní činnosti s tím
související, je společnost LB Minerals, s.r.o..
• Ve výhledu se uvažuje se zachováním a případně
rozšířením těžebních a souvisejících činností směrem
severním také na území obce Chlumčany za tratí.

Viz grafická část
Viz grafická část
Viz grafická část
Viz grafická část
100 m
50 m
100 m
Viz grafická a textová
část
Viz grafická a textová
část

• Průmysl, stavebnictví a skladové hospodářství a
velkoobchodní sklady
• V řešeném území má dominantní postavení průmysl
stavební výroby respektive těžba kaolinu a dalších
stavebních surovin fy LB Minerals, s.r.o. a
Lasselsberger s.r.o.
• Ostatní subjekty, kromě firmy Xella zabývající se
výrobou stavebních hmot, které působí v předmětném
území nejsou tak významné a jsou vesměs ve svém
rozvoji stabilizované.
• Výše uvedené fy jsou převážně lokalizovány ve třech
zónách výroby a skladů:

- Zdroj: Doplňující P+R pro ÚP Chlumčany
• V ÚP byly zohledněny vybrané základní
charakteristické složky využití řešeného území:
- Zemědělství
- Lesnictví
- Těžba nerostů

a
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• Splašková kanalizace je připojena na vlastní kanalizaci
a ČOV (LB).
• Odpadní vody z výroby jsou řešeny v rámci areálu
(recyklace) dle příslušných povolení s tím, že jsou
využívány nádrže (rybníky) severně od areálu (viz
výše).
• Výrobní areál je připojen na VVN el. vedení 110 kV
s rozvodnou a připravuje se výstavba kogenerační
jednotky (viz výše) s tím, že pro případný rozvoj areálu
jsou dostatečné rezervy jak z hlediska zásobování
teplem tak i el. energií.

- U Keramičky – ve vzdálenější poloze západně od
Chlumčan za tratí
- K Dobřanům - na severozápadní straně Chlumčan při
silnici III. třídy u trati
- Hospodářský dvůr - na východní straně Chlumčan při
silnici III. třídy směrem ke křižovatce se silnicí I. Třídy
• Nejvýznamnější závody v řešeném území jsou:
- Závod LB MINERALS, s.r.o. a LASSELSBERGER,
s.r.o.
- Závod Xella CZ, s.r.o.,v Chlumčanech
• Závod LB MINERALS, s.r.o. a LASSELSBERGER,
s.r.o.
• Z hlediska těžební činnosti v dané oblasti se
předpokládá, že zřejmě do roku 2030 (2040 ?) bude
probíhat těžba kaolinu mimo k.ú. Chlumčany u Přeštic
ve směru S-J (viz DP a CHLÚ západně od výrobní
zóny U Keramičky). Případné následné využití CHLÚ
v SZ části k.ú. Chlumčany u Přeštic za tratí není
vyloučeno.
• Předpokládá se rozvoj výrobního areálu LB Minerals
severně až ke stávajícím bytovým domům (v současné
době PUPFL) pro volné skladování surovin apod. s tím,
že předmětné pozemky fa získá do svého vlastnictví.
• Záměr na výstavbu skladů a skladovacích ploch
v severní části areálu LB s dopadem na pozemky
sousední je projekčně připraven k realizaci.
• Připravuje se záměr na výstavbu kogenerační jednotky
(4 MW) v r. 2014 v rámci areálu LB s tím, že případné
využití zbytkového tepla respektive TUV pro CZT mimo
areál LB se vzhledem k technické a ekonomické
náročnosti neuvažuje.
• Rybníky a dosazovací nádrže v území u ČOV a ČS
(LB) slouží pro dočištění odpadních vod a jsou
prakticky součástí výrobní technologie výrobního
areálu LB.
• Dopravní zatížení při průjezdu obcí vyplývající
z výrobní činnosti závodu je poměrně vysoké a
odklonění dopravy na případnou novou komunikaci
(přeložka II/180) kolem jižního okraje Dobřan ve směru
(MÚK – Vysoká) I/27 by bylo přínosné.
• Zároveň byla za účelem snížení hlukové a jiné zátěže
(prašnost, otřesy) z dopravy v ulici U Keramičky
odkloněna technologická doprava na silnici podél
severního okraje výrobní zóny (silnice III. třídy) a vjezdy
pro nákladní dopravu byly umístěny mimo tuto ulici
oproti minulému stavu.
• Poměrně vysoká hluková zátěž v okolí výrobního
areálu byla technickými i organizačními opatřeními
oproti minulosti snížena a každé čtyři roky jsou
prováděna měření včetně vyhodnocení závěrů
v hlukové studii.
• Případné úpravy na dopravně závadné křižovatce u
železničního přejezdu jsou možné ale při zachování
vlečky a stávajících vjezdů do areálu.
• Případné „znovuotevření“ spojovací komunikace pro
veřejnou dopravu ve směru Dobřany – Dnešice přes
areál LB není zatím z důvodů provozních (návaznost
těžba – výroba) akceptovatelný.
• Výrobní areál využívá vlastních vodních zdrojů.

• Závod Xella CZ, s.r.o.,v Chlumčanech
• Předpokládá se rozvoj výrobního areálu severně až ke
stávající vodoteči a využití dočasně nevyužitých
pozemků jižně od areálu pro volné skladování surovin
(jako dříve) s tím, že předmětné pozemky jsou
převážně ve vlastnictví fy Xella.
• Dopravní zatížení při průjezdu obcí vyplývající
z výrobní činnosti závodu je poměrně vysoké a
odklonění dopravy na případnou novou komunikaci
(přeložka II/180) kolem jižního okraje Dobřan ve směru
(MÚK – Vysoká) I/27 by bylo přínosné.
• Pro odstavení (čekání) nákladních vozidel se využívá
komunikace před areálem ve vlastnictví fy. Minimální
počet čekajících kamionů může být cca 10 až 15.
V případě většího počtu vozidel možno využít
nevyužitých ploch podél této komunikace. Případné
úpravy na dopravně závadné křižovatce u železničního
přejezdu (okružní křižovatka apod.) jsou možné.
• Výrobní areál využívá několika vodních zdrojů:
- pro výrobu z Dobřan (Radbuza) trubním vedením od
SZ kolem rybníků do severní části vl. areálu
- pitná voda připojením na obecní vodovod u ČOV
Chlumčany
- vlastní vrt (hl. cca 50 m) v areálu
• Splašková kanalizace je připojena na obecní kanalizaci
a ČOV Chlumčany.
• Odpadní vody z výroby jsou řešeny v rámci areálu
(recyklace) dle příslušných povolení s tím, že výrobním
areálem od jihu a JV k severu protékají dvě menší
vodoteče převážně zatrubněné.
• Výrobní areál má vlastní RS VTL plynu a zdroj tepla
(plynová kotelna většího výkonu) s tím, že pro případný
rozvoj areálu jsou dostatečné rezervy jak z hlediska
zásobování plynem respektive teplem tak i el. energií.
• Z hlediska zatížení okolí hlukem byla provedena
technická a technologická opatření tak, že oproti situaci
před cca 20-ti lety se podmínky zlepšily téměř 10 x a do
budoucna se i při případném zvýšení výroby
nepředpokládá zhoršení hlukové situace ve vztahu
k zastavěným částem obce.
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• Bydlení
• Základní údaje ze SLDB (2011) dle obce, části obce a
ZSJ (základní sídelní jednotka):

Chlumčany
Hradčany
Chlumčany
Chlumčany
U Keramičky
- Zdroj: ČSÚ

508
56
452
431
21

448
56
392
384
8

1 031
64
967
897
70

obydlené

celkem

Byty

rodinné

Obec
Část obce
ZSJ

celkem

Domy

- fragmentace území systémy dopravy a technické
infrastruktury místního a nadmístního významu
• Proto je kromě přiměřeného rozsahu výstavby na
nových plochách navržena také přestavba vybraných
ploch a jejich regenerace.
• Z hlediska budoucí regenerace a přestavby území jsou
předpokládány tyto druhy územních operací ve
vybraných plochách:
- asanace a rekultivace území
- postupná
přestavba
území
rehabilitační
a
modernizační, smíšená a demoliční
• Plochy s nároky na asanaci a rekultivaci
• Tato územní operace bude uvažována na plochách
bývalé skládky v Chlumčanech a rušené části silničního
a železničního tělesa v souvislosti s přeložkou silnice
I/27 a úseku železniční trati č. 183 u Dobřan, který
zasahuje částečně do řešeného území obce
Chlumčany
• Na vybraných plochách brownfields a ostatních
plochách, které jsou nedostatečně nebo nevhodně
využité a devastované jsou uplatněny následující
způsoby přestavby:
• Postupná
přestavba
území
rehabilitační
a
modernizační
- Rehabilitační a modernizační přestavba je uplatněna
v nevyužitém a devastovaném území u křižovatky
v ulici U Keramičky.

904
46
858
800
58

• V obci je poměrně vysoký podíl neobydlených bytů a to
více než 12 % z celkového počtu bytů. Dle jednotlivých
částí obce respektive ZSJ:
- Chlumčany 11,27 %
- Hradčany 28,13 %
- U Keramičky 17,14 %
• Obec obhospodařuje celkem cca 260 bj. v bytových
domech převážně v sídlišti s tím, že s jejich
odprodejem se neuvažuje. Z toho je cca 18 bj.
využíváno jako bydlení sociálně slabších obyvatel.
• Obec eviduje cca 70 žádostí o obecní byt s tím, že dle
názoru zástupců obce pouze cca 20 žádostí by splnilo
podmínky obce pro přidělení bytu.

• Postupná přestavba území smíšená
- Postupná přestavba území smíšená je uplatněna
v území za bývalým „Panským dvorem“ v Chlumčanech
v ulici Komenského.

• Současný koeficient obydlenosti bytů:
Obec
Chlumčany
Hradčany
Chlumčany
Chlumčany
U Keramičky
Zdroj: ČSÚ

• Postupná přestavba území demoliční
- Postupná přestavba území demoliční je uplatněna
v území proluky určené pro výstavbu nové radnice
v Chlumčanech na náměstí a v nevyužívané části
výrobní zóny v Chlumčanech v ulici Komenského.

Koeficient
obydlenosti
ob./bj. k r. 2011
2,60
2,70
2,60
2,60
2,59

• Záměry na provedení změn v území
• V ÚP byly známé záměry na změny v území prověřeny,
případně upraveny tak, aby byly v souladu s celkovou
urbanistickou koncepcí, koncepcí veřejné infrastruktury,
koncepcí uspořádání krajiny zejména z pohledu
ochrany veřejných zájmů.
• Záměry na provedení změn v území vycházejí
z předchozí ÚPD, nadřazených dokumentů kraje,
poskytnutých podkladů a byly souhrnně zapracovány
v doplňujících průzkumech a rozborech, které byly
jedním ze základních podkladů pro vypracování zadání
ÚP.

• Stáří bytového fondu
Byty postavené v letech

-

do roku 1919
1920 až 1970
1971 až 1980
1981 až 2000
2001 až 2011
2011 až 2014
Zdroj: ČSÚ
Vysvětlivky: n = nezjištěno

Podíl
z celkového
počtu bytů (%)
4,6
51,4
23,6
13,4
6,0
n

• Regenerace a přestavba území
• Řešené území má podstatně omezené možnosti
prostorového rozvoje zejména z následujících důvodů:
- ochrana půdního fondu
- ochrana krajinného rázu
- ochrana ložisek nerostných surovin
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• Přehled záměrů na změny a opatření v území
- Koridory:

• Urbanistické sektory:

• V zastavěném území, tj. převážně urbanizovaném
území, jsou vymezeny plochy, které se dále člení dle
stávajícího způsobu využití, požadovaného způsobu
využití a významu v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve
znění pozdějších předpisů.
• Plochy změn v území jsou vymezeny pouze v nutném
rozsahu s ohledem na předpokládané demografické a
ekonomické podmínky pro zabezpečení optimálního
rozvoje obce převážně v návaznosti na zastavěné
území.
• Plochy přestavby jsou v závislosti na předpokládaném
druhu přestavby a míře zásahu do stávající urbánní
struktury dále členěny:
- přestavba smíšená s asanačními a rekultivačními
zásahy (brownfields)
- přestavba smíšená
- modernizační přestavba
- přestavba demoliční
• Podrobnější členění ploch přestavby je stanoveno
z důvodu zajištění adekvátní územní operace
v konkrétním území se stanovením podrobnějších
podmínek z hlediska jeho přestavby s ohledem na
požadovaný způsob využití při zabezpečení přiměřené
ochrany hodnot.
• Plochy přestavby jsou dle druhu přestavby zakresleny
v příslušných výkresech grafické části ÚP.

- Plochy:

- Zdroj: Doplňující P+R pro ÚP Chlumčany
• Přehled záměrů na změny a opatření v území dle
Zadání ÚP

• V území jsou vymezeny plochy změn převážně pro:
- bydlení B, B(i), B(v)
- občanské vybavení O(v), O(s)
- veřejné prostranství VP, VP(z)
- smíšené bydlení SO
- dopravní infrastrukturu silniční D
- dopravní infrastrukturu drážní D(z)
- výrobu V
- smíšenou výrobu VS,
které jsou základními složkami organizmu obce pro
zabezpečení jeho rozvoje v následném období do roku
2030 s ohledem na postavení a funkci obce ve
struktuře osídlení.
• Plochy změn v území jsou vymezeny v souladu
s celkovou koncepcí a jsou označeny:
- označením plochy, které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP

- Zdroj: Zadání ÚP Chlumčany
• Urbanistické sektory
• V řešeném území jsou s ohledem na jeho charakter a
územní souvislosti vymezeny urbanistické sektory
• Pro každý urbanistický sektor jednotlivě jsou
stanoveny:
- Vymezení sektoru
- Hlavní hodnoty
- Hlavní limity využití území
- Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
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• Nejvýznamnějšími plochami se sídelní zelení jsou:
- náves v Chlumčanech původně vyplněná z větší části
rozsáhlým rybníkem, dnes upravena jako park a
parkovací respektive víceúčelová zpevněná plocha
- veřejné prostranství v předprostoru kaple Panny Marie
- parčík v předprostoru hřbitova
• Z důvodu zajištění pohody bydlení jsou významné
plochy obytné zeleně v rámci sídliště.
• Výrazné plochy sídelní zeleně jsou zastoupeny
převážně prstencem zahrad v návaznosti na původní
nejstarší části Chlumčan a Hradčan.
• Ostatní plochy sídelní zeleně jsou tvořeny obytnými,
rekreačními a produkčními zahradami u rodinných
domů a rekreačních objektů nebo zahrad
samostatných a sdružených do větších celků
v Chlumčanech, Na Závisti a u čistírny.
• Do budoucna se předpokládá stabilizace ploch
veřejných prostranství se sídelní zelení na území Pod
Vrchem v okolí hřbitova a rozšíření ploch rekreačních a
produkčních zahrad sdružených do větších celků Na
Závisti a v okolí čistírny v Chlumčanech.
• Vzhledem k zatížení životního prostředí ve směru od
průmyslové zóny U Keramičky, z provozu na dráze a
silnici I. třídy a ve směru od Vysoké (zemědělský
velkochov a skládka odpadu) by měl být postupně
vytvářen ochranný systém zeleně respektive zelených
pásů s využitím stávajících ploch zeleně a to
především lesů a pásů stabilizované nebo nově
zakládané zeleně v souvislosti s realizací KPÚ
(komplexní pozemková úprava) a MÚSES.
• V přímé návaznosti na Chlumčany by se mohlo jednat
o pás sídelní zeleně kolem bezejmenného potoka
podél jižní strany zastavěného území Chlumčan.
• Zapracováno je rekreační využití hospodářského lesa
Na Závisti s pěším a cyklistickým propojením do
Chlumčan s případnou změnou jeho kategorie na
rekreační les.

- označením plochy textovým symbolem dle RZV
(rozdílný způsob využití), které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP. U každé
plochy změny v území jsou v textové části ÚP uvedeny
v souladu s celkovou koncepcí:
- pořadovým číslem plochy
- označení plochy změny
- název plochy změny
- účel změny a vybrané specifické podmínky v území
- základní prostorové podmínky (plocha, IVP, VRZ, min.
podíl plochy veřejných prostranství, min. podíl plochy
sídelní zeleně
• Sídelní zeleň
• Sídelní zeleň je nezbytnou složkou životního prostředí
obce, a proto musí být v zastavěném území chráněna
zeleň stávající a rozvíjena zeleň nová v souladu
s celkovou urbanistickou koncepcí.
• V předmětném území je kladen důraz na vytvoření
předpokladů pro uplatnění požadavků na zastoupení
zeleně na všech plochách s rozdílným způsobem
využití území se záměrem vytvoření uceleného
systému sídelní zeleně, která v sobě zahrnuje všechny
plochy zeleně i solitéry v obci a přilehlé krajinné oblasti.
• Jedná se o zeleň veřejnou, obytnou, vyhrazenou a v
neposlední řadě také zeleň doprovodnou, ochrannou a
clonící.
• Z důvodu zajištění optimálního rozsahu ploch zeleně
v návaznosti na urbanistickou koncepci a převažující
způsob využití konkrétní plochy, zóny i sídla je zeleň
v zastavěném území (sídelní zeleň) dále členěna.
• Plocha sídelní zeleně vztažená na jednoho obyvatele
příslušné plochy, zóny nebo sídla bude v budoucím
období
dle
ÚP
sledována
v následujících
doporučených hodnotách:
- zeleň veřejná (parky, ozeleněná prostranství, uliční
zeleň) 31 m2/ob.
- zeleň obytná (zeleň u RD, zeleň sídlištní, zeleň
vnitrobloková) 14 m2/ob.
- zeleň vyhrazená 38 m2/ob. Z toho nejvýznamnější
podíl budou činit plochy vyhrazené zeleně u
občanského vybavení pro sport a rekreaci 27 m2/ob.
- zeleň ostatní (v zahrádkových osadách, zeleň u chat a
ostatních rekreačních objektů individuální rekreace
apod.) 67 m2/ob.
• Zeleň obytnou je nutné v rámci obytných souborů
plošně rozšířit tak, aby byla splněna alespoň minimální
hodnota ukazatele.
• Zeleň doprovodná, ochranná a clonící, která je
součástí krajiny a zároveň může prostupovat
urbanizovaným respektive zastavěným územím je
součástí ploch zejména tam, kde je nutné zajistit:
- přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou
- průchod prvků ÚSES
- stabilizaci přírodních nebo přírodě blízkých prvků
v zastavěném území
- ochranná a clonící funkce na okrajích ploch
s případným negativním vlivem na okolí jak z hlediska
hygienického, tak i z hlediska estetického

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek
pro její umísťování
• Dopravní infrastruktura
• Chlumčany se rozkládají jižně od Plzně ve vzdálenosti
cca 10 km. Nejbližší větší města jsou Dobřany
vzdálené 3,5 km a Přeštice vzdálené 6,5 km.
• Obec má tři části respektive ZSJ (základní sídelní
jednotka) a jednu samotu:
- Chlumčany
- Hradčany (Chlumčany – náves 2,5 km)
- U Keramičky (Chlumčany – náves 1 km)
- Na Závisti (Chlumčany – náves 1 km)
• Oblast Chlumčan zaujímá z dopravního hlediska
významnou polohu v nadregionálním silničním a
železničním spojení ve směru Plzeň – Klatovy (Železná
Ruda).
• Silniční síť v oblasti Chlumčan je převážně nadmístního
významu a má v současnosti zásadní význam
z hlediska tranzitní dopravní zátěže.
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• Komunikační síť řešeného území je tvořena silnicemi
nadregionálního významu I/27, a nadmístního významu
III/18035, III/18036, III/18040.
• Hlavní dopravní síť vykazuje některé lokální dopravní
závady, které jsou v ÚP řešeny jak v rámci návaznosti
na modernizaci železniční trati a přeložku silnice I/27,
tak i dílčím návrhem na odstranění lokálních
nevyhovujících míst z hlediska dopravy.
• Síť hlavních komunikací doplňují místní komunikace a
účelové komunikace včetně lesních a polních cest
často nevyhovujících parametrů zejména z hlediska
jejich průjezdnosti a stavebně technického stavu, které
jsou v ÚP upraveny nebo doplněny novými úseky.
• Dopravní infrastrukturu dále tvoří železnice a vlečky.
Jedná se o žel. trať č. 183 Plzeň – Klatovy (Železná
Ruda).
• Řešené území je zejména na státní silniční síti
zatěžováno převážně dopravou tranzitní, na silnicích
III. třídy dochází k převádění místních, respektive
oblastních přepravních vztahů.
• Pohyb obyvatelstva za prací je dán dojížďkou a
vyjížďkou. Pro tyto pohyby jsou pak využívány jak linky
hromadné dopravy a spoje ČD, tak i ve značném
rozsahu individuální automobilové dopravy.
• Systém dopravní infrastruktury je koncepčně řešen
s ohledem na urbanistickou koncepci a celkový
předpokládaný rozvoj obce s výhledem do roku 2030
s tím, že jsou nejzávažnější následující záměry v
území:
- modernizace železniční trati č. 183 včetně
zdvojkolejnění a přeložky Dobřany, která částečně
zasahuje do řešeného území
- přeložka silnice I/27 včetně MÚK a stavebních úprav
navazujících úseků silnice III/18040
- přestavba a výhledová přeložka silnice III/18035
v návaznosti na jižní obchvat Dobřan včetně úpravy a
segregace dálkové mezinárodní cyklotrasy v daném
úseku
- vymezení ploch pro záchytné parkoviště a odstavné
plochy včetně manipulačních ploch s novou
komunikací k závodu XELLA a výhledové úpravy
úrovňového železničního přejezdu včetně navazujících
úseků silnic III/18035 a III/18040
- úpravy na silnici III/18040 za účelem zajištění větší
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a pro
zajištění ochrany urbanisticky hodnotných veřejných
prostranství (okružní křižovatky v Chlumčanech a
obratiště včetně zastávky autobusů v Hradčanech)
- doplnění sítě místních komunikací a účelových
komunikací v souvislosti s vymezením rozvojových
ploch a zajištění návaznosti na území sousedních obcí
a nadřazenou komunikační síť včetně zajištění přístupu
na pozemky dle KPÚ
- doplnění výhledového komunikačního propojení ulic
Komenského a Lukavická s pěší a cyklistickou trasou
mimo centrum obce a křižovatky s nevhodnými
rozhledovými parametry
- doplnění pěší turistické a cyklistické trasy ve směru
Dobřany – Chlumčany (U kaple) – Hradčany – Lišice –
Snopoušovy – Dolní Lukavice a v oblasti sídliště

v Chlumčanech a Na Závisti za účelem zajištění lepší
průchodnosti krajinou a zastavěným územím, zvýšení
turistické atraktivity území a zajištění návaznosti na
turistické a cyklistické trasy v širším území.
• Silniční doprava
• Navrhované úpravy na státní silniční síti řeší dopravní
závady související s přeložkou silnice I/27.
• Silně dopravně zatížená státní silnice I/27, která má
nadregionální význam, bude celkově přestavěna
včetně nových úseků a MÚK (mimoúrovňové křížení)
s navazujícími silnicemi III. třídy.
• Jedná se o záměr nadmístního významu vyplývající ze
ZÚR PK, který je dle dostupné PD (projektová
dokumentace) zapracován do ÚP Chlumčany jako
VPS.
• Navrhované úpravy na krajské silniční síti řeší dílčí
dopravní závady nebo přímo souvisí s modernizací
železniční trati případně řeší požadavky vyplývající
z širších vztahů v rámci řešeného území a především
mimo něj v návaznosti na budoucí obchvat města
Dobřany, tj. přeložku silnice I/180.
• Vybrané úpravy a přeložky silnic jsou zapracovány jako
VPS.
• Stávající krajská silniční síť s poměrně značnou
dopravní zátěží byla v minulosti ve vybraných úsecích
rekonstruována. To se týká zejména silnice III/18040
v Chlumčanech a části silnice III/18036 v ulici
Dobřanská s kruhovou křižovatkou. Ostatní úseky silnic
III. třídy jsou často ve špatném až velmi špatném stavu.
To se týká především silnice III/18036 kromě
rekonstruované části , silnice III/18035 a části silnice
III/18040 do Hradčan od křižovatky se silnicí I/27.
• Nejzávažnější jsou dopravní závady:
- Úrovňový přejezd železniční trati s nevhodnými
dopravně technickými parametry
- Nepřehledná křižovatka silnic III/18040 a III/18036 u
hasičské zbrojnice v Chlumčanech
- Nebezpečná křižovatka silnic I/27 a III/18040 (závada
bude odstraněna celkovou přestavbou silnice I/27)
- Nepřehledná křižovatka silnic III/18035, III/180/40 a
místní obslužné komunikace do areálu fy. Xella
v blízkosti úrovňového železničního přejezdu u
železniční stanice Chlumčany
- Nevhodné dopravně technické parametry silnice
III/18035 v obloucích respektive křižovatkách v ulici U
Keramičky a na výjezdu ve směru do Dobřan
- Problematický výjezd vozidel ze ZÚ Na Závisti na
frekventovanou silnici III/18040
• Významným záměrem nadmístního významu, který
není zatím zapracován do ZÚR PK je komunikační
připojení výrobní zóny prostřednictvím upravené silnice
III/18035 na jižní obchvat města Dobřany respektive
plánovanou přeložku silnice II/180 dle ÚP Dobřany.
• Záměr je v ÚP sledován jako záměr nadmístního
významu a jako koridor územní rezervy.
• Navrhované úpravy na místní komunikační síti řeší dílčí
dopravní závady a s tím související úpravy. Nebo
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souvisí s úpravami na krajské silniční síti,
s modernizací železniční trati a s připojením
zastavitelných ploch a ploch přestavby sítí místních
komunikací doplněných komunikacemi účelovými
s integrovanými
nebo
samostatně
vedenými
turistickými, pěšími nebo cyklistickými trasami, které
umožňují propojení zemědělských a lesnických doprav
tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí
obce i ostatních sídel v řešeném území.

- Pro výpočet základního počtu odstavných stání pro obytné domy
-

• Pro pokrytí potřebného počtu stání pro obyvatelstvo
bude zajištěno cca 435 stání na povrchu (převážně
v sídlišti a navazujících rozvojových plochách) a 200
stání v garážích stávajících (160 stání) s možností
dostavby stávajících lokalit řadových garáží (40 stání).
• Odhadovaný deficit parkovacích a především
odstavných stání v sídlišti je až 130 stání, která mohou
být zajištěna pouze na povrchu v rámci obytné zóny a
navazujících stabilizovaných i rozvojových plochách.
• Pro zajištění parkování a odstavování vozidel na
veřejných plochách včetně odstavování autobusů a na
vybraných plochách také nákladních vozidel jsou
vymezeny plochy, které převážně navazují na
související dopravní stavby nebo jsou řešeny jako
součást veřejného prostranství v následujících
lokalitách:
- Chlumčany – U Keramičky – (železniční stanice)
veřejné záchytné parkoviště s možností parkování
nebo odstavení vozidel osobních, nákladních a
autobusů
- Chlumčany – Na závisti - (u lesa) malé parkoviště
v rámci veřejného prostranství s max. 5 až 10 stání pro
OA
- Chlumčany - (u kulturního domu) parkoviště v rámci
veřejného prostranství dle připravené PD s max. 45
stání pro OA a 3 stání pro BUS
- Hradčany (u ČOV) malé parkoviště v rámci veřejného
prostranství s max. 5 až 10 stání pro OA
• Pokrytí potřebného počtu stání pro občanské vybavení
bude zajištěno dle ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací na pozemcích občanského vybavení a
podmíněně za podmínky přednostního zajištění
parkování
pro
obyvatelstvo
na
veřejných
prostranstvích.
• Pokrytí potřebného počtu stání pro výrobu a sklady i
smíšenou výrobu bude zajištěno dle ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací výhradně na
pozemcích výroby, skladů a smíšené výroby.

• Dopravní plochy
• Vzhledem ke struktuře zástavby na území obce je
veřejné parkování a garážování soustředěno pouze do
vlastního sídla Chlumčany. Větší parkovací a odstavné
plochy jsou soustředěny v centrální části (náměstí)
nebo u zařízení občanské vybavenosti a v areálech
výroby a skladů.
• Kapacita stávajících parkovacích a odstavných ploch je
odhadována na cca 200 míst plus stání pro NA a BUS
U Keramičky, cca 450 stání v Chlumčanech, z toho
v sídlišti cca 180 stání včetně parkovišť na veřejných
prostranstvích.
• Celková kapacita stávajících parkovacích a odstavných
ploch celkem je odhadována na cca 650 míst.
• Požadavek na garáže a odstavení OA v nízkopodlažní
zástavbě je převážně uspokojen na vlastních
pozemcích RD.
• Bytové domy v sídlišti s celkovým počtem bytů cca 465
bj. mají zajištěno parkování jen částečně. Garážování
je pro obyvatele domů zajištěno v několika lokalitách
s větším počtem řadových garáží.
• Celková kapacita stávajících garáží je odhadována na
cca 160 garáží.
• V ÚP se pro následné období do roku 2030
předpokládá stupeň automobilizace:

-

Počet vozidel/1000
obyvatel
1 vozidlo/počet
obyvatel
Součinitel
Zdroj: ČSN 73 6110

Ve výchozím roce
ÚP 2011
400

K roku 2030

1:2,5

1:2,5

1,00

1,00

400

• Celková odhadovaná potřeba počtu odstavných a
parkovacích stání pro obyvatelstvo v řešeném území:
Ve výchozím roce
ÚP 2011
(2353 obyvatel)
585

-

činžovní bylo s ohledem na místní podmínky uvažováno
s následujícím rozdělením bytového fondu dle velikosti:
byty o jedné místnosti = 20 %
byty do 100 m2 celkové plochy = 75 %
byty nad 100 m2 celkové plochy = 5 %

• Zařízení dopravy
• Stávající plochy pro služby motoristům jsou zastoupeny
především veřejnou čerpací stanicí PHM (pohonné
hmoty) v blízkosti křižovatky na silnici I/27, která bude
zachovaná s možností rozšíření nabídky služeb po
realizaci přeložky silnice I/27 a MÚK Chlumčany včetně
nového dopravního připojení z nové okružní křižovatky
na hradčanské straně MÚK.
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v zastavěném území je umožněna realizace dalších
zařízení dopravy dle konkrétní potřeby v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy dle ÚP.

K roku 2030
(2675 obyvatel)

Celkový počet
635
stání pro
obyvatelstvo (N)
a) základní počet
465
500
odstavných stání
dlouhodobých (Oo)
pouze pro obytné
domy činžovní
b) základní počet
120
135
parkovacích stání
krátkodobých (Po)
Zdroj: ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Poznámka:
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• Pěší a cyklistická doprava
• Obec Chlumčany leží mimo trasy KCT.
• Ve směru SZ – JV na území obci Dobřany (Vysoká) –
Útušice – Předenice v poloze za Hradčany převážně
lesním terénem je vedena trasa KCT 2003 (zelená).
• V ÚP je doplněna pěší turistická respektive cyklistická
trasa ve směru Dobřany (KCT-zelená) – Chlumčany (U
kaple Panny Marie - náves) – Chlumčany (zastávka
autobusu Chlumčany rozcestí) – Hradčany (návesní
kaple) – Dolní Lukavice (KCT-zelená) s odbočkou
z Chlumčan na železniční stanici Chlumčany, kterou je
možné vést po stávající trase.
• Trasa využívá v úseku Dobřany – Chlumčany tzv.
„starou kostelní cestu“ a v úseku Chlumčany nového
přemostění v MÚK silně frekventované silnice I/27.
• Na trase se vyskytují památky a významná místa nebo
vyhlídky:
- „Kostelní cesta“ jedna z nestarších spojovacích cest
z Chlumčan do Dobřan
- hřbitovní kaple
- kaple Panny Marie
- náves v Chlumčanech
- vyhlídková trasa nad Chlumčany směrem do Hradčan
s tím, že po výstavbě přemostění silnice I/27 bude
most významným vyhlídkovým místem na panorama
Chlumčan a krajiny ve směru Chotěšov – Křížový Vrch
– Přeštice
- náves s kaplí v Hradčanech s výhledem do širokého
údolí řeky Úhlavy
• Jako nejvýznamnější z pohledu místního významu je
třeba chápat směry pohybu pěších:
- Chlumčany (U Keramičky) - Chlumčany (železniční
stanice) – Na Závisti - Chlumčany (u školy) – zastávka
autobusu (Chlumčany rozcestí) - Hradčany, která
v úseku od železniční stanice na okraj Chlumčan je
vedena na samostatné stezce společně s cyklisty.
• V ÚP jsou doplněny alternativní trasy pro pěší i cyklisty,
které propojují Chlumčany (sídliště) s lokalitou Na
Závisti a s rekreačním lesem s možností využít
stávající polní a lesní cesty v návaznosti na cyklotrasu
nadmístního významu.

Chlumčany je záměr zpřesněn dle studie „Zvýšení
výkonnosti a směrové úpravy trati Přeštice – Plzeň –
Valcha“ (1998).
• Tato železniční trať je doplněna vlečkou do areálů
závodů Lasselsberger a Xella, které jsou ve své trase
stabilizované.
• Vlečka do areálu bývalého Agropodniku byla snesena.
• Pro modernizaci železniční trati byla vypracovaná
v roce 1998 studie „Zvýšení výkonnosti a směrové
úpravy trati Přeštice – Plzeň – Valcha“.
• Z výše uvedené studie pro ÚP Chlumčany vyplývá
především:
- modernizace železniční trati dle studie neřešila
zdvojkolejnění
- protihluková opatření se neuvažovala s předpokladem,
že pro cílový stav vyhoví vzdálenost 100 m od koleje
(cca 45 dB)
- byla stanovena podmínka, že k železničnímu tělesu
musí být zajištěn alespoň jednostranný přístup pro
případ havárie nebo jiné nepředvídatelné situace
- úpravy v rámci modernizace trati předpokládaly max.
rychlost v dílčích úsecích 90 km/h a 100 km/h
- v rámci modernizace mělo dojít v daném úseku ke
směrovým úpravám s příčným posunem na tělese
dráhy o max. 300 mm
- v kolejišti žst. Chlumčany nemělo dojít k žádným
úpravám s tím, že žst. bude i nadále sloužit pro
křižování vlaků
- žst. je však rozdělena úrovňovým přejezdem.
Výhledově by proto dle studie bylo vhodné posunout
kolej č. 3 tak, aby byl přejezd na zhlaví a koleje nebyly
děleny
- výše uvedená úprava včetně nového zabezpečovacího
zařízení však vzhledem k životnosti provedených úprav
přicházela v úvahu až po r. 2020 nebo jako požadavek
silniční dopravy
• Studie předpokládala dvě varianty řešení:
- A) přeložka úseku trati mezi Chlumčany a Dobřany
s tím, že původní stará trasa by byla zrušena, trať
snesena a plocha rekultivovaná.
- B) modernizace úseku trati mezi Chlumčany a Dobřany
s tím, že by došlo k rektifikaci oblouku a tím k příčnému
posunu koleje o cca 7 m oproti současnému stavu v km
82,170 až km 82,750.
• Jiná podrobná prověřovací dopravně inženýrská studie
ČD kromě výše uvedené studie z roku 1998, která by
zohledňovala požadavek na zdvojkolejnění železniční
trati dle ZÚR PK, není zatím k dispozici.
• Ze ZÚR PK ve znění Aktualizace č.1 vyplývá, že stavba
ZD183/01 na železniční trati č. 183 Plzeň – Klatovy je
zapracovaná jako koridor veřejné dopravní
infrastruktury nadmístního významu respektive VPS
(veřejně prospěšná stavba) a zahrnuje modernizaci
železniční trati se zdvojkolejněním a se směrovými
úpravami vč. přeložky v Dobřanech.
• V ÚP Dobřany je v souladu se ZÚR PK celostátní trať
č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda v úseku Plzeň –
Klatovy navrhována k modernizaci se směrovými
úpravami a přeložkou v Dobřanech. V ÚP Dobřany je
zpřesněn koridor modernizace, tj. zdvojkolejnění

• Hromadná doprava
• Stávající autobusová doprava je zajišťována
meziměstskými spoji. Zastávky jsou umístěny vcelku
rovnoměrně. Docházkové vzdálenosti se doporučuje
zajistit ve vzdálenosti od 300 m do 500 m.
• Železniční (kolejová) doprava
• Řešeným
územím
prochází
elektrifikovaná
jednokolejná trať č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná
Ruda se stanicí Chlumčany.
• V řešeném území je sledován záměr na modernizaci
železničního koridoru (č. trati 183 v úseku Klatovy
(Přeštice) – Plzeň (Valcha) včetně zdvojkolejnění a
přeložky v Dobřanech.
• Záměr vychází ze ZÚR PK ve znění Aktualizace č.1 a
je zapracován jako VPS (veřejně prospěšná stavba)
s koridorem šířky 200 m s tím, že v rámci ÚP
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stávající tratě a přeložka tratě v úseku jižně od žst.
Dobřany DZ1 (veřejně prospěšná stavba – šířka
koridoru pro zdvojkolejnění 10 m, pro novostavbu 200
m). Severní úsek opuštěné tratě na k.ú. Dobřany je
využitý pro vedení nově navrhované místní
komunikace obslužné (M12), jižní úsek zčásti na k.ú.
Chlumčany u Přeštic je navržen ke zrušení a asanaci DA2.
• Dle ÚP Dobřany je stavba označená DZ1 Železniční
trať č. 183, modernizace se zdvojkolejněním a
přeložkou tratě včetně nové železniční zastávky
v Dobřanech vymezena jako VPS (veřejně prospěšná
stavba).

hluk z dopravy na přeložce silnice I/27 bude převažující
nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích.
• Výpočtem v rámci projektové přípravy přeložky silnice I.
třídy a v rámci prací na změně č. 2 ÚPN-SÚ
Chlumčany byla prokázána hladina hluku nepřesahující
hygienické limity ve vzdálenosti cca 300 až 350 m od
nové trasy silnice I/27 a MÚK se silnicí III/18040.
• Ve výhledu do roku 2015 se průměrné hladiny
akustického tlaku u RD, umístěných na východním
okraji plochy určené k bydlení, budou pohybovat v
nočních hodinách do 46,0 dB, v denních hodinách do
53,0dB.
• Hygienický limit daný NV č.148/2006 Sb. bude splněn
bez dodatečných technických opatření

• Budoucí využití budovy a souvisejících pozemků žst.
Chlumčany pro jiný zatím blíže neurčený účel
(občanské vybavení, smíšená výroba, sklady apod.)
včetně zajištění parkování a odstavování vozidel
nebude zatím možné, protože budova žst. bude i
nadále využita pro účely provozu dráhy. V současné
době je část budovy pronajímána.

• Silnice III/18040
• V současné době je v Chlumčanech dominantní
doprava na silnici III/18040 v úseku I/27 (křižovatka) –
Chlumčany (U Keramičky).
• Přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
jsou podle nařízení vlády č.148/2006 Sb. “O ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací” pro
hluk ze silnice III/18040 pro dobu denní (6.00 – 22.00
hod.) 55 dB, pro dobu noční (22.00 – 6.00 hod.) 45 dB.
• Po realizaci přeložky silnice I/27 bude hluk z této
komunikace dominantní ve východní části Chlumčan.
Z hlediska výhledového předpokládaného vyššího
zatížení na silnici III/18040 v průběhu zastavěnou částí
obce Chlumčany je nutné zdůraznit nároky na
koncepční řešení dopravy v ÚP s prvořadým
požadavkem na snížení negativních vlivů z dopravy.

Letecká doprava
• V řešeném území se nenavrhuje žádné nové zařízení
letecké dopravy.
• Nejbližší letiště je umístěno v Plzni – Líních a
Klatovech. V Líních se jedná se o neveřejné
mezinárodní letiště a veřejné vnitrostátní letiště Plzeň –
Líně, kde je navrhováno prodloužení vzletové a
přistávací dráhy.
• Do vlastního řešeného území zasahují rozšířená
ochranná pásma pro vzlet a přibližováni.
• Nezasahují sem stanovená hluková pásma.
• Negativní vlivy dopravy
• Nevýznamnějšími zdroji negativních vlivů na životní
prostředí, především hluku případně otřesů a druhotné
prašnosti a exhalací je provoz na silnicích a na dráze:
- Silnice I/27
- Silnice III/18040 v průběhu souvislou obytnou
zástavbou Chlumčan
- Železniční trať č. 183

• Porovnání dopravní zátěže na vybraných komunikacích
a jejich úsecích dle sčítání dopravy v roce 2000, 2005
a 2010
Počet vozidel za 24 hod.
Sčítání
Sčítání
r.2000
r.2005
11902
13739

I/27
sčítací úsek
3-0610
III/18035
n
sčítací úsek
3-5310
- Zdroj: Údaje ŘSD ČR

• Silnice I/27
• Přípustné hladiny hluku v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
podle nařízení vlády č.148/2006 Sb. “O ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací” jsou pro hluk
z přeložky silnice I/27, pro dobu denní (6.00 – 22.00
hod.) 60 dB a pro dobu noční (22.00 – 6.00 hod.) 50
dB.
• Intenzity dopravy na silnici I/27 dnes tvoří na
východním okraji Chlumčan akustické pozadí.
• Nová silnice I/27 bude v úseku k.ú. Chlumčany u
Přeštic vedena v zářezu až 7 m hlubokém s MÚK
(mimoúrovňová křižovatka) se silnicí III. třídy, která
bude vedena nad silnicí I. třídy po novém silničním
mostu.
• Realizace přeložky silnice I/27 bude znamenat
přiblížení komunikace směrem k zástavbě Chlumčan a

n

Sčítání
r.2010
15858

Nárůst
intenzity
dopravy (%)
+15,43/
/+15,42

2089

n

• Železniční trať č. 183
• Na železniční trati je plánovaná její modernizace
včetně zdvojkolejnění. Lze předpokládat, že moderním
technickým řešením včetně přizpůsobení provozu
moderním vlakovým soupravám dojde pravděpodobně
také ke snížení úrovně hluku z dopravy na dráze.
• V ochranném pásmu dráhy ani uvnitř koridoru
vymezeném pro modernizaci železniční trati nejsou
umisťovány žádné obytné stavby ani jiné objekty, které
by vyžadovaly ochranu proti nadměrnému hluku
z dopravy na dráze.
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• Okraj nejbližší zastavitelné plochy pro bydlení se
nachází ve vzdálenosti cca 230 m od osy vymezeného
koridoru pro modernizaci železniční trati.

Provozní řád vodovodu a Plán rozvoje vodovodů a
kanalizace Plzeňského kraje.
• Vlastníkem vodovodu je obec Chlumčany a
provozovatelem je 1. JVS a.s.
• V Chlumčanech byl obecní vodovod realizován na
začátku 60. let. Vodovod byl postupně rozšiřován a
v roce 1985 bylo provedeno zasíťování severní části
obce. Největší rozvoj vodovodní infrastruktury
Chlumčany zaznamenaly v 90. letech s tím, že v roce
1995 byl do provozu uveden vodojem včetně
příslušných zásobovacích řadů, čímž došlo
k výraznému snížení ztrát a počtu poruch na starém
vedení. Jako poslední bylo vybudováno vodovodní
propojení Chlumčan s místní částí Hradčany.
• Vodovodní systém obce Chlumčany se postupně
vyprofiloval ve dvě samostatné vodovodní sítě s
možností vzájemného propojení a se dvěma zdroji
surové vody. Jedním systémem je vodovod zásobující
bytové domy dříve patřící bývalému CHKZ a druhým je
systém s vodojemem, který zásobuje prakticky celou
zbývající část obce.
• Obec Chlumčany zásobuje pitnou vodou z vodovodu
pro veřejnou potřebu cca 95 % obyvatel. Zdrojem vody
jsou 2 vrty.
• Z vrtů je voda čerpána do zemního vodojemu 2x150
m3, 418/421 m.n.m., odkud je spotřebiště zásobováno
částečně gravitačně a částečně přes posilovací čerpací
stanici.
• Vodovodní síť je vybudována z litiny a PVC, DN50 –
DN200.
• Prostřednictvím posilovací čerpací stanice je z
vodovodu obce zásobena i místní část Hradčany.
• Největší průmyslový podnik – LASSELSBERGER
(keramika) má své vlastní zdroje vody, jak průmyslové,
tak pitné.
• Průmyslový podnik – XELLA (pórobeton) má své
vlastní zdroje vody jak průmyslové. Vodou pitnou je
podnik zásobován z vodovodu pro veřejnou potřebu.
• Hlavní odběratelé vody z vodovodu pro veřejnou
potřebou jsou:
- obyvatelstvo
- základní škola
- kulturní dům
- Xella s.r.o.

• Technická infrastruktura
• Systém technické infrastruktury na úseku vodního
hospodářství, energetiky a spojů je koncepčně řešen
s ohledem na urbanistickou koncepci a celkový
předpokládaný rozvoj obce s výhledem do roku 2030
s tím, že z hlediska koncepce technické infrastruktury
jsou nejzávažnější následující záměry v území:
- rozšíření veřejné vodovodní sítě v rámci rozvojových
ploch v Chlumčanech včetně zokruhování
- doplnění veřejné vodovodní sítě v Chlumčanech včetně
zokruhování dle PRVAK PK
- zajištění podmínek pro výhledové navýšení kapacity
VDJ Chlumčany
- rozšíření veřejné kanalizační sítě v rozvojových
plochách v Chlumčanech a Hradčanech
- výstavba nového nadzemního vedení VVN 110 kV
Úherce – Chlumčany
- přeložka nadzemního vedení VN 22 kV v Chlumčanech
- výstavba nových distribučních TS včetně přípojek VN
22 kV v zemi uloženými kabely v Chlumčanech
- přeložka VTL plynovodu v Chlumčanech
- rozšíření plynovodní sítě v rozvojových plochách
v Chlumčanech a Hradčanech včetně zokruhování
• Vodní hospodářství - Zásobování vodou
• Řešení koncepce technické infrastruktury v zásobování
vodou vychází z následujících podmínek a požadavků:
- rozšíření veřejné vodovodní sítě v rámci rozvojových
ploch v Chlumčanech včetně zokruhování
- doplnění veřejné vodovodní sítě v Chlumčanech včetně
zokruhování dle PRVAK PK
- zajištění podmínek pro výhledové navýšení kapacity
VDJ Chlumčany
- respektování PRVK PK podle posledních aktualizací.
• V řešeném území jsou dle ÚAP ORP Přeštice vedena
pásma hygienické ochrany (PHO) vodních zdrojů
Chlumčany.
• Podle §23 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů jsou stanovena ochranná pásma
vodovodních řadů k jejich ochraně před poškozením.
• Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední
blízkosti vodovodních řadů určený k zajištění jejich
provozuschopnosti.
• Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou
vzdáleností od vnějšího líce potrubí dle průměru
potrubí:
- do 500 mm 1,5 m
- nad 500 mm 2,5 m
• V ochranném pásmu lze provádět vybrané činnosti jen
se souhlasem vlastníka respektive provozovatele
vodovodu.
• Základním podkladem pro rozbor stávajícího stavu a
výhledové požadavky na zásobování vodou byl

• Statistické údaje vodovodu
Počet obyvatel bydlících v obci
2353
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou
1625+75 *
z vodovodu
Množství vyrobené vody za den
260 m3
- Poznámka:
- V Chlumčanech a Hradčanech je pitnou vodou zásobováno cca 1625
obyvatel a 75 obyvatel v bytových domech bývalých CHKZ v části U
Keramičky.
- Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Plzeňského kraje

• Vodní zdroje
• Vodovod Chlumčany je zásobován surovou podzemní
vodou ze dvou zdrojů:
- z vrtu označeného jako HV –1 pro zásobování velké
části obce přes vodojem
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• Pro zdroj surové vody HV- 2a: vyhlášení ochranného
pásma I. stupně, čtverec ve vzdálenosti 10 m okolo
zdroje a s oplocením označeným tabulkami.
• Ochranná pásma slouží k tomu, aby v nich byly
vyloučeny činnosti ohrožující vydatnost vodního zdroje,
jakost a zdravotní nezávadnost zdroje.

- z vrtu HV – 2a, z něhož se přímo přes ČS čerpá pro
zásobování bytů bývalého CHKZ.
• Vrt HV – 1 na pozemku č. kat. 802/16 k.ú. Chlumčany
byl realizován v letech 1959 – 1960 a je situovaný
v blízkosti bývalé vodárny. Jeho hloubka byla 50 m od
terénu. Ponorné čerpadlo Grundfos ( Q = 4,5 l/s ) je
osazeno 42m od terénu. Ovládání čerpadla je
automatické dálkové radiospojem od hladiny vody ve
vodojemu. Je osazen vodoměr na měření množství
odebírané surové vody.
• Jako druhý zdroj surové vody pro vodovodní systém (
pro zásobování bytových domů bývalého CHKZ )
slouží vrt HV – 2a na pozemku 802/18, kat.ú.
Chlumčany, který je umístěný v lese jižně od bývalé
vodárny. Vrt pochází z roku 1966 a jeho hloubka je 54
m. Ponorné čerpadlo ÚVN 8st. ( Q 1,6 l/s ) je osazeno
42 m od terénu. Ovládání čerpadla je od tlakového
spínače hydroforové stanice ( tlak mezi 2,4 - 4 atm) Je
zde také osazen vodoměr na měření množství
odebírané surové vody.

• Technologie úpravy vody
• Úpravu vody tvoří v obou soustavách chlumčanského
vodovodního systému pouze dezinfekce vody
chlornanem sodným.
• Čerpaná surová voda z vrtu HV – 1 je kolem budovy
čerpací stanice výtlačným potrubím dopravována do
vodojemu. V
akumulaci vodojemu
je voda
dezinfikována dávkováním roztoku chlornanu sodného.
Chod dávkovacího čerpadla je v automatickém provozu
vázán na provoz čerpadla ve vrtu.
• Surová voda je z vrtu HV – 2a je čerpána přes budovu
bývalé vodárny s 2 hydroforovými stanicemi přímo do
spotřebiště, tj. bytové domy bývalého CHKZ. Voda je
dezinfikována dávkováním roztoku chlornanu sodného
při nátoku do hydroforové stanice.

• Hydrogeologická charakteristika
• Zdroje vody se nachází v povodí Chlumčanského
potoka (č.h.p. 1-10-02-101), v blízkosti jeho rozvodnice
s povodím 1 – 10 – 02 - 098.
• Zdroje vody leží v jižní části Plzeňské pánve
karbonského stáří. Její podloží je tvořeno komplexem
hornin předspilitové a spilitové série algonkia
Barrandienu. Z hornin pánevní výplně zde převládají
arkozové pískovce, do značných hloubek kaolinicky
zvětrané.
• Z hydrogeologického hlediska je lokalita dosti
problematická. Pohyb vody je značně omezen vysokým
podílem pelitické frakce (Pelity = velikost částic pod
0,002 mm) - jíly, jílovce). Hydrogeologický režim oblasti
byl značně ovlivněn hlubinnou důlní činností (důl
Eliška) a povrchovou těžbou keramických surovin.

• Popis vodovodních řadů vodovodní sítě
• Vodovodní síť v obci Chlumčany je zásobována dvěma
hlavními zásobními řady, jejichž funkcí je přivést vodu
z vodojemu do vodovodní sítě. Síť je rozdělena na
horní a dolní tlakové pásmo, každý ze zásobních řadů
zásobuje jedno tlakové pásmo.
• Zásobní řad DTP je z materiálu PVC 160 v délce 842,5
m a propojuje se s rozvodnou vodovodní sítí před
křižovatkou s Komenského ulicí.
• Zásobní řad HTP je z materiálu PVC 160 v délce 343 m
a na rozvodnou vodovodní síť se napojuje v Lukavické
ulici.
• Rozvodná vodovodní síť je větevná a je i částečně
zokruhována.
• Existuje možnost propojení vodovodní sítě Chlumčan a
Dobřan přes VDJ Hujáb, které se však dosud
nevyužívá .
• Část vodovodních řadů je z plastů, část dříve
vybudovaných řadů je kovových.

• Vydatnost
• Vydatnost vrtu HV -1 byla stanovena čerpací zkouškou
v době realizace vrtu na 2,5 l/s a vrtu HV – 2a na 0,85
l/s. Vlivem ukončení hlubinné těžby a následným
doplněním depresního kuželu šachty vzrostla výrazně
vydatnost obou vrtů – a to na hodnotu 8,7 l/s u vrtu HV
– 1 a 2,81 l/s u vrtu HV – 2a.
• Povolení k odběru bylo vydáno OÚ Plzeň – jih dne
30.4.1998 pod č.j. ŽP/595/98 a měněno Rozhodnutím
OÚ Plzeň – jih ze dne 4.2.2002 pod č.j. ŽP/3107/01,
maximální povolený odběr podzemní vody pro vrt HV –
1 4,5 l/s (120 000 m3/rok ) a pro vrt HV – 2a 2,5 l/s (
6 500 m3/rok ).

• Vodojem
• Součástí vodovodního systému je dvoukomorový
železobetonový krabicový vodojem o využitelném
objemu 2 x 150 m3. Vodojem je umístěn na
zemědělském pozemku (č.parc.929/1) v blízkosti
silnice III/18036, cca 250m od okraje zástavby
Chlumčan.
• K vodojemu je přistavěna manipulační komora
s jednotlivými ovládacími prvky. Je vystrojena
potřebnými armaturami a osazena vodoměrem. Kromě
toho je zde instalováno odvětrací zařízení (radon,
agresivní oxid uhličitý) typu Tractant Fabri (vzhledem
k vyhovujícím radiologickým parametrům pitné vody se
nevyužívá), dávkovací čerpadlo pro hygienické
zabezpečení vody NaClO a čerpací stanice Vogel
Hydrovar pro HTP.

• Ochranná pásma vodního zdroje
• Ochranná pásma vodních zdrojů byla vyhlášena
OVLHZ ONV Plzeň . jih dne 2.11.1979 pod č.j.
ZVLH/669/79 pro zdroj HV – 1 a RŽP OÚ Plzeň – jih
dne 30.4.1998 pod č.j. ŽP/595/98 pro zdroj HV – 2a:
• Pro zdroj surové vody HV –1: vyhlášení ochranného
pásma I. stupně, čtverec ve vzdálenosti 40 m okolo
zdroje a s oplocením označeným tabulkami.
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• Čerpadlo ve vrtu HV – 1, odkud je plněn vodojem, je
ovládáno dálkově radiospojem od hladin ve vodojemu
snímaných elektrodami umístěnými v uklidňovací rouře
DN 200. Současně se zapnutím ponorného čerpadla
se spouští dávkovací čerpadlo chlornanu sodného.
• Tlaková čerpací stanice je vybavena vlastní
automatikou.
• Na území Chlumčan u hřbitova je umístěn VDJ Hujáb
města Dobřany s možností propojení do vodovodní sítě
obce, které není využíváno.

dodávaná ve vyhovujících zdravotně nezávadných
obalech v rozsahu:
- pro první dva dny 5 litrů na osobu a den
- pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den,
s tím, že se nouzové zásobování vodou zahajuje do 5ti hodin po vyhlášení krizového stavu
- požadavky na jakost vody mohou být v podmínkách
nouzového zásobování vodou odlišné od požadavků
na jakost vody pitné
- mobilní úpravny vody a jiná technologická zařízení,
potřebná k dosažení požadované jakosti vody
v případě vyřazení úpraven vod či vodních zdrojů nebo
při využití nouzových zdrojů
- různé kombinace výše uvedených možností, popř. jiná
opatření (likvidace havárií vodních zdrojů pro
zásobování obyvatel apod.), přičemž v prvé řadě
posuzují a využívají schopnost vodovodu dodávat
vodu, byť ve zhoršené kvalitě
• Nouzové zásobování vodou zajišťují orgány krizového
řízení pro obyvatele v kterékoli postižené části jimi
spravovaného územního celku po nezbytně nutnou
dobu, potřebnou pro obnovení funkce běžného
zásobování pitnou vodou.
• Při nouzovém zásobování vodou zabezpečují orgány
krizového řízení nezbytné množství vody požadované
jakosti .
• 1.JVS a.s. zajišťuje nouzové zásobování vodou (dále
jen NZV) v nezbytném rozsahu rovněž pro zařízení
občanské vybavenosti.

• Provoz za mimořádných podmínek
• V mimořádných situacích veřejné zásobování řeší
zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve
znění pozdějších předpisů stanovením povinnosti
náhradního plnění dodavateli vody (tj.1.JVSa.s. např.
dovážením vody v cisternách).
• U individuálního zásobování zajišťuje náhradní
zásobování vodou obec.
• Podmínky nouzového zásobování pitnou vodou a
nouzového odvádění odpadních vod za krizové situace
upravují zvláštní právní předpisy (Zákon č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů, v jejichž rámci provozovatelé vodovodů nebo
kanalizací podle svých možností zabezpečují odborné
služby.

• Rozvoj vodovodů ve výhledovém období v
Chlumčanech dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
(PRVKPK)
• Obec postupně realizuje výstavbu nových vodovodních
řadů (rozvojová oblast Lukavická ul., propojení
tlakových pásem, zokruhování vodovodu), rekonstrukci
vodovodních řadů v ul. Dobřanská, U stadionu a
vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části
Hradčany.
• Přeložky technických sítí (vodovod, kanalizace)
v souvislosti s výstavbou přeložky silnice I/27
v problémové lokalitě Chlumčany-U křižovatky budou
upřesněny v PD (projektová dokumentace) plánované
přeložky silnice I. Třídy v rozsahu vymezeného koridoru
v ÚP.

• Nouzové zásobování vodou
• Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a
havarijních plánů podle zvláštních předpisů a obsahuje
opatření pro řešení situací vzniklých v důsledku:
- extrémního snížení nebo zvýšení hladiny vody ve zdroji
vody, extrémního zhoršení kvality vody ve zdroji či
extrémního poškození vydatnosti vodního zdroje
- přerušení dodávky elektrického proudu
- závažného porušení vodovodních potrubí, vodojemů,
úpraven vod, čerpacích stanic a dalších zařízení
vodovodů či nedostatku provozních hmot
- jiných závažných zásahů do vodovodů, s uvažováním
jejich kombinací v rámci technického systému v míře
odpovídající řešenému krizovému stavu
• Nouzové zásobování vodou zabezpečují orgány
krizového řízení prostřednictvím právnických a
podnikajících fyzických osob zahrnutých do krizových
plánů tak, že podle povahy narušení systému
zásobování obyvatel pitnou vodou mohou využívat :
- nenarušené vodovodní systémy nebo jejich části a
možnosti jejich provizorního propojení
- nenarušené samostatné jímací objekty (studny)
- soupravy na dezinfekci vody
- dovážení pitné vody cisternami (Dobřany 3 km,
Přeštice 7 km)
- dodávky balené pitné vody - balenou pitnou vodou se
pro účely tohoto dokumentu rozumí voda v jakosti
stanovené orgánem ochrany veřejného zdraví,

• Hrubá bilance potřeby vody vodovodu pro veřejnou
potřebu Chlumčany je následující.
• Specifická potřeba vody je vyčíslena podle přílohy č. 1
k vyhl. č.428/2001 ve znění vyhl. č. 120/2011 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Koeficienty
nerovnoměrnosti jsou stanoveny podle Plzeňského
standardu a PRVK PK. Potřeba vody pro místní
průmysl je stanovena odborným odhadem.
• Roční potřeba vody na jednoho obyvatele bytu
s tekoucí studenou i teplou vodou:
- Qr = 35 m3.rok-1, což odpovídá průměrné denní
potřebě Qd0=100 l.den-1
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• Vlastníkem kanalizace v době zpracování ÚP byla
obec Chlumčany a provozovatelem byla 1.JVS a.s.,
České Budějovice.

- Potřeba vody pro základní občanskou vybavenost na 1
obyv. QV0 =40 l.den-1
- Celkem spec. potřeba vody pro obyvatelstvo (denní
průměr) Qd =140 l.den-1
• Bilanční hodnoty jsou spočteny pro obec Chlumčany
s plným zásobováním místních částí Hradčany, U
Keramičky a samoty Na Závisti.
• Současný počet obyvatel pro tato sídla v součtu činí
cca 2355. Ve výhledu se počítá s nárůstem cca 320
obyvatel. Celkový počet obyvatel zásobovaných
vodovodem by ve výhledovém roce 2030 měl být cca
2675 obyvatel
• Výhled potřeby vody pro zásobování obyvatel
z vodovodu pro veřejnou potřebu:
- Denní průměr: Qdv=2675x140=374500 l.d-1 = 374,50
m3d-1 =4,33 l.s-1
- Denní maximum: Qmv=374,50 x 1,4 = 524,30 m3d-1
=6,07 l.s-1
- Hodinové maximum: Qhv=6,07x2,0=12,14 l.s-1

• Chlumčany
• Jednotná stoková síť v obci Chlumčany byla zčásti
vybudována v létech 1960 – 1970. Tato síť byla jen
v části obce a byla svedena do Chlumčanského
potoka. V letech 1970 – 1975 byla vybudována hlavní
část kanalizace spolu s čistírnou odpadních vod. V
létech 2000 – 2002 byla provedena rekonstrukce
čistírny odpadních vod a dobudována celková síť
kanalizace včetně napojení části Na Závisti pomocí
tlakové kanalizace. Stoky jsou převážně kameninové a
betonové, menší část je z plastu v profilu DN200 až
DN900.
• Větší podíl obyvatel je připojen na veřejnou kanalizaci
a na obecní ČOV (pouze malý podíl obyvatel obce je
připojen na podnikovou ČOV firmy Lasselsberger).
• Na kanalizační síti jsou umístěny odlehčovací komory
OK 1 a OK 2.
• OK 1 je určena pro odlehčení pod Kulturním domem do
požární nádrže a dále do rybníka pod obcí směrem k
Dobřanům. Je zaručen odlehčovací poměr nejméně
1:5.
• OK 2 je určena pro odlehčení cca 250 m před ČOV.
Přepadová voda vtéká do otevřené vodoteče. Je
zaručen odlehčovací poměr nejméně 1 : 5.
• ČS domovní je umístěna Na Závisti pro jednotlivé
nemovitosti.
• Veškeré odpadní vody jsou odváděny na ČOV a
původní volné kanalizační výusti byly zrušeny.
• Jednotná kanalizace je napojena do mechanicko –
biologické ČOV, odtok vyčištěné vody je vyústěn do
pravostranného přítoku Chlumčanského potoka.
• Cca 10 % obyvatel, zachycuje odpadní vody v
bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV
Chlumčany.
• Firma LASSELSBERGER (keramika) má svou vlastní
ČOV.
• Firma XELLA (pórobeton) odvádí splaškové vody do
obecní kanalizace a neprodukuje průmyslové odpadní
vody.
• Jednotná kanalizace odvádí cca 80 % dešťové vody,
zbývajících 20 % je odváděno systémem příkopů, struh
a propustků do povodí Chlumčanského potoka a do
kanalizace.

• Vodní hospodářství - Kanalizace a čištění odpadních
vod
• Řešení koncepce technické infrastruktury v kanalizaci a
čištění odpadních vod vychází z následujících
podmínek a požadavků:
- rozšíření veřejné kanalizační sítě v rozvojových
plochách v Chlumčanech a Hradčanech
- srážkové vody řešit vsakem a pouze v nutných
případech odvedením oddílnou kanalizací do recipientu
- odkanalizování nových ploch řešit přednostně oddílnou
kanalizací se zaústěním do ČOV
- pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové
vody jednotnou kanalizací
- respektovat PRVK PK
• Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena
podle § 23 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů.
• Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední
blízkosti kanalizačního potrubí určený k zajištění jeho
provozuschopnosti.
• Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou
vzdáleností od vnějšího líce potrubí dle průměru
potrubí:
- do 500 mm 1,5 m
- nad 500 mm 2, 5 m
• V ochranném pásmu lze provádět vybrané činnosti jen
se souhlasem vlastníka respektive provozovatele
kanalizace.

• Čistírna odpadních vod Chlumčany (ČOV Chlumčany)
• Recipientem je bezejmenná vodoteč (Chlumčanský
potok a dále do Radbuzy), ř. km 0,4, čhp 1-10-02-101,
správce toku Povodí Vltavy s.p. – závod Berounka,
Q355 = 0,5 l/s.

• Základním podkladem pro zpracování koncepce
vodního hospodářství:
- Kanalizační řád
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Plzeňského kraje
- Návrh stanovení pásma ochrany prostředí ČOV
Chlumčany
• PRVKPK je v podstatě zastaralý a investice v něm
navržené již byly prakticky realizovány.

- Základní údaje o ČOV
Typ ČOV mechanicko-biologická
Rozhodnutí o trvalém užívání
č.j. ŽP/1464/02 ze dne
stavby
24.10.2002
vydal: OÚ Plzeň-jih, odbor ŽP
Kapacita Qd
420
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(m3/den)
BSK5
(kg/den)
ekvivalentní obyvatelé
Zdroj: Provozní řád kanalizace

zástavbou (příp. občanskou vybaveností a zařízeními
vyžadujícími zvýšenou ochranu prostředí, např. školy,
studny apod.). Podle technické normy TNV 75 6011, čl.
5.1.3.3. činí velikost pásma ochrany prostředí ČOV
Chlumčany podle její kategorizace minimálně 100 m.
• Podle těchto parametrů byl navržen rozsah území
pásma ochrany prostředí kolem ČOV Chlumčany
kruhem o poloměru 118 m se středem u
severovýchodního rohu objektu aktivace tak, aby
hranice pásma ochrany prostředí byla vzdálena od
objektů čistírny vždy minimálně 100 m. Na západní
straně je pásmo ochrany prostředí omezeno hranicí
pozemku železnice ve správě společnosti České dráhy
p.p.č. 1083/1.
• Stanovené pásmo ochrany prostředí zahrnuje pozemky
p.č. st. 362 (dnešní oplocený prostor ČOV), 669/1,
669/50, 669/66, 669/67, 669/73, 669/108, 669/119,
669/122, 669/148, 669/179 a 740/3 a části pozemků
parc. č. 669/5, 669/49, 669/50, 669/64, 669/91, 669/93,
669/95, 669/109, 669/110, 669/147, 699/1, 738/3 a
1060/1 v katastrálním území č. 651737 Chlumčany u
Přeštic. Graficky je navržené pásmo ochrany prostředí
znázorněno na přiloženém snímku části katastrálního
území v příloze dokumentace návrhu ochranného
pásma.
• Uvnitř plochy takto stanoveného pásma ochrany
prostředí kolem ČOV Chlumčany nemohou být
zřizovány objekty pro bydlení. Mohou zde být umístěny
pouze plochy pro občasnou rekreaci s vědomím
vlastníků dotčených pozemků, že jejich pozemek leží
v pásmu ochrany prostředí kolem čistírny odpadních
vod. Pozemek parc. č. 669/73 ve vlastnictví obce
Chlumčany je vyčleněn jako plocha pro možné
rozšíření provozu čistírny odpadních vod nebo tech.
služeb kanalizace pro veřejnou potřebu. Konkrétní
řešení využití ploch zasažených ochranným pásmem
ČOV je provedeno v návrhu ÚP.

ČOV

150
2 500

• Návrh stanovení pásma ochrany prostředí ČOV
• Dle PD (projektová dokumentace) z roku 2000, která
byla vypracována z důvodu rekonstrukce ČOV, je
kolem areálu čistírny vymezeno PHO (pásmo
hygienické ochrany) ve tvaru čtverce do vzdálenosti 50
m od oplocení ČOV a dle schváleného územního plánu
sídelního útvaru Chlumčany bylo kolem areálu ČOV
vymezeno ochranné pásmo do vzdálenosti 100 m,
které bylo vzhledem ke změněným podmínkám
v území změnou č. 3 ÚPN-SÚ zrušeno. Je nutné s
ohledem na převládající směr větrů počítat se
zasažením území negativními vlivy až do vzdálenosti
200 m a více. Vzhledem ke skutečnosti, že od doby
schválení ÚPN-SÚ (1992) byla centrální čistírna
odpadních vod rekonstruována a změněna technologie
čištění odpadních vod, je v PD z roku 2000 uvedeno,
že PHO není nutné upravovat. Avšak s ohledem na
místní poměry (šířící se zápach v teplých letních
měsících a hluk), bylo doporučeno zajistit nové
vymezení hygienického ochranného pásma čistírny
odpadních vod ve smyslu ČSN 75 6401, neboť se
jedná o významný limit využití navazujícího území pro
bydlení, které se nachází přímo na návětrné straně
převládajícího směru větru od čistírny odpadních vod.
Uvedené doporučení je odůvodněno také tím, že je
zároveň nutné zabezpečit možnost budoucího
rozšíření, rekonstrukce, případně i změny technologie
čistírny o kapacitě vyšší než 500 EO dle příslušné ČSN
75 6401.
• Jako podklad pro zpracování návrhu územního plánu
byl proto vypracován předběžný návrh ochranného
pásma ČOV (viz příloha tištěného Návrhu ÚP
Chlumčany pro společné jednání).
• Čistírna odpadních vod v Chlumčanech je mechanickobiologická,
pracující
systémem
aktivace
s pneumatickou aerací, se dvěma vertikálními
dosazovacími nádržemi a
s akumulací aerobně
stabilizovaného přebytečného kalu v kalovém silu.
Technologická linka čistírny byla v nedávné době
přebudována z původně provozovaných oxidačních
příkopů s hladinovou aerací na polozakrytou aktivaci
s aerací pneumatickou z důvodů intenzifikace čisticího
procesu a zvýšení kapacity, jednak pro zásadní snížení
tvorby aerosolů a jejich úniku do ovzduší. Kapacita
čistírny je cca 3500 ekvivalentních obyvatel, čistírna je
schopna zpracovat množství odpadních vod 375 m3 za
den, což postačí i pro dlouhodobější rozvoj obce. Podle
kapacitních ukazatelů patří ČOV Chlumčany do
velikostní kategorie b-d) podle článku 5.1.3.3. normy
TNV 75 6011 „Ochrana prostředí kolem kanalizačních
zařízení“.
• Pásmo ochrany prostředí kolem kanalizačních zařízení
je území vymezené vzdáleností mezi kanalizačním
zařízením (objekty čistírny odpadních vod) a bytovou

• Hradčany
• Jednotná kanalizační síť v části Hradčany byla
vybudována v letech 1977 – 1981. V letech 1977 –
1980 byla vybudována hlavní část spolu s čistírnou
odpadních vod. Stoky jsou vybudovány z 90% z trub
betonových s inertolovým nátěrem a z 10% z trub
kameninových v profilech DN200 až DN800.
• Většina obyvatel je připojena na kanalizaci a ČOV.
• Na kanalizační síti Hradčan je umístěna odlehčovací
komora OK 1.
• Čerpací stanice odpadních vod na území Hradčan
nejsou zatím umístěny, stejně jako volné kanalizační
výusti. Splaškové odpadní vody z území nově
uvažované výstavby v jižní části území bude nutno do
kanalizace pro veřejnou potřebu k ČOV přečerpávat.
• Kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících
30 % je odváděno systémem příkopů, struh, propustků
do povodí řeky Úhlavy nebo do kanalizace.
• Cca 1 % obyvatel, zachycuje odpadní vody v
bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV
Chlumčany.
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• Ostatní výrobní areály v Chlumčanech mají vlastní TS
22/0,4 kV.
• Distribuční TS jsou převážně stožárové. 4 DTS jsou
kompaktní zděné betonové a 4 DTS vestavěné, které
jsou součástí výrobních a skladových areálů.
• V areálu výroby a skladů fy. MAWI v ulici Dobřanská je
dislokovaná FVE (fotovoltaická elektrárna).
• S umístěním nových energetických zdrojů jako
velkoplošných FVE nebo VTE (větrná elektrárna) se
vzhledem k ochraně krajinného rázu a celkovému
charakteru a vlastnostem území neuvažuje.
• Kapacita rozvodné sítě elektrické energie je
dostačující. V případě nových požadavků je technicky
realizovatelné její navýšení.
• Ochranné pásmo venkovního vedení VN je stanoveno
zákonem 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, a to 7 m od krajního vodiče pro
vedení 22kV nebo 10 m u vedení vybudovaných před r.
1995 a v případě vedení izolovanými vodiči, je
ochranné pásmo pouze 2 m od krajního vodiče.

• Čistírna odpadních vod Hradčany (ČOV Hradčany)
• Jednotná kanalizace je napojena do mechanicko –
biologické ČOV, která je vyústěna do bezejmenné
vodoteče v povodí řeky Úhlavy (číslo hydrologického
pořadí povodí je 1-10-03-080).
Na základě požadavku vodoprávního úřadu obec
realizovala odvedení vyčištěných odpadních vod
vypouštěných ze stávající čistírny odpadních vod
vodotěsnou
kanalizací
do
bezejmenného
levostranného přítoku Úhlavy.
• Energetika - Zásobování el. energií a telekomunikace
• Řešení koncepce technické infrastruktury v energetice
pro zásobování el. energií vychází z následujících
podmínek a požadavků:
- respektování ochranných a bezpečnostních pásem
stávajících energetických zařízení
- pouze v nutných případech jsou řešeny přeložky
vedení a rozšíření sítě VN 22 kV s novými
trafostanicemi dle rozsahu rozvojových ploch a
v návaznosti na nadřazené a stávající sítě el. vedení
- řešení umožňuje využití alternativních zdrojů energie
na stávajících zastavěných plochách určených pro
přestavbu pro výrobu nebo smíšenou výrobu
- výstavba nového nadzemního vedení VVN 110 kV
Úherce – Chlumčany
- přeložka nadzemního vedení VN 22 kV v Chlumčanech
- výstavba nových distribučních TS včetně přípojek VN
22 kV v zemi uloženými kabely v Chlumčanech

• Návrh řešení napojení nové zástavby
• Pro zásobování navržených lokalit je pokrytí území
stávajícími transformačními stanicemi nedostatečné.
• Navrženo je místní osazení nových stanic.
• V plochách bydlení budou na okrajích zástavby
venkovní sloupové stanice, ve vnitřní zástavbě pak
přednostně kioskové kabelově napojené stanice,
smyčkované mezi stávající napájecí body rozvodného
zařízení.
• V plochách výroby a skladování budou řešeny stanice
venkovní 1SL nebo kioskové, dle konkrétních potřeb
odběratelů a využití území.
• Tyto nové stanice vyřeší požadavky na napojení
navržených ploch a vyřeší části dotčených sídel, která
jsou příliš vzdálena od stávajících stanic a odlehčí
stávajícím stanicím, které umožní napojení lokalit
návrhu zástavby území.
• V ostatních částech řešeného území budou využity
stávající přezbrojené trafostanice, které jsou vhodně
umístěny a jsou jimi dobře pokryty také zastavitelné
plochy.
• Kromě výstavby nových stanic bude příkon jednotlivých
transformátorů navyšován se zástavbou navržených
území až po maximální zástavbovou kapacitu
trafostanic.

• Vedení velmi vysokého napětí
• V řešeném území se nalézá trasa VVN. Trasa 2x110
kV Přeštice – Chlumčany, která je vedena jižně od
Chlumčan. Z tohoto vedení je připojena transformovna
110/22/6/0,4 kV v areálu fy. Lasselsberger.
• Jako nadmístní záměr je dle ZÚR PK (1. aktualizace)
v území sledováno propojení VVN 110 kV Chlumčany –
Úherce a rekonstrukce nebo nové vedení VN 22 kV
k areálu fy. Lasselsberger přecházející ze sousedního
k.ú. Dobřany dle nového ÚP Dobřany.
• Ochranné pásmo venkovního vedení VVN a rozvodny
110 kV je stanoveno zákonem 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, a to
12 m od krajního vodiče a oplocení rozvodny.
• Vedení vysokého napětí
• Zásobování Chlumčan a výrobní zóny U Keramičky el.
energií je rozděleno do několika větví převážně
nadzemního vedení 22 kV, na které je v řešeném
území připojeno celkem 19 DTS (distribuční
trafostanice 22 kV/0,4 kV).
• Zásobování Hradčan je zajištěno ze samostatné větve
VN 22 kV z Dolní Lukavice s jednou DTS.
• Rozvody VN v řešeném území jsou převážně venkovní.
• Fa. Lasselsberger je zásobována z transformovny
110/22 kV a z několika DTS stejně jako fa. Xella.

• Ve výkonech transformačních stanic se ponechá
rezerva pro případnou modernizaci a změnu vytápění
domácností.
• Pro plochy podnikání bude možné osadit samostatné
trafostanice přímo v návrhových plochách s
instalovanými výkony 250-630kVA dle konkrétních
požadavků investorů.
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• Rozvody nízkého napětí (NN)
• Rozvody nízkého napětí budou posíleny v místech
napojení nové zástavby na hlavních přívodech od
distribučních TS
• V ucelených rozvojových plochách budou provedeny
rozvody zemními kabely.
• Veřejné osvětlení bude rozšířeno v rámci navrhované
zástavby svítidly na samostatných stožárech se
zemními kabelovými rozvody.
• V rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat
prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti a
počítat i s pokládkou nových místních sdělovacích
vedení.
• Ochranné pásmo venkovního vedení VN je stanoveno
zákonem 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.

energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.
• Chlumčany jsou zásobovány zemním plynem z jedné
RS (regulační stanice plynu) a část U Keramičky
celkem ze tří RS z páteřního VTL plynovodu na trase
Přeštice – Dobřany respektive Chlumčany – Dnešice
s tím, že fy. Lasselsberger a Xella mají vlastní RS
s VTL přípojkou umístěnou ve vlastním areálu.
• Distribuční rozvody v Chlumčanech jsou převážně
nízkotlaké (NTL plynovod) a pouze v několika místech
je STL plynovod. Jedná se o přípojku plynové blokové
kotelny v sídlišti a nový rozvod plynu v nově založené
obytné zóně RD. Distribuční rozvod plynu U Keramičky
je proveden jako středotlaký novějšího provedení.
• Hradčany jsou zásobovány zemním plynem z RS na
území sousední obce Dolní Lukavice.
• Distribuční rozvody jsou vesměs středotlaké novějšího
provedení (STL plynovod).
• Podél silnice I/27 vpravo ve směru Horní Lukavice –
Plzeň vede dvojité potrubí VTL plynovodu nadmístního
významu.

• Telefon a meziměstské a telefonní kabely
• Územím prochází řada v zemi uložených kabelů, které
je nutno při budoucí výstavbě a přestavbě ploch
zohlednit.

• Cca 80 % (SLDB 2011) obyvatel využívá zemní plyn
pro vaření převážně v bytech v bytových domech a
částečně pro vytápění především v RD.
• V prostoru sídliště je bloková plynová kotelna s
výměníkovou stanicí CZT, na kterou je prostřednictvím
rozvodů tepla napojena MŠ a více než 150 bj. a několik
objektů občanského vybavení (pošta) včetně
centrálního zajištění TUV.
• Na plochách změn v území se předpokládá využití
zemního plynu jako hlavního média pro zásobování
teplem s tím, že u stabilizovaných i nově navržených
objektů mimo dosah rozvodné sítě plynu se
předpokládá užití el. energie pro vytápění i ohřev vody.
• Místo el. energie lze u stabilizovaných i nově
navržených objektů zejména mimo dosah rozvodné
sítě plynu s ohledem na zajištění dobré kvality ovzduší
připustit také spalování ekologických tuhých paliv jako
dřeva, dřevního odpadu a briket z organických
materiálů včetně využití obnovitelných zdrojů energie.
• Z hlediska výhledového způsobu energetického
zásobování jsou na území obce přípustné možnosti,
které vychází z Regulativů pro stanovení způsobu
energetického zásobování územních jednotek v
Energetické koncepci Plzeňského kraje a z Energetické
koncepce ČR
• Vzhledem k velikosti obce a převládajícímu charakteru
zástavby nemají Chlumčany zpracovanou Územní
energetickou koncepci (ÚEK), která by definovala cíle,
priority, opatření a nástroje pro řešení energetického
hospodářství v daném území.
• ÚEK je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí,
zejména ochrany ovzduší a klimatu, a šetrného
nakládání s přírodními zdroji energie.
• Hlavní záměry a cíle územní energetické koncepce lze
stručně definovat takto:
- Zajištění optimální dodávky energií pro stávající
odběratele a předpokládaný rozvoj území

• Radiokomunikace
• Řešeným územím prochází provozované RR trasy,
které musí být při plánované nadzemní výstavbě
respektovány.
• Ochranná a bezpečnostní pásma spojových zařízení
jsou stanovena zákonem č. 151/2000 Sb. o
telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat
prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury dle
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení
• Energetika - Zásobování plynem a teplem
• Řešení koncepce technické infrastruktury v energetice
pro zásobování plynem a teplem vychází
z následujících podmínek a požadavků:
- respektování ochranných a bezpečnostních pásem
stávajících energetických zařízení
- pouze v nutných případech jsou řešeny přeložky
stávajících vedení
- úpravy VTL plynovodu v souvislosti s přeložkou silnice
I/27 v rozsahu vymezeného koridoru dopravní stavby
nadmístního významu
- přeložka VTL plynovodu v Chlumčanech
- stabilizace ostatních stávajících VTL plynovodů s RS
včetně ochranného a bezpečnostního pásma
- rozšíření NTL a STL plynovodní sítě v rozvojových
plochách v Chlumčanech a Hradčanech včetně
zokruhování
• Ochranná a bezpečnostní pásma energetických
zařízení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
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- Snižování energetické náročnosti realizací úsporných
opatření
- Zavádění energetického managementu v objektech
občanské vybavenosti a objektech ve správě obce
- Snižování produkce emisí ze spalovacích zdrojů
- Rozvoj a stabilizace centrálního zásobování teplem
- Podpora obnovitelných energetických zdrojů

Hradčany

• Pozůstatkem minulého období jsou tzv. staré zátěže
(viz výše), tj. zejména nezabezpečené skládky, u nichž
často není známo složení skládkovaného odpadu a lze
tudíž předpokládat i přítomnost odpadu kategorie
nebezpečného. Tyto lokality, zejména pokud jsou
situovány v citlivých územích, mohou představovat v
současnosti i ve výhledu významné ohrožení životního
prostředí.
• Naléhavost asanace starých zátěží je posuzována
podle následujících kritérií:
- druh uložených odpadů;
- propustnost horninového prostředí;
- vliv skládky na povrchové a podzemní vody
- ovlivňování přívalovými vodami;
- rozšíření nekrotické vegetace vlivem skládky.

• V rámci zpracování ÚP byly prověřeny úpravy a
přeložky technických sítí vyplývající z doplňujících P+R
a Zadání ÚP Chlumčany:
- přeložka VTL plynovodu v souvislosti s rozvojem
v problémové lokalitě „R“ Chlumčany-Za sídlištěm
- převod části přeloženého VTL plynovodu na STL
plynovod v souvislosti s rozvojem v problémové lokalitě
„R“ Chlumčany - Za sídlištěm
- přeložení nebo zrušení katodové ochrany VTL
plynovodu v souvislosti s rozvojem v problémové
lokalitě „G“ Na Závisti, které nebylo zapracováno a OP
je v ÚP respektováno
- přeložky technických sítí (vodovod, kanalizace, VTL
plynovod) v souvislosti s výstavbou přeložky silnice I/27
v problémové lokalitě „I“ Chlumčany-U křižovatky s tím,
že tyto budou upřesněny dle DSP (Dokumentace pro
stavební povolení) plánované přeložky silnice I. třídy,
které byly zapracovány s podmínkou jejich realizace
v rámci vymezeného koridoru pro uvedenou stavbu

• Z krajské koncepce hospodaření s odpady vyplývají
pro následné období z hlediska uplatnění v ÚPD tyto
principy nakládání s odpady:
- podpora prevence vzniku odpadů, zpomalení trendu
nárůstu produkce odpadů v souladu s principy trvale
udržitelného rozvoje
- vytvářet podmínky pro snižování měrné produkce
odpadů
- podpora vytváření systému sběrných dvorů v obcích
- podpora efektivity systémů obcí pro nakládání s
odpady
- podpora systému separace dále využitelných složek
komunálního odpadu a
odděleného sběru
nebezpečných složek komunálního odpadu
- podpora odděleného sběru bioodpadu a realizace
zařízení na jeho zpracování
- útlum skládkování odpadů obecně, především u
komunálního odpadu, snížení počtu skládek,
rekultivace zaplněných skládkových ploch
- integrovaný systém nakládání s odpady - realizace
střediska pro využívání a zpracování odpadů
s doplňkovým využitím skládkových kapacit
- podpora integrace obcí sdružených za účelem
společného řešení oblasti nakládání s odpady
- podpora ekologické výchovy a osvěty veřejnosti
především na místní úrovni
- vytvoření systému zajištění zpětného odběru
vybraných druhů odpadů prostřednictvím systémů
sběrných dvorů obcí

• Hospodaření s odpady
• Způsob hospodaření s odpady je na území obce
stabilizovaný a bude dále rozvíjen v souladu
s požadavky na udržitelný rozvoj.
• Skládky odpadu ani jiná zařízení na termické
zneškodňování odpadu nebudou na území obce
lokalizovány.
• Na území obce v technickém dvoře ve společném
areálu je umístěn sběrný dvůr.
• Odpad bude zneškodňován v rámci širších vztahů
mimo řešené území.
• Potřeby z hlediska zneškodnění odpadů tak budou i
nadále saturovány mimo území obce Chlumčany.
• Hospodaření s odpadem je společné pro oblast
Dobřan. Odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu
je prováděn na skládku Vysoká mimo řešené území.
• Na území obce Chlumčany se již nenachází žádná
provozovaná skládka SKO (směsný komunální odpad).
• Bývalá skládka SKO „Pod Vrchem“ na SZ okraji
Chlumčan byla zrušena a rekultivovaná.
• Bývalá neřízená skládka SKO „Hradčany“ byla zrušena
a podrobnější údaje o ní nejsou známy.
• Provozovaná skládka odpadu Vysoká, která je
v provozu od roku 1996, je umístěna na místě bývalé
vojenské střelnice mimo řešené území a v současné
době je provozována společností Marius Pedersen.

• Občanské vybavení
• V ÚP jsou vymezeny plochy občanského vybavení
v závislosti na předpokládaném demografickém a
ekonomickém rozvoji obce při zachování základního
členění občanského vybavení dle podílu veřejného
nebo komerčního sektoru a kategorie vybavení dle
předpokládaného okruhu působnosti zařízení.
• Veřejné občanské vybavení:
- školství a výchova
- zdravotnictví a sociální péče
- kultura a osvěta

• Vzdálenosti od místa vzniku odpadu (obce) na skládku
Místo vzniku odpadu

Místo skládky

Chlumčany
U Keramičky

Skládka SKO
Vysoká u Dobřan

3,5

- Zdroj: Doplňující P+R Chlumčany

Vzdálenost
(km)
4,0
6,0

37
OBEC CHLUMČANY

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
- správa a veřejné služby
- tělovýchova, sport a rekreace
• Komerční občanské vybavení:
- maloobchod
- veřejné stravování a ubytování
- služby nevýrobní, výrobní a opravárenské

hygienicky vybavené bydlení pro seniory. Dostupnost
ostatních sociálních služeb je problematická. Stárnoucí
populace je však celostátním problémem a zajištění
sociální péče včetně výstavby vhodných zařízení musí
být řešeno za finanční účasti státu, krajů i nestátních
organizací.
• Oblast sociálních služeb je nutno řešit koncepčně
zejména s ohledem na očekávané stárnutí populace,
změny ve fungování rodiny i změny ve struktuře
poskytovaných služeb.
• Z hlediska budoucího rozvoje je žádoucí zachovat a
případně rozšířit standard lékařské péče v obci s tím,
že další odborná péče bude poskytována i nadále
mimo její území. Za tím účelem jsou stanoveny
minimální ukazatele pro udržení a rozvoj zdravotní a
sociální péče, která především by měla být do
budoucna sledována.
• V ÚP jsou dále určeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedené činnosti a
služby včetně bydlení sociálního.

• Školství a výchova
• Vzhledem k velikosti, postavení a funkci obce
Chlumčany je nabídka výchovných a vzdělávacích
zařízení na dobré úrovni. Školské zařízení lokalizované
v území svou spádovostí zajišťují dostupnost
základního vzdělání také nad rámec vlastní obce.
• Jako zásadní se jeví z hlediska postavení Chlumčan,
konkurenceschopnosti obce i zachování vyvážených
podmínek hospodářských a sociální soudržnosti
obyvatel ve struktuře osídlení, zachování a další rozvoj
základního školství v obci doplněné o další aktivity
společenské a vzdělávací včetně zařízení předškolní a
školní výchovy a vzdělávání. Za tím účelem jsou
stanoveny minimální ukazatele pro udržení a rozvoj
předškolní výchovy a základního vzdělávání, které by
měly být do budoucna v obci sledovány.

• Dům s pečovatelskou službou a sociální bydlení
• V obci je jedno zařízení DPS s obsazenou kapacitou 6
malometrážních bytů ve formě sociálních bytů a bytů
pro seniory.
• Zařízení je však nevyhovující zejména z hlediska
absence hygienického zařízení pod uzavřením
příslušného bytu a chybí bezbariérové uspořádání
objektu.
• Jednou z možností je zlepšit bydlení seniorů a zvýšit
nabídku bytů o cca 7 malometrážních bytů, což může
zajistit budoucí nová výstavba v rámci obytné zóny
Chlumčany - Lukavická – Sídliště I. .

• Mateřská škola
• V obci je jedno zařízení MŠ s plně využitou kapacitou
75 dětí. V roce 2012 – 2013 nemohlo být z kapacitních
důvodů umístěno cca 10 dětí.
• Dle návrhu ÚP je nutné zajistit minimálně do roku 2030
dostatečnou rezervu z důvodu zajištění předškolní
výchovy dětí v obci případně ze spádového území.
• Předpokládá se, že v případě potřeby lze zajistit
minimální potřebné zvýšení kapacity zařízení
rozšířením a přístavbou stávajících budov, využitím
jejich vnitřních rezerv nebo dočasným využitím jiného
objektu pro pokrytí krátkodobě zvýšené potřeby míst v
MŠ.

• Zdravotní středisko
• V obci je jedno zařízení ZS na náměstí s kapacitou 1
praktický lékař, gynekolog, dětský lékař, zubař a
lékárna a jedno zařízení ve výrobní zóně U Keramičky
s kapacitou praktický lékař, zubař a rehabilitační
středisko, které slouží převážně pro zaměstnance LB a
Xella.
• Zdravotní péče je v obci zajištěna a bude dostatečná i
pro následné období nejméně do roku 2030.

• Základní škola
• V obci je jedno zařízení ZŠ s kapacitou 350 míst,
kterou v roce 2012 – 2013 navštěvovalo cca 210 dětí.
Jídelna u ZŠ má kapacitu 300 míst a školní družina 30
míst. Celkem má ZŠ 9 tříd a cca 16 pracovníků.
• Dle návrhu ÚP je nutné zajistit minimálně do roku 2030
dostatečnou rezervu z důvodu zajištění základního
vzdělání dětí v obci a ze spádovém území.
• Školní budova má dostatečný pozemek pro případné
rozšíření její kapacity nebo dočasným využitím jiného
objektu pro pokrytí krátkodobé zvýšené potřeby míst v
ZŠ.

• Kultura a osvěta
• Budoucí rozvoj kulturně společenské funkce obce se
bude opírat o stávající i nově připravované kvalitní a
kapacitní zařízení včetně dalších drobnějších objektů
ve struktuře obce.
• V ÚP jsou dále určeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedené činnosti
v oblasti kultury a osvěty.

• Zdravotnictví a sociální péče
• Celkově se poskytování zdravotnických služeb v obci
jeví jako dostatečné. Další vývoj bude silně ovlivněn
stále se zvětšujícím podílem osob starších 65 let v
populaci obce s předpokladem cca 22,7 %
k výhledovému roku 2030.
• Oblast sociálních služeb pokrývá zejména DPS, který
zajišťuje omezenou péči málo kapacitní a nedostatečně

• Kulturní dům
• V obci je KD vybudovaný na místě asanované
venkovské zástavby v 2. polovině 70. let 20. století.
V KD je fungující restaurace a sporadicky využívaný sál
a kino. Významná je kapacita ubytovací s cca 40-ti
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pokoji jedno až třílůžkových. Odhadovaná kapacita
ubytovny je až 80 lůžek.
• Dle ÚP je využití stabilizované. Vhodná by byla
přestavba za účelem zajištění lepšího využití souboru
objektů ve prospěch obyvatel obce například v případě
potřeby pro kulturně výchovný a vzdělávací účel.

• Obyvatelé jezdí za nákupy mimo vlastní obec do
velkých obchodních zařízení převážně do Plzně, která
je dopravně dobře dostupná.
• V rámci řešeného území je zastoupeno drobné
podnikání v provozovnách integrovaných do rodinných
domů a usedlostí.

• Sport a tělovýchova
• Podmínky pro činnost sportovních klubů jsou dány
především existencí sportovních ploch a jejich kvalitou.
Na území se nachází řada sportovišť, avšak nejsou
vždy ideálně udržované a vybavené.
• K možným turistickým výletům a rekreačním respektive
kondičním sportům místních obyvatel i turistů je k
dispozici několik cyklotras, které navazují na další trasy
v okolních obcích.
• Pro budoucí rozvoj obce na úseku tělovýchovy, sportu,
rekreace a jiných pohybových a kulturně
společenských aktivit s tím spojených je pro posílení
atraktivity obce a zlepšení nabídky ve vybavení
sledována stabilizace stávajících zařízení a doplnění
plochy sportu a rekreace v Hradčanech.
• V ÚP je zároveň pro stabilizaci a případný rozvoj
sportovně rekreačních a odpočivných ploch pro
obyvatele všech generací v rámci zastavěného území
stanoven minimální plošný standard ve formě
ukazatelů vztažených k počtu obyvatel obytné zóny
vymezené dle RZV respektive k počtu obyvatel
příslušné části obce.
• Při realizaci a provozu areálů se předpokládá
výraznější účast soukromého sektoru.
• Stávající zařízení tělovýchovy a sportu
jsou
stabilizovaná s možností využití vnitřních plošných
rezerv pro doplnění dalších sportovně rekreačních
objektů a zařízení.
• V ÚP je lokalizovaná nová plocha v Hradčanech
v návaznosti na lesní pozemky, kde podobné plochy
schází.

• Maloobchod
• Budoucí rozvoj obchodních zařízení a s tím spojených
vybraných služeb bude i nadále zajišťován výhradně
tržními mechanismy se stoprocentním zastoupením
soukromého respektive komerčního sektoru.
• V ÚP je stanoven pouze minimální rozsah
maloobchodních zařízení s širokosortimentní nabídkou
zboží ve formě ukazatele vztaženého k počtu obyvatel
obce nebo dílčích částí.
• Veřejné stravování a ubytování
• Budoucí rozvoj veřejného stravování, ubytování a s tím
spojených vybraných služeb bude převážně zajišťován
soukromým respektive komerčním sektorem.
• V ÚP je stanoven pouze minimální rozsah tohoto
občanského vybavení ve formě ukazatele vztaženého
k počtu obyvatel obce nebo dílčích částí.
• Služby nevýrobní, výrobní a opravárenské
• Z pozice obce bude tento druh podnikání ponechán na
zájmu soukromého sektoru s tím, že technické služby
obce mohou zabezpečit některé chybějící základní
služby výrobní a opravárenské.
• V ÚP je stanoven pouze minimální rozsah zařízení
služeb nevýrobních ve formě ukazatele vztaženého
k počtu obyvatel obce nebo dílčích částí.
• Veřejná prostranství
• V ÚP jsou z důvodu ochrany hodnot vymezeny
nejvýznamnější plochy veřejných prostranství, které je
nutné před negativními zásahy chránit a dále rozvíjet
jejich základní urbánní funkci.
• Nejvýznamnější veřejná prostranství jsou s ohledem na
ochranu hodnot v území spočívající v zachování
historicky vzniklé urbánní struktury vymezena obvodem
původní urbanistické struktury dle stabilního katastru.
• Na území obce Chlumčany jsou vymezeny urbanisticky
a architektonicky významné zóny a ulice se
stanovením základních podmínek a požadavků na
ochranu hodnot s tím, že při řízení jejich rozvoje mohou
sloužit navazující ÚS (územní studie) a RP (regulační
plány) se stanovením konkrétních opatření ve větší
podrobnosti.
• V ÚP jsou stanoveny základní prostorové požadavky
na koridory v nezastavěném území a vybraná veřejná
prostranství v zastavěném území, jejichž součástí jsou
komunikace a mohou sloužit také pro umisťování sítí
technické infrastruktury se zohledněním požadavků na
pozemky veřejných prostranství vyplývajících
z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a na
dopravní prostor vyplývajících z ČSN 73 6110

• Správa a veřejné služby
• Pro následný rozvoj obce pro jeho chod a údržbu
majetku je sledována realizace areálu technických
služeb obce, pro který je v ÚP využitelná plocha za
ČOV s dobrým dopravním připojením jak v rámci
samotné obce tak i s vazbou na nadřazenou dopravní
síť.
• V ÚP jsou dále určeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedené činnosti a
služby.
• Občanské vybavení komerčního typu
• Z hlediska širších vztahů jsou komerční i veřejné služby
koncentrovány převážně do Dobřan a Přeštic. Z
hlediska trendů má tato oblast určité další růstové
perspektivy, její vývoj bude záviset na vývoji
podnikatelských subjektů a veřejné sféry. Služby pro
obyvatele jsou rozvinuty nedostatečně.
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Projektování místních komunikací a dále ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6108 Lesní
dopravní síť, ČSN 73 6109 Projektování polních cest.

- dopravní a technickou infrastrukturu včetně vybraných
koridorů
- veřejně prospěšné stavby a opatření
• Plochy změn v krajině jsou dle druhu změny zakresleny
v příslušných výkresech grafické části ÚP.
• Plochy změn v území jsou vymezeny v souladu
s celkovou koncepcí a jsou označeny:
- označením plochy, které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP
- označením plochy textovým symbolem dle RZV
(rozdílný způsob využití), které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP. U každé
plochy změny v území jsou v textové části ÚP uvedeny
v souladu s celkovou koncepcí:
- pořadové číslo plochy
- označení plochy změny
- název plochy změny
- účel změny a vybrané specifické podmínky v území
- základní prostorové podmínky (plocha)

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu
před povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek
nerostných surovin
• Koncepce uspořádání krajiny vychází z předpokladů a
podmínek rozvoje vyplývajících ze ZÚR PK, předchozí
ÚPD (ÚPN-SÚ) a ze zjištěných rozvojových záměrů a
trendů se zohledněním systému ekologické stability
krajiny a požadavků a podmínek sloužících při řízení
rozvoje nezastavěného území pro zajištění ochrany
přírodních a krajinných hodnot při přiměřeném
hospodářském a rekreačním využití krajiny a eliminaci
nepříznivých vlivů v území a to zejména eroze půdy,
místních záplav apod..
• V řešeném území jsou s ohledem na jeho charakter a
územní souvislosti vymezeny krajinné sektory.
• Pro každý urbanistický sektor jednotlivě jsou
stanoveny:
- Vymezení sektoru
- Hlavní hodnoty
- Hlavní limity využití území
- Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním
- Shrnutí základních podmínek rozvoje území

• Koncepce územního systému ekologické stability
krajiny (ÚSES)
• Ze ZÚR PK vyplývá, že na území obce není a nebude
vymezen nadregionální ani regionální systém ÚSES.
• Místní územní systém (MÚSES) byl převzat z ÚAP
ORP Přeštice a korigován s ohledem na ukončené
KPÚ a vztahy k prvkům MÚSES na území sousedních
obcí.
• MÚSES jako podklad pro ÚAP ORP Přeštice vychází z
předchozí dokumentace ÚSES:
- Generel ÚSES - Stodsko (Geovision 2011)
- Revize lokálního ÚSES - Přešticko II (RNDr. Hájek,
2011)
- Revize lokálního ÚSES - Přešticko III (RNDr. Hájek,
2011)
• Střední až nízký stupeň ekologické stability je
charakteristickým rysem území s převahou zemědělsky
obhospodařovaných ploch a vysokým stupněm
zornění.
• MÚSES v daném území musel být s ohledem na
požadavky příslušného DO v ÚP upraven s ohledem na
ukončené KPÚ s revizí návazností na území
sousedních obcí.
• Vzhledem
k problematickému
průchodu
LBK
s vloženými LBC zastavěným územím Chlumčan bylo
prověřeno a zapracováno vedení nového LBK dle
koncepce v KPÚ podél jižního okraje zástavby
s napojením na LBK podél Chlumčanského potoka.

• Krajinné sektory:

• Plochy změn v krajině jsou vymezeny v nutném
rozsahu s ohledem na předpokládaný rozvoj obce a
pro zabezpečení optimálního využití volné krajiny a
krajiny v návaznosti na zastavěné území.
• V nezastavěném území, tj. převážně neurbanizovaném
území, jsou vymezeny plochy, které se dále člení dle
stávajícího způsobu využití, požadovaného způsobu
využití a významu v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve
znění pozdějších předpisů.
• V nezastavěném území jsou vymezeny plochy pro:
- protierozní opatření a zvýšení retenční kapacity území
- revitalizaci vodních toků
- segmenty ÚSES (územní systém ekologické stability)
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• Základní výchozí koncepce MÚSES na území obce
Chlumčany dle ÚAP ORP Přeštice:

modální nivní SES (hygrofilní až mezofilní) procházející
podél celé SZ hranice území;
- (Černé vrchy, 486m – údolí Dnešického potoka nad
Černotínem) – DP Chlumčany – Malý Háj – (kóta Ve
Vrších, 424m – údolí Lukavického potoka nad Horní
Lukavicí – RBC Vysoká, 516m; výrazně kontrastněmodální lesní SES mezofilního bučinného typu
procházející podél jižní až jv. hranice území, se dvěma
odbočkami:
- a) (kóta Ve Vrších, 424m) – Západní okraj zástavby
Chlumčan, odvodňovací strouha – Chlumčanský potok
pod areálem XELLA; kontrastně-modální lesní SES
mezofilního bučinného typu;
- b) Hradčanský les – údolí Dobřanského potoka pod
Hujábem – (plošina „U bílých muk“ – RBK 2013,
Šlovický vrch, 431m); kontrastně-modální lesní SES s
jedním dalším lokálním propojením mezofilního
bučinného typu: údolí Dobřanského potoka pod
Hujábem – plošina „U malé kaple“ – Chlumčanský
potok pod areálem Dřevopodniku.

- Zdroj: Doplňující P+R Chlumčany
• Území obce Chlumčany (ORP Přeštice, okres Plzeňjih, Plzeňský kraj) leží z biogeografického hlediska v
Plzeňském bioregionu 1.28, jež zde tvoří následující
typy biochor (podle Culek M. et al. 1996 a 2003):
- 3BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3.
v.s.
- 3RE – plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s.
- 3RN – plošiny na zahliněných píscích 3. v.s.
- 3Ro – vlhké plošiny na kyselých horninách 3. v.s.
- 4Do – podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4.
v.s.
• Řešené území leží na rozhraní plzeňské karbonské
pánve (SZ část) a zarovnaného proterozoického hřbetu
Vysoká, 516m – Malý Háj, 424m (JV část), převážně ve
3. dubobukovém vegetačním stupni včetně suchých
oblastí (viz typy biochor).

• Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Chlumčany, která
předcházela novému ÚP Chlumčany, vymezila lokální
ÚSES podle velmi starého Generelu (Marek J. 1995).
• V celém SES jsou směšována hydricky normální (3) a
zamokřovaná (4) stanoviště do jediného systému. V
důsledku toho nebudou na území obce Chlumčany
obnoveny
komunikační
vazby
mokřadních
společenstev mezi povodími Radbuzy a Úhlavy (velkou
bariérou zde bude též čtyřproudá přeložka silnice I/27,
která zde také žádné „vlhké“ propustky neřeší – pouze
2 „suché“ propustky pro zvěř). Mezofilní lesní
společenstva (v území HŘ 3-4, ojediněle 2, jsou volně
propojována do zamokřovaných údolnic a údolních niv
vodních toků (v území HŘ 4-3, lokálně i 5), místy však
přes výsušné strmé svahy (HŘ2).
• Další nedostatky byly zjištěny v některých
požadovaných prostorových parametrech (včetně
navazujících území), např.:
- 1) lokální biokoridor (LBK) Na Vrších – niva
Chlumčanského potoka je značně delší než
požadovaná max. limitní délka 2000m. Z tohoto důvodu
muselo být do 2km vloženo pod areálem XELLA nové
lokální biocentrum (LBC) – doplněno též při poslední
revizi a koordinaci ÚSES na hranicích ORP Stod a
ORP Přeštice – Hájek M. et al. 2013).
- 2) Kombinované LBC na SZ okraji zástavby obce (pod
kaplí) není vůbec propojeno přes přilehlé výrobní
areály na nivu Chlumčanského potoka. Nově navržené
a odsouhlasené propojení proto obchází výrobní zónu
na mezofilních stanovištích podél jejího J a Z okraje
(není již jiné vhodné řešení, aby byla zachována max.
vzdálenost 2km mezi všemi propojovanými biocentry).
• Celý ÚSES byl proto po provedení stanovištní analýzy
a po dohodě s ORP Přeštice, odborem ŽP upraven tak,
aby nenarušil již vymezené systémy, ale odstranil
závažné metodické nedostatky a doplnil chybějící části
podle
požadovaných
min./max.
prostorových
parametrů.

• Nadregionální a regionální úroveň ÚSES
• Podle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve
znění Aktualizace č.1 (dále ZÚR PK) se v těchto
nejvyšších hierarchických úrovních ÚSES na území
obce Chlumčany žádný systém vyšší hierarchie
nevyskytuje.
• Lokální úroveň ÚSES
• Lokální SES, a to jak hygrofilní (nivní), tak i mezofilní
(lesní), doplňují vesměs sítě vyšších hierarchií do
požadované základní prostorové skladby, tj. do sítě s
prostorovou buňkou kolem 2 km.
• V řešeném území byly při zpracování KPÚ Chlumčany
vymezeny pouze málo kontrastní oligomezotrofní (AB)
až mezotrofní (B) systémy v normálních (3) až
zamokřovaných (4) hydrických řadách podle velmi
starého Generelu ÚSES (Marek J. 1995).
• V následujícím textu jsou uvedeny úseky lokálních
SES, které zasahují na území obce Chlumčany. V
závorkách je vždy popsána navazující část
předmětného systému ležící mimo řešené území.
• Přehled vymezených SES:
- (Dnešický potok pod Černotínem – plošina „U Lesíka“)
– Chlumčanský potok – (RBK 205 v Dobřanech);
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• Ochrana přírodního a kulturního dědictví v krajině a
krajinný ráz
• Na území obec Chlumčany se nenachází žádné
památné stromy ani chráněná velkoplošná nebo
maloplodá chráněná území přírody včetně EVL nebo
PO evropského systému ochrany přírody NATURA
2000.
• V řešeném území není evidován významný druh
zvláště chráněných živočichů dle vyhlášky č. 395/92
Sb. MŽP ČR ve znění pozdějších předpisů, který by byl
chráněn v rámci chráněného území přírody.
• VKP (významné krajinné prvky) nejsou v předmětném
území registrovány. Vyskytují se zde VKP vyplývající
ze zákona (lesy, vodní toky, mokřady apod.).
• Chlumčany jsou součástí území se zvýšenou ochranou
krajinného rázu v rámci Plzeňské oblasti.
• Charakteristické pro dané území jsou:
- Mírně zvlněná převážně otevřená zemědělská krajina
ve zvýšené poloze na rozhraní povodí řek Radbuzy a
Úhlavy
- Souvislé bloky lesních porostů Na Závisti k Dnešicím a
k Hradčanům jako součást rozsáhlých lesních celků
mimo řešené území
- Drobné vodní toky málo vodné včetně Chlumčanského
potoka s doprovodnou zelení a několika rybníky často
upravené nebo dokonce zatrubněné
- Vrch s dominantou kaple Panny Marie nad Chlumčany
s charakteristickou venkovskou zástavbou a vzrostlou
zelení
• Nadmořská výška se v řešeném území pohybuje
přibližně od nejnižší cca 344 mnm v místě, kde
Chlumčanský potok opouští řešené území až po
nejvyšší ve východní části území v Hradčanech ve
výšce cca 468 mnm.
• Lesnatost daného území činí 23,7 % a na území obce
je evidována pouze kategorie lesa hospodářského.
• Podíl plochy zemědělské půdy je 56,6 % a zcelené
pěstební plochy jsou intenzivně využívané. Trvalé
travní porosty nejsou svým podílem 2,3 % vůbec
významně zastoupeny v území a jejich podíl je příliš
nízký. Zemědělská využitelnost většiny území je velice
dobrá. Podíl zornění zemědělské půdy činí více jak 90
% a je příliš vysoký.
• Estetická hodnota zastavěných území je střední.
• Negativně se projevují některé stavby rodinných domů
v blízkosti kaple, které narušují panorama obce od
východu, novodobá dostavba školy a sídliště, které
svými objemovými parametry narušují měřítko
převážně nízkopodlažní zástavby ostatních částí
Chlumčan v pohledech od západu až jihu a budova
kulturního domu, která svým měřítkem a
architektonickým řešením narušuje původní souvislou
vesnickou zástavbu podél ulice Komenského.
• Estetická hodnota zastavěného území v části obce U
Keramičky je vzhledem k jeho převládající výrobní
funkci a charakteru zástavby a veřejných prostranství
spíše na nízké úrovni.
• Estetická hodnota zastavěného území Hradčan je
spíše na vyšší úrovni a to zejména s ohledem na
zachovalou původní vesnickou zástavbu kolem návsi

s kapličkou a výhledům do volné krajiny v široké údolní
nivě řeky Úhlavy.
• Historicky zvláště cenné stavby či areály regionálního
až nadregionálního významu se nevyskytují. Jako
nemovitá kulturní památka je chráněna pouze kaple
Panny Marie s tím, že území zachované venkovské
části sídla není chráněno jako VPZ (vesnická
památková zóna).
• Krajinné hodnoty celku jsou průměrné až nadprůměrné
zvláště v přírodně zachovalých krajinných segmentech.
• Z hlediska krajinného rázu a zapojení osídlení do
krajiny jsou vyznačeny citlivé výškové úrovně,
horizonty, v řešeném území ve výšce 394,00 a 414,00
mnm.
• Na výškové úrovni 394,00 mnm je usazena původní
venkovská zástavba s návsí a na výškové úrovni
414,00 mnm je na Vrchu v Chlumčanech usazena
kaple Panny Marie.
• Topografie krajiny

- Zdroj: Doplňující P+R Chlumčany
• Na specifické charakteristice krajinného rázu se kromě
uvedených činitelů podílí také vzrostlá vegetace,
skupiny stromů, alejí a zahrad v návaznosti na
zastavěné plochy sídla.
• Zeleň krajinná rostoucí mimo les se v řešeném území
vyskytuje pouze v malé míře a je ve formě zeleně
doprovodné vázána především na vodní toky a okraje
lesů. Výjimku tvoří ozeleněný svah pod hřbitovem,
který je z hlediska ochrany krajinného rázu významným
prvkem v území.
• Prostupnost krajiny
• Prostupnost
krajiny
je
zajištěna
převážně
stabilizovaným systémem cest v krajině, včetně pěších
cest a cyklostezek, které jsou a dále mohou být dle ÚP
v závislosti na RZV doplněny sítí nových cest v rámci
ploch stabilizovaných i ploch změn.
• V ÚP je stanoveno doplňování cest v krajině s
doprovodnou zelení ve skupinách nebo stromořadích v
souběhu s nimi včetně doplnění drobným vybavením s
odpočívadly a informačními tabulemi na vhodných
místech (kraj lesa, vyhlídky apod.).

42
OBEC CHLUMČANY

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
• Všeobecně je třeba dbát o co nejúčinnější zadržení
srážkových vod v krajině, s využitím následujících
opatření:
- nerozšiřovat nepřiměřené zpevněné plochy, zejména
s nepropustným povrchem
- neodvádět srážkové vody z ploch zeleně, zahrad a
střech domů do kanalizace
- dodržovat zásady protierozní ochrany půdy na
svažitých pozemcích (dělení honů, mulčování, výsev
do ochranné plodiny, minimalizační technologie,
zpracování půdy po vrstevnicích, způsob hnojení,
pěstování širokořádkové plodiny jako jsou kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice pouze
s využitím půdoochranných technologií.)
• Zemědělsky obhospodařované pozemky mimo
zastavěnou část Chlumčan, zejména pod vrchem
Hujáb, V Hořejškách, pod vodojemem v Lukavické ulici,
za sídlištěm a Na Závisti jsou poměrně svažité a je zde
nebezpečí vzniku intenzivní eroze půdy při lokálních
přívalových srážkách. V ÚP jsou proto tyto plochy
navržené pro realizaci protierozních opatření s tím, že
je nezbytná spolupráce obce s hospodařícími
zemědělci při tvorbě osevních plánů, aby byly
dodržovány zásady správného hospodaření a osevních
postupů na svažitých pozemcích a bylo eliminováno
nebezpečí splavování ornice do zastavěných částí
obce, do koryt vodních toků a melioračních struh. Není
žádoucí na těchto plochách vysévat širokořádkové
plodiny, např. kukuřici, slunečnici ap.

• Hydrologie, vodní toky a nádrže, ochrana území před
povodněmi a erozí půdy včetně zvýšení retenční
kapacity území
• Území obce Chlumčany je hydrologicky zranitelnou
oblastí dle Nařízení vlády ČR 103/2003 Sb. ve znění
Nařízení vlády ČR 219/2007 Sb.
• Na území obce Chlumčany je celkem cca 11,40 ha
vodních ploch.
• Podíl vodních ploch je v k.ú. Chlumčany u Přeštic cca
1,30 % a je malý.
• Území obce Chlumčany je odvodňováno převážně
málo vodnými a drobnými vodními toky.
• Ve vlastním řešeném území jsou následující vodní
toky:
- Chlumčanský potok, převážně upravený a dotovaný
vodou z důlní činnosti
- Pravostranný
převážně
zatrubněný
přítok
Chlumčanského potoka protékající zastavěným
územím Chlumčan pod Vrchem
- Pravostranný přítok Chlumčanského potoka protékající
podél jižního okraje zastavěného území Chlumčan
- Pravostranný přítok Chlumčanského potoka protékající
podél jižního a západního okraje zastavěného území
Na Závisti
- Suchanovský potok podél JZ hranice s obcí Dnešice
- Potok podél SV hranice s obcí Dobřany
• Řešené území je dle hydrologického pořadí 4. řádu
rozděleno na následující plochy dle jednotlivých
vodních toků (recipienty):
- 1-10-02-100 Starý Potok (Radbuza) – 1674,51 ha
z toho v řešeném území 27,53 ha
- 1-10-02-101 Chlumčanský Potok (Radbuza) – 777,00
ha z toho v řešeném území 606,54 ha
- 1-10-02-102 Radbuza – 359,35 ha z toho v řešeném
území 138,74 ha
- 1-10-02-098 Suchanovský potok – 1150,16 ha z toho
v řešeném území 92,67 ha
- 1-10-03-080 Divoký Potok (Úhlava) – 3296,31 ha
z toho v řešeném území 56,12 ha
• Vodní plochy, rybníky a umělé vodní nádrže jsou
v řešeném území zastoupeny ve velmi malém rozsahu:
- Tři rybníky na pravostranném přítoku Chlumčanského
potoka, který protéká zastavěným územím Chlumčan
(rybník u statku, pod Vrchem, u silnice)
- Soustava rybníků a vodních nádrží v okolí Židovského
rybníku (1,5 ha, pramenní oblast Chlumčanského
potoka), které slouží jako usazovací nebo dočišťovací
nádrže v rámci vodního hospodářství fy Lasselsberger.
• Dle Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje
je uvažováno s revitalizací části Chlumčanského
potoka v blízkosti rybníků v části U Keramičky a suchý
poldr a další opatření ve formě umělých nádrží
v souvislosti s přestavbou silnice I. třídy za katastrální
hranicí Dobřany.

• Koncepce rekreačního využívání krajiny
• Vybavení území pro rekreaci, turistiku a cestovní ruch
je potřebné do budoucna rozšířit. Jedná se o území
společně s okolními obcemi podél údolní nivy Radbuzy
a Úhlavy atraktivní zejména pro turistické, rekreační a
kondiční výlety.
• V řešeném území ve volné krajině není téměř vůbec
zastoupena individuální rekreace ve formě chataření.
• Celková koncepce rekreačního využívání krajiny a s
tím související lokalizace rekreačně pobytových ploch a
zařízení je ovlivněna snahou o aktivaci sídelní zeleně s
regenerací a doplněním do potřebné úrovně tak, aby
byl dán základ pro propojení ploch zeleně
v zastavěném i nezastavěném území s diferencovaným
využitím do uceleného funkčního systému při
zachování určité samoobnovovací schopnosti
krajinného prostředí.
• Z důvodu zlepšení obytnosti území a zvýšení jeho
atraktivity pro turistiku a v menší míře pro cestovní ruch
je sledována základní koncepce vybraných pěších a
cyklistických tras včetně úprav stávajících ulic a
doplnění chodníků.
• Je nutno předpokládat zvýšený zájem o danou oblast
nejen z důvodu dobré dopravní dostupnosti z krajského
města Plzně i okolních větších sídel Dobřany a Přeštice
ale především z důvodu měnícího se životního stylu a
nároků na rekreaci a pobyt v relativně příznivém a
esteticky působícím prostředí za předpokladu
dostatečného stupně vybavení nejatraktivnějších míst.

• Podmínky pro stavby v záplavovém území a
protipovodňová opatření:
• V řešeném území nemá žádný z vodních toků
vyhlášené záplavové území.
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• Ochrana přírodních vodních zdrojů
• V řešeném území jsou lokalizovány zdroje pitné vody.
V oblasti U Keramičky za tratí jsou umístěny dva vrty
HV 1 a HV 2. Dle rozhodnutí č.j. RRŽP-HI/14268/2008
ze dne 28.7.2007 je povolení nakládání s vodami
platné do 31.12.2018.
• Povolené množství odebírané vody vrtu HV 1:
- Q rok= max. 120.000 m3/rok
- Q měs.= max. 11.700 m3/měsíc
- Q max.= max. 4,5 l/s
• Povolené množství odebírané vody vrtu HV 2:
- Q rok= max. 6.500 m3/rok
- Q měs.= max. 1.000 m3/měsíc
- Q max. = max. 2,5 l/s
• Pro ochranu vodních zdrojů je kolem nich vymezeno
pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů dle
rozhodnutí ONV Plzeň-jih, OVLHZ ze dne 2.11.1979,
č.j. ZVLH/669/79.
• Kromě výše uvedených zdrojů pitné vody jsou
v řešeném území situovány další zdroje vody, které
jsou lokalizovány v areálu fy Xella a fy Lasselsberger,
východně
od
Chlumčan
studny
bývalého
zemědělského areálu a další neveřejné studny
převážně na soukromých pozemcích.

• Výše uvedená základní koncepce rekreace se v
územním plánu promítá především v následujících
záměrech:
- prosazení a zabezpečení hygienicky únosného a
biologicky účinného estetického prostředí (zachování
pokud možno negativními vlivy nenarušené krajiny
v oblasti Hradčany)
- s ohledem na celkové zvýšení atraktivity území pro
rekreaci a turistiku je sledováno také zapojení širšího
krajinného území v oblasti Na Závisti a Hradčany
- zajištění dostatečných ploch pro rekreaci každodenní
především vlastních obyvatel sídla ale i potenciálních
návštěvníků
- vymezení ploch pro sídelní zeleň, parky, plochy vhodné
pro lokalizaci rekreačních, herních a odpočivných
ploch.
- zajištění lepšího propojení v rámci sídla i mimo něj po
cestách a stezkách pro pěší a cyklisty včetně doplnění
chodníků a segregovaných tras podél hlavních
komunikací
- obnova a doplnění sítě cest, turistických tras a
přístupových komunikací a cyklotras respektive
cyklostezek
• Rekreace se z hlediska doby trvání rozlišuje takto:
- každodenní, která je realizována v obci a nejbližší
krajinné oblasti
- krátkodobá (víkendová), s nároky na krátkodobé
ubytování (1-2 dny)
- dlouhodobá (dovolená a prázdninová), s nároky na
ubytování 4 a více dnů
• Rekreace každodenní je v urbanistické koncepci a
koncepci uspořádání krajiny sledována jako
nejdůležitější složka rekreačního využití území
Chlumčan
• Rekreace krátkodobá ani dlouhodobá nebude pro
budoucí rozvoj obce významnou složkou využití území.
• Z hlediska organizace, nároků a způsobu ubytování se
rozlišuje:
- volný cestovní ruch
- vázaný cestovní ruch
• Volný ani vázaný cestovní ruch v řešeném území
nebude v následném období významný.
• Vybavení území pro rekreaci, turistiku a cestovní ruch
je nutné do budoucna rozšířit. Jedná se o území
s širšími vazbami s množstvím kulturních památek a
zajímavostí atraktivní zejména pro turistické, rekreační
a kondiční výlety.
• Hromadnou rekreaci, turistiku a cestovní ruch je nutné
řešit v rámci širší oblasti ve vazbě na města Plzeň,
Dobřany a zejména Přeštice.
• Prostupnost krajiny je zajištěna systémem cest
v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek. Jedná se o
systém cest lesních a polních s turistickými a
cyklistickými trasami.
• V souběhu s komunikacemi pro pěší a cyklisty
vedenými v nezalesněném území budou vysázeny
aleje doprovodné zeleně. Trasy budou ve vhodných
místech (vyhlídky) doplněny odpočívadly, přístřešky a
informačními tabulemi.

• Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory (DP),
území poddolovaná a sesuvná, rekultivace ploch po
těžbě
• Do řešeného území respektive k.ú Chlumčany u Přeštic
zasahují:
- stanovené dobývací prostory (60370 a 60267)
- CHLÚ (chráněné ložiskové území) (12390000 a
21510001)
- ložiska nerostných surovin (312390000, 321510002 a
321510001)
• Ve výhledu se uvažuje se zachováním těžebních a
souvisejících činností ve vztahu k obci Chlumčany ve
stávajícím rozsahu. Nelze však v dlouhodobém výhledu
vyloučit rozšíření těžby nerostných surovin (kaolin) na
západním okraji území za tratí v návaznosti na stávající
DP směrem k Dobřanům.
• Severozápadně od Chlumčan při trati ve směru do
Dobřan se nachází poddolované území, kde se
v několika otvírkách hlubinného dolu těžilo od 70. let
19. století do 50. let 20. století černé uhlí.
• Území sesuvná v řešeném území nejsou evidovaná.
• Rekultivace ploch dotčených těžbou kaolinu se
vzhledem k současnému a budoucímu postupu těžby
řešeného území nedotýká.
• Na části předmětném území probíhala v minulosti
těžba černého uhlí hlubinným způsobem v dole Máj,
původně důl Eliška. Před ukončením těžby ji prováděl
podnik Západočeské uhelné doly, k.p.. Pro
zapracování do ÚP nebyly poskytnuty podrobnější
podklady o způsobu a rozsahu poddolování kromě
údajů vyplývajících z ÚAP ORP Přeštice.
• Pro podrobnější návrh a posouzení možnosti nové
výstavby na rozvojových plochách v rozsahu území
postiženého předchozí důlní činností je třeba vždy
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• Nejzávažnější problémy v oblasti životního prostředí
jsou:
- Zemědělská exploatace krajiny a nepřiměřené
scelování včetně meliorace zemědělských pozemků
- Vysoký podíl orné zemědělské půdy na scelených
pozemcích bez protierozních opatření, průlehů, mezí
apod.
- Výrazný nárůst hustoty automobilové dopravy a s tím
související nárůst emisí NOx především uvnitř obce na
křižovatkách a ve stoupáních komunikací
- Vyšší hluková hladina způsobená intenzivnější
dopravou a existencí výrobní zóny ve vztahu k souvislé
obytné zástavbě na straně převládajících větrů
- Relativně nepříznivé ukazatele kvality vody ve vodních
tocích a nádržích (malý průtok, eutrofizace)
- Existence bývalé skládky Pod Vrchem v Chlumčanech
s potenciální možností ohrožení povrchových a
podzemních vod, půdy a okolí
- Existence bývalé neřízené skládky Hradčanech
s potenciální možností ohrožení povrchových a
podzemních vod, půdy a okolí
- Potenciální negativní vliv s možností ohrožení
řešeného území provozem skládky Vysoká
- Potenciální negativní vliv s možností ohrožení
řešeného území provozem velkochovu Vysoká

opatřit geologické respektive báňské posouzení z
hlediska možného vlivu poddolování na budoucí
výstavbu dle konkrétního záměru.
• Životní prostředí
• Obec Chlumčany se dle ÚAP ORP Přeštice nachází
v území s velmi silnou nebo silnou zátěží emisemi.
• Na znečištění ovzduší emisemi se výrazně podílí místní
velké zdroje znečištění lokalizované v části obce U
Keramičky ale vzhledem ke zvýšené poloze obce a
směru převládajících větrů také zdroje vzdálenější
umístěné mimo řešené území.
• V řešeném území jsou lokalizovány velké zdroje
znečištění REZZO 1 – 3. Jedná se spalovací a ostatní
zdroje umístěné v areálech fy. Lasselsberger a Xella
západně od souvislého obytného území Chlumčan ve
vzdálenosti 400 až 1500 m jihozápadním směrem.
• Obec je plynofikována. Přesto se částečně na
znečištění ovzduší podílí také kotelny a kamna na
pevná paliva a to především spalováním méně
hodnotných paliv.
• Provoz na silnici I. třídy přesto, že se za 10 let oproti
roku 2000 zvýšil až o 30 %, není ve vztahu
k souvislému obytnému území obce významným
zdrojem negativních vlivů. Silný provoz na této silnici
tvoří hlukové pozadí, které může být zejména
v nočních hodinách nepříjemné.
• Zátěží je pro Chlumčany zvýšený provoz na průjezdné
silnici III. třídy do výrobní zóny U Keramičky.
• Negativně se z hlediska hluku projevuje také provoz na
železniční trati, která je od souvislé zástavby ve
vzdálenosti cca 300 m západním směrem.
• Pro pohodu bydlení je negativní vliv hluku z výrobní
zóny U Keramičky ale také z provozu ČOV
v Chlumčanech a Hradčanech, kterým jsou zasaženy
přilehlé části obytné zástavby. Pocitově bylo při
průzkumech v terénu pro ÚP zjištěno, že negativní vliv
hluku působí z ČOV Chlumčany do vzdálenosti 100 až
300 m, z ČOV Hradčany do vzdálenosti 50 až 100 m a
z výrobní zóny U Keramičky do vzdálenosti 400 m až
600 m. V nočních hodinách však může být i nižší
hladina hluku vnímána více negativně.
• Obec má vybudovanou soustavnou kanalizační síť
zakončenou ČOV.
• Zásobování vodou je zajištěno z vodovodu pro
veřejnou potřebu z vlastních vodních zdrojů
(Kotousovna). Místní zdroje vody jsou dostatečné pro
současný stav a pro další rozvoj obce a jsou chráněny
stanovených ochranným pásmem.
• Vodovod je propojen na vodovodní systém města
Dobřany přes vodojem Hujáb. Není však obcí
Chlumčany zatím využíván.
• Většina obyvatel obce je připojena na veřejnou
vodovodní a kanalizační síť.
• Kvalita vody v tocích a vodních nádržích není příliš
dobrá především z důvodu jejich malé vodnosti závislé
na dešťových srážkách a vlivem těžby nerostných
surovin a jejich zpracování.

• Radon
• Obec Chlumčany se nachází v území s nízkým
radonovým rizikem z geologického podloží.
• Jedná se o oblast předpokládané redistribuce uranu s
možností výskytu lokálních kontrastních anomálií
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.
• Bývalé skládky TKO
• Bývalá skládka TKO „Pod Vrchem“ na SZ okraji
Chlumčan byla zrušena. Na ploše bývalé skládky
Chlumčany „Pod Vrchem“ probíhá pravidelný
monitoring povrchových vod.
• Na ploše bývalé skládky Chlumčany „Pod Vrchem“
proběhla v minulosti částečná asanace a rekultivace.
• Bývalá neřízená skládka TKO „Hradčany“, na kterou
byl ukládán TKO živelně v 80. až 90. letech, není
evidována a údaje o jejím stavu nejsou v současné
době známé.
• Skládka Vysoká
• Skládka SKO (směsný komunální odpad) Vysoká je
mimo řešené území ale ve vzdálenosti cca 1500 m
severně od souvislého obytného území Chlumčany a
1300 m od Hradčan a může občas předmětné území
obtěžovat zápachem v závislosti na směru
převládajících větrů, je však od řešeného území
oddělena lesními porosty.
• Na území skládky SKO (směsný komunální odpad)
Vysoká je mimo řešené území umístěna tzv.
„Kogenerace Vysoká“ s následujícími parametry:
- Instalovaný výkon: 780 kW
- Instalovaný tepelný výkon: 1125 kW
- Zahájení provozu: 2003
- Využití: skládkový bioplyn
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• Plochy občanského vybavení

• Pro zapracování do ÚP nebyly poskytnuty podrobnější
podklady o případné existenci a podmínkách PHO
(pásmo hygienické ochrany).

O
O(v)
O(s)
O(h)

• Zemědělský velkochov Vysoká
• Areál Vysoká je mimo řešené území ale ve vzdálenosti
cca 1800 m severně od souvislého obytného území
Chlumčan a 2200 m od Hradčan a může občas
předmětné území obtěžovat zápachem v závislosti na
směru převládajících větrů.
• V rámci areálu je umístěn tzv. „Bioplyn Zeten“
s následujícími parametry:
- Instalovaný výkon: 555 kW
- Instalovaný tepelný výkon: 727 kW
- Zahájení provozu: 2007
- Využití: BPS zemědělská
• Pro zapracování do ÚP nebyly poskytnuty podrobnější
podklady o případné existenci a podmínkách PHO
(pásmo hygienické ochrany).

• Plochy veřejných prostranství
VP
VP(z)

D
D(z)

Plochy dopravní infrastruktury silniční
Plochy dopravní infrastruktury drážní

• Plochy lesní
L
L(r)

Plochy lesní
Plochy lesní rekreační

• Plochy těžby nerostů
L
L(r)

Plochy lesní
Plochy lesní rekreační

• Plochy bydlení jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristických urbanistických částí sídla respektive
stabilizovaných ploch bydlení, pro které je typické
rozdělení:
- zástavba vícepodlažních bytových domů s výškovou
hladinou zástavby od 3 nadzemních podlaží plus
podkroví nebo podstřešní podlaží do 6 nadzemních
podlaží, které jsou situovány převážně v sídlišti
- zástavba nízkopodlažní bytových domů, rodinných
domů s výškovou hladinou zástavby do 2 nadzemních
podlaží plus podkroví nebo podstřešní podlaží
- zástavba nízkopodlažní převážně rodinných domů
s výškovou hladinou od 1 do 2 nadzemních podlaží,
která tvoří plošně významný podíl obytné zástavby v
obci
- zástavba nízkopodlažní převážně rodinných domů,
vesnických usedlostí, domů vesnických nebo
příměstských s výškovou hladinou od 1 do 2
nadzemních podlaží plus podkroví nebo podstřešní
podlaží zejména v zachovaných jádrech osídlení
Chlumčan a v Hradčanech

• Plochy změn se dále v souladu s § 3 vyhlášky
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území ve znění pozdějších předpisů člení:
- plochy zastavitelné
- plochy přestavby , tj. plochy ke změně stávající
zástavby
- plochy změn v krajině
• Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny
v souladu s §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
a 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších
předpisů s tím, že vzhledem ke specifickým
podmínkám a charakteru území, urbanistické koncepci
a koncepci uspořádání krajiny včetně charakteru
stabilizovaných ploch a ploch změn v území obytné
zástavby, rekreace, občanského vybavení, veřejných
prostranství, dopravní infrastruktury a lesních ploch,
jsou dále podrobněji členěny:
• Plochy bydlení

• Plochy rekreace jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristických urbanistických částí sídla respektive
stabilizovaných ploch rekreace s výrazným podílem
rekreace individuální, pro které je typické rozdělení:
- pozemky s objekty individuální rekreace
- pozemky zahrad a zahrádek převážně bez objektů
individuální rekreace, kde je nutné chránit rekreační
hodnoty území s převažující zelení a s vazbou na
vlastní sídlo a okolní volnou krajinu před další
nepřiměřenou výstavbou objektů rekreace nebo RD
s vyššími nároky na veřejnou infrastrukturu.

Plochy bydlení v bytových domech vícepodlažních
Plochy bydlení v obytných domech nízkopodlažních
Plochy bydlení v rodinných domech
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské

• Plochy občanského vybavení jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristických urbanistických
částí sídla respektive stabilizovaných ploch
občanského vybavení při zohlednění koncepce veřejné
infrastruktury, podle které je pro budoucí období

• Plochy rekreace
R
R(z)

Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství – sídelní zeleň

• Plochy dopravní infrastruktury

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití
• V územním plánu jsou vymezeny plochy v souladu s §
3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území ve znění pozdějších předpisů podle
stávajícího nebo požadovaného významu, míry a
způsobu zásahu do území včetně jeho změn:
- plochy stabilizované
- plochy změn
- plochy územních rezerv

B(h)
B
B(i)
B(v)

Plochy občanského vybavení
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
Plochy občanského vybavení pro sport a rekreaci
Plochy občanského vybavení – hřbitovy a pohřebiště

Plochy rekreace
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
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• Podmínky prostorového uspořádání pro využití
vybraných ploch změn
• Ukazatel hustoty zalidnění v přepočtu na plochu území
obce Chlumčany (1 katastrální území) je cca 2,60 ob.
/ha. Chlumčany jsou obcí s cca 2355 obyvateli
s hustotou zalidnění 260 ob. /km2, která je výrazně
vyšší než průměrná hodnota za celou Českou
republiku (cca 130 až 131 ob./km2)
• Ukazatel hustoty zalidnění v zastavěném území (ZÚ) je
cca 14 ob. /ha. Údaje pro zhruba srovnatelnou velikost
sídla je 20 až 60 ob. /ha. Velmi nízká hodnota zalidnění
je způsobena především existencí větších ploch výroby
a skladování nebo ploch dopravní infrastruktury v rámci
ZÚ.
• Ukazatel hustoty zalidnění (80 ob. /ha) v zástavbě
nízkopodlažními obytnými domy (v předmětném území
do 2 N. P. převážně U Keramičky) nedosahuje limitní
hodnotu (100 ob. /ha). Vzhledem k umístění domů
nelze stávající plochy dále zahušťovat ani zvyšovat
počet bytů v těchto plochách.
• Ukazatel hustoty zalidnění (257 ob. /ha) v zástavbě
vícepodlažními bytovými domy (v předmětném území
do 6 N. P.) výrazně překračuje limitní hodnotu (100 ob.
/ha). Z toho vyplývá, že v těchto plochách může být
přiměřený rozsah volných ploch pro sídelní zeleň
obytnou , ale naplnění nároků na parkování a
odstavování OA obyvatel může být problematické.
Dostavba respektive zahušťování stávající sídlištní
zástavby není možné.
• Ukazatel hustoty zalidnění (20 ob. /ha) v zástavbě
obytné rodinných domů zdaleka nedosahuje limitních
hodnot (80 ob. /ha). Z toho vyplývá, že hustota
zástavby rodinnými domy je spíše nižší s dostatečným
rozsahem sídelní zeleně, tj. vyhrazené obytné zeleně
zahrad u RD. Zahušťování je však s ohledem na
strukturu zástavby a vlastnické vztahy možné dle ÚP
pouze omezeně a to především v prolukách. Dostavba
stávajících objektů RD je možná ale pouze tak, aby
nebyl překročen výše uvedený limit.
• Z hlediska využití zastavitelných ploch a ploch
přestavby pro bydlení diferencovaného charakteru je
preferovaný
takový
způsob
urbanistického,
architektonického a stavebně technického řešení, které
umožní docílení přiměřených hustot zalidnění ve
vztahu k potřebné úrovni veřejné infrastruktury.

prioritou sledování a rozšíření nabídky ploch
občanského vybavení veřejné infrastruktury pro sport a
rekreaci za účelem zlepšení úrovně vybavení také na
tomto úseku a zvýšení atraktivity Chlumčan a místní
části Hradčany pro rekreační využití, turistiku a
cestovní ruch jak v místním tak v širším kontextu.
• Plochy veřejných prostranství jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristických urbanistických
částí sídla respektive stabilizovaných ploch veřejných
prostranství při zohlednění koncepce veřejné
infrastruktury, podle které je pro budoucí období
prioritou sledování a rozšíření nabídky ploch veřejných
prostranství se sídelní zelení a ochrana
nejvýznamnějších veřejných prostranství za účelem
zlepšení úrovně vybavení a zvýšení atraktivity
Chlumčan, místní části Hradčany a samoty Na Závisti
pro bydlení i rekreační využití.
• Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristického využití ploch
dopravní infrastruktury silniční a drážní, které zahrnují
zejména tranzitní koridory a s nimi související plochy
železniční trati č. 183 a silnic I. a III. třídy včetně
vybraných koridorů hlavních místních komunikací.
• Plochy lesní jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristického využití ploch pozemků určených
k plnění funkcí lesa jednak jako les převážně
hospodářský a les s rekreační funkcí, který
v návaznosti na souvisle zastavěné území obce může
plnit kromě jiného také funkce každodenní rekreace
obyvatel a je nutné umožnit přiměřený rozvoj tohoto
využití také v budoucnu.
• Plochy těžby nerostů jsou dále podrobněji členěny
z důvodu charakteristického využití ploch pozemků
určených k těžbě nerostů.
• Pro rozdílný způsob využití stabilizovaných ploch a
ploch změn v území (RZV – rozdílný způsob využití)
jsou stanoveny podmínky, které vychází z §§ 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 a 18 vyhlášky č.
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území ve znění pozdějších předpisů v členění:
- HV - hlavní využití plochy, které určuje základní způsob
využití plochy s tím, že v případě rozporů při
posuzování záměrů v území, je HV určujícím hlediskem
při posuzování dopadu případných vlivů záměrů na
změny v území
- PV – přípustné využití plochy, které váže na HV a
rozšiřuje možné druhy využití ploch tak, aby byl pokud
možno vyloučen negativní vliv v území při zabezpečení
jeho plnohodnotných funkcí a flexibility jeho využívání
- NV – nepřípustné využití plochy, které vyjadřuje
způsob využití, který není v dané ploše slučitelný s jeho
využitím hlavním ani přípustným a nebylo by možno
vyloučit negativní vliv v území ani zabezpečení jeho
plnohodnotných funkcí a flexibility jeho využívání

• Pro prostorové uspořádání vybraných ploch změn jsou
stanoveny:
- obecné podmínky vyplývající z celkové urbanistické
koncepce
- intenzita využití pozemků (IVP)
- výšková regulace zástavby (VRZ)
- základní požadavky na dělení ploch na pozemky
- další podmínky (min. podíl plochy veřejných
prostranství a min. podíl plochy sídelní zeleně), které
jsou stanoveny zvlášť pro jmenovitě určené plochy
změn v území
• Intenzita využití pozemků (IVP) v ploše je stanovena
pouze ve vybraných plochách přestavby a
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• Ve vlastním řešeném území je hlavním recipientem
Chlumčanský potok
• Chlumčanský potok ani ostatní vodní toky nemají
stanoveno záplavové území. Proto se doporučuje
uplatňovat požadavek na dodržování minimálního
odstupu nových staveb od katastrální hranice toku
v závislosti na místních podmínkách. Kolem vodotečí a
vodních nádrží musí být zajištěn minimální volný
koridor (manipulační prostor) pro přístup k vodoteči z
hlediska jejich údržby a zajištění bezodkladných prací
souvisejících se zajištěním průtočnosti koryta.
• V souvislosti s lokálním povodňovým nebezpečím je
nutno uvažovat s potenciální možností vzniku
průlomové vlny způsobené nahromaděním vody v
oblastech při vtoku vodotečí do zastavěných částí.
• Pravidelně jsou ohroženy při déle trvajících vydatných
deštích pozemky zahrad a rodinných domů Na Závisti a
pod vodojemem v Chlumčanech.

zastavitelných plochách tak, aby nemohlo dojít ke
snížení hodnot v území s tím, že se jedná o IVP
maximální.
• Výšková regulace zástavby (VRZ) omezuje výškovou
hladinu zástavby pouze ve vybraných plochách tak,
aby nemohlo dojít ke snížení hodnot v území s tím, že
se jedná o VRZ maximální.
• Základní požadavky na dělení ploch na pozemky jsou
stanoveny zejména za účelem zachování přístupnosti
oddělených pozemků a přiměřeného následného
dělení nebo scelování pozemků a využití ploch.
• V ÚP jsou zapracovány požadavky na ochranu
veřejných zájmů z hlediska respektování limitů využití
území, které jsou souhrnně uvedeny v grafické části
odůvodnění ÚP dle ÚAP ORP Přeštice, doplňujících
průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP (2012 a 2014) a
schváleného zadání územního plánu.
• Plochy změn v území respektive plochy zastavitelné,
plochy přestavby a plochy změn v krajině, které jsou
zároveň veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně
prospěšným opatřením jsou určeny jmenovitě v textové
a grafické části ÚP.

• Charakteristika možného ohrožení a krizových situací
• V předmětném území mohou vzniknout krizové situace,
které vyplývají ze záplav (jarní tání, prudké deště,
posuv uvolněných svahů apod. rizikových území,
ucpání koryt potoků především v částech překrytých ,
přemostěných , zaplavení částí obce a veřejných
komunikací, zaplavení podzemních staveb technické
infrastruktury obce a jiných podzemních objektů nebo
jejich částí), z vlivu silného větru (spadané stromy,
poškozené střechy aj. části budov, porušená vedení
spojová a el., neprůjezdnost hlavních komunikací
vlivem zavalení) a vlivem silných případně rozsáhlých
požárů s postižením více bytů a občanů.
• V předmětné území jsou situována liniová vedení
technické infrastruktury a dopravy, které mají místní i
nadmístní význam. V daném území proto mohou
vzniknout havárie vyplývající z poruch elektrovodů,
plynovodů, havárií na železnici, havárií na
komunikacích, havárií s dopadem na ekologii apod..

• Zvláštní zájmy
• Koncepce budoucího rozvoje obce Chlumčany
v územním plánu respektuje požadavky CO a obrany
státu vyplývající z vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a požadavky z hlediska
protipožární ochrany vyplývající z vyhlášky č. 23/2008
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
ve znění pozdějších předpisů.
• Závaznými podklady pro řešení zvláštních zájmů jsou:
- Havarijní plán
- Krizový plán
- Povodňový plán
- Plán ukrytí
- Ostatní předpisy a normativy dle platné legislativy
týkající se CO (např. Sebeochrana obyvatelstva
ukrytím, Metodická pomůcka pro orgány státní správy,
územní samosprávy, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby,
Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha
2001

• Zóny havarijního plánování
• Na území obce Chlumčany
havarijního plánování.

nezasahuje

zóna

• Charakteristika základních zdrojů v území
• Souhrnný přehled o stavu a předpokládaných úpravách
na dopravní a technické infrastruktuře obce podává
vždy příslušná část textu ÚP.

• Protipožární ochrana
• Z hlediska protipožární ochrany je nutné počítat se
zajištěním vnějších zdrojů požární vody a dostatečného
množství nadzemních požárních hydrantů podle
požadavků ČSN 73 0873. Na přístupových
komunikacích zajistit dostatečné šířkové parametry a
průjezdnost pro požární vozidla v souladu s požadavky
dle ČSN 73 0802 a 73 0804.

• Ochrana obyvatelstva
• Ochranu obyvatelstva obce řeší plány (Plán ukrytí obce
Chlumčany a Plán výdeje prostředků PIO – prostředky
individuální ochrany), které určují základní podmínky a
potřeby ochrany obyvatelstva.
• Stávající úkryty jsou umístěny převážně v suterénních
a sklepních prostorech bytových domů a RD.
Rozmístění úkrytů je rovnoměrné a pokrývá prakticky
celé území obce.

• Ochrana před povodněmi
• Území obce Chlumčany se nachází ve zvýšené poloze
mimo významnější vodní toky.
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• Celková kapacita úkrytů je cca 2460 ukrývaných osob.
Kapacita není plně využita, ale má pouze velmi malou
rezervu.
• Vzhledem k poměrně velké hustotě úkrytů jsou
dodrženy minimální doběhové vzdálenosti.
• Ve výhledových plochách, které jsou určeny v územním
plánu pro nízkopodlažní zástavbu je nutno uvažovat s
plošným rozmístěním improvizovaných úkrytů pro
100% obyvatel takových zón.

- Voda užitková ze zachovaných místních zdrojů vody
(farma) a studny veřejné i soukromé
- Chlumčanský potok
- Požární a vodní nádrže uvnitř i mimo sídlo
• Pro nouzové zásobování el. energií vybraných objektů
(důležitých objektů a zařízení v případě mimořádné
události) je možno využít buď stálých (zabudovaných)
nebo mobilních náhradních zdrojů el. energie.
- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
• V území jsou územním plánem (ÚP) vymezeny plochy
a koridory s možností vyvlastnění pro veřejně
prospěšné stavby (VPS) dopravní a technické
infrastruktury:
- VPS nadmístního významu
- VPS místního významu
• Vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné
stavby dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu vychází z následujících podkladů a
skutečností:
- nadřazená územně plánovací dokumentace kraje, tj.
ZÚR PK, z níž vyplývá požadavek na zapracování a
zpřesnění ploch a koridorů pro vybrané stavby
nadmístního významu jako VPS (veřejně prospěšná
stavba) záměr na modernizaci železniční trati č. 183,
přeložka silnice I/27 a el. vedení VVN 110 kV Úherce –
Chlumčany
• Vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné
stavby dopravní a technické infrastruktury místního
významu vychází z následujících podkladů a
skutečností:
- řešení dopravních závad při zajištění plynulosti a
bezpečnosti silničního provozu a zklidnění vybraných
veřejných prostranství za předpokladu odvedení
dopravy z průmyslové zóny na nadřazené komunikace
mimo souvislé obytné území

• Ochrana žactva
• Kapacita úkrytů pro žactvo je v řešeném území cca 536
ukrývaných osob v MŚ a ZŠ. Kapacita úkrytů se pro
budoucí období jeví jako dostatečná s přiměřenou
rezervou.
• Ochrana osazenstva objektů
• Kapacita úkrytů pro zaměstnance je v řešeném území
cca 1120 ukrývaných osob. Kapacita úkrytů se pro
budoucí období jeví jako dostatečná s přiměřenou
rezervou pro 100 % ukrytí.
• Přehled o stávajícím ukrytí v rámci obce Chlumčany

-

Druh
Počet
Počet Třída
Kapacita Mírové
ukrývaných ukrývaných úkrytů odolnosti úkrytů
využití
osob
osob
Obyvatelstvo 2444
n
PRÚ-BS 2460
Sklepy,
suterény,
Žactvo
385
n
536
sklady
Osazenstvo 1101
n
1120
objektů
Celkem
3930
n
4116
Zdroj: Plán ukrytí obce Chlumčany1989 s korigovanými počty
ukrývaných dle současného stavu

• Evakuace a ubytování evakuovaného obyvatelstva
• Nouzové ubytování nelze v rámci stávajících zařízení
v obci vzhledem k jejich kapacitě uvažovat.
Alternativně lze uvažovat pouze s využitím soukromých
objektů.
• Zásobování potravinami
• Z hlediska nouzového zásobování obyvatelstva nemá
vybavení obce vzhledem k jeho kapacitě význam.

• V řešeném území nejsou územním plánem (ÚP)
vymezeny plochy a koridory s možností vyvlastnění pro
veřejně prospěšné opatření.
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny
plochy pro asanaci s možností vyvlastnění.

• Zdravotnictví
• V obci je zřízeno zdravotní středisko a zařízení
lékárenské služby.
• Další a specializované zdravotnické služby mohou být
poskytovány v lékařských zařízeních v Dobřanech,
Přešticích a Plzni.

- Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
• Veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, se v ÚP nevymezují.

• Technická infrastruktura z hlediska nouzového
zásobování obyvatelstva
• Základním principem zajištění zásobování vodou při
haváriích aj. krizových situacích je zookruhování
hlavních zásobovacích vodovodních řadů.
• Z hlediska zdrojů nouzového zásobování vodou
přichází v úvahu následující zdroje:
- Voda balená a v cisternách
• Zdroje užitkové vody a vody pro hasební účely jsou:

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
• Plochy a koridory územních rezerv jsou vymezeny
pouze v nutném rozsahu pro zabezpečení dalšího
potenciálního rozvoje obce v návaznosti na zastavěné
území a zastavitelné plochy dle ÚP.
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• Na vymezených plochách a koridorech, ve kterých je
prověření změn jejich využití územní studií (ÚS)
podmínkou pro rozhodování území je jejich rozvoj a
využití prakticky do doby vyhotovení požadované
dokumentace respektive vložení do registru ÚPP
blokováno nebo omezeno.
• Územní opatření o stavební uzávěře může být ve
smyslu §§ 97 až 99 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích právních předpisů vydáno jako opatření
obecné povahy podle správního řádu, které omezuje
nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost
ve vymezeném území s výjimkou udržovacích prací,
pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití
území podle připravovaného územně plánovacího
podkladu, jestliže bylo schváleno její zadání nebo
podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se
upravuje využití území.
• Územní opatření o stavební uzávěře nebo územní
opatření o asanaci území vydá v přenesené působnosti
rada obce.
• Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení
nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném
území a dobu trvání stavební uzávěry a to nejdéle do
doby vyhotovení navazující ÚS (územní studie)
respektive jejího vložení do registru ÚPP. Náležitosti
obsahu územního opatření o stavební uzávěře, včetně
grafické přílohy, stanoví prováděcí právní předpis.

• V území jsou vymezeny plochy a koridory územních
rezerv převážně pro:
- bydlení B(i), B(v)
- dopravní infrastrukturu silniční D
- rekreační plochy zahrad R(z)
- smíšenou výrobu VS
- plochy těžby zastavitelné T(z),
které jsou základní složkou obce pro zabezpečení jeho
rozvoje ve výhledu po roce 2030.
- Stanovení kompenzačních opatření
• Vzhledem k celkové koncepci rozvoje území
s prvořadou ochranou přírody a krajiny nejsou
požadována kompenzační opatření podle stavebního
zákona.
- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou
s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny
navrhovaným záměrem
- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
• V území je územním plánem (ÚP) vymezena plocha,
ve které je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie
• Územní studie označená v ÚP jako ÚS – U kaple
zahrnuje jednoznačně vymezené a celistvé území
v okolí a v přímé vazbě na urbanisticky a
architektonicky hodnotnou dominantu nadmístního
významu, kapli Panny Marie, včetně zastavěných a
nezastavěných pozemků uvnitř zastavěného území a
vybrané rozvojové plochy.
Důvodem vymezení plochy, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie je zajištění účinného územně plánovacího
nástroje k zachování a ochraně nejvýznamnějších
hodnot vymezeného území, za účelem zabezpečení
ochrany okolí nemovité kulturní památky při zohlednění
pohledových, prostorových a kompozičních souvislostí
s přesahem do zastavěné části Chlumčan a volné
krajiny.
• Na vymezených plochách a koridorech, ve kterých je
prověření změn jejich využití územní studií (ÚS)
podmínkou pro rozhodování území jsou územním
plánem (ÚP) stanoveny podrobnější podmínky pro
pořízení ÚS:
• Podrobnější podmínky pro pořízení ÚS, které nejsou
přímo požadovány stavebním zákonem a souvisejícími
předpisy, jsou stanoveny zejména z důvodu zajištění
důsledného respektování koncepce rozvoje území dle
ÚP, jednoznačného vymezení území a hlavních
problémů, které je nutné řešit v navazující ÚS.
• Zároveň je v ÚP určena přiměřená lhůta pro vložení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny
plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu.
- Stanovení pořadí změn v území
• Pořadí změn v území není v ÚP stanoveno.
• Uvedení časových horizontů v územním plánu, jako
jsou například výchozí rok ÚP 2011 nebo návrhový rok
2030 mají pouze informativní charakter z hlediska
předpokládaného rozvoje ve vztahu ke střednědobému
až dlouhodobému vývoji v návaznosti na celkovou
urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury
a koncepci uspořádání krajiny.
- Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny
plochy architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt.
- Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
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• Požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území podle § 47, odst. 3,
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů v upraveném zadání ÚP
Chlumčany nebyl uplatněn. Vliv koncepce na životní
prostředí nebo významný vliv na evropsky významnou
lokalitu či ptačí oblast, byl při projednání zadání
vyloučen.
• Územně analytické podklady pro ORP Přeštice 2012.
Územně analytické podklady byly aktualizovány v roce
2010, 2012 a následně v roce 2014, (déle jen “UAP“).
• Z UAP pro dotčené území vyplývá:
- V územních plánech je nutné respektovat limity využití
území a rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)
vyplývající z ÚAP.
- Z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek
URÚ byla obec zařazena do kategorie 3c, kde
hodnocení podmínek životního prostředí a pro
hospodářský rozvoj je špatné.
- Obec má dobrý potenciál pro sociální soudržnost, ale
vlivem svého umístění ztrácí v podmínkách pro životní
prostředí a hospodářský rozvoj. Patří sem především
velké obce zatížené dopravou, s nedostatkem lesů
vzhledem ke své velikosti a tedy rovněž nízkým
koeficientem ekologické stability a s omezenou
orientací převažujícího výrobního potenciálu na
surovinové zdroje a výrobu stavebních hmot.
• Proto je v ÚP kladen důraz na koncepci dopravní
infrastruktury, koncepci sídelní zeleně a koncepci
uspořádání krajiny s tím, že nízký koeficient ekologické
stability souvisí také s velmi velkým stupněm zornění,
velice malým podílem ploch TTP (trvalý travní porost) a
ploch vodních. Zároveň byl zapracován MÚSES na
podkladě KPÚ a zpřesněného Generelu ÚSES Stodsko
a Přešticko, které byly v řešeném území dány do
souladu s komplexní pozemkovou úpravou. V ÚP jsou
zapracovány plochy pro nové využití převážně
v zastavěném území (brownfields).

- (P05) Poddimenzované OV vzhledem k růstu obce je
řešeno doplněním vybraných nových druhů OV a
umožněním výstavby dalších v rámci stanovených
podmínek využití ploch přestavby a zastavitelných
ploch
• Ohrožení erozí
- (OE1) Ohrožení erozní činností je řešeno vymezením
ploch pro protierozní opatření a pro revitalizaci
vybraných vodních toků s tím, že jsou respektovaná a
zapracovaná opatření dle KPÚ
• Závady hygienické
- (ZH6) Vysoké zatížení obce nákladní dopravou je v ÚP
řešeno komunikačním napojením průmyslové zóny U
Keramičky na výhledovou přeložku silnice II/180 na
území sousedního města Dobřany
- (ZH7) Rozsáhlé bydlení ve střetu s výrobním areálem
je řešeno urbanistickou koncepcí a koncepcí
uspořádání krajiny a to umístěním nových ploch
bydlení s clonící a ochrannou zelení (Chlumčany – Na
Rybníčkách) nebo jsou z hlediska ochrany životního
prostředí stanoveny podmínky na zajištění
odstupových vzdáleností nebo ochranný a clonící pás
zeleně (U Keramičky)
• Střety s limity
- (SZL3) Střet záměrů s kvalitní půdou I. a II. třídy
ochrany byl řešen optimalizací zastavitelných ploch
včetně kompenzace nových ploch nebo jejich částí
zrušením záboru dle předchozí ÚPD
• Problémy vyplývající z Průzkumů a rozborů a Zadání
ÚP Chlumčany a způsob jejich řešení v ÚP.
• Na základě podkladů a údajů, terénních průzkumů,
dalších zjištění a rozborů vyplynuly hlavní problémové
okruhy a střety v území.
• Plochy se soustředěnými problémy, střety a ohrožením
v území k řešení v ÚP:

- Hlavní problémové okruhy a střety v území
• Problémy vyplývající z ÚAP ORP Přeštice a způsob
jejich řešení v ÚP.
• Z ÚAP vyplynuly následující nejvýznamnější problémy
k řešení v územně plánovací dokumentaci:
• Závady dopravní
- (ZD3) Úrovňové křížení silnice a železnice nelze
v koordinaci s modernizací železniční trati zatím řešit.
Proto je v ÚP navrženo komunikační napojení
průmyslové zóny U Keramičky na výhledovou přeložku
silnice II/180 na území sousedního města Dobřany
- (ZD8) Nekvalitní povrch komunikace je řešen v území
U Keramičky rekonstrukcí vybraného úseku silnice III.
třídy. Ostatní silnice a komunikace budou řešeny
následně úpravou jejich povrchu, což je nad rámec
řešení v ÚP s tím, že při případné rekonstrukci silnice
III. třídy od MÚK I/27 do Hradčan je nutné doplnit trasu
pro pěší a cyklisty nadmístního významu.
• Ostatní problémy
- (P04) Snížená využitelnost železniční stanice bude
řešena v rámci modernizace železniční trati.

- Zdroj: Doplňující P+R pro ÚP Chlumčany
• A- Chlumčany-Ves
• Hodnotná historicky založená část obce rozložená pod
Vrchem s výraznou dominantou kaple Panny Marie
částečně narušená novodobými zásahy:
- nevhodná výstavba objektů vzhledem k dominantnímu
postavení kaple
- nevhodné přestavby a dostavby stávající zástavby
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• E- Chlumčany-U čističky
• Rozvojové území pro bydlení v RD a pro rekreační a
pěstební plochy zahrad dotčené provozem a
ochranným pásmem ČOV a zejména hlukem z výrobní
zóny za tratí (XELLA, LASSELSBERGER) a čistírny
s nároky na koordinaci využití území s plánovanou
modernizací železniční trati bylo řešeno koncepcí
obytné zóny s dostatečně širokým a účinným pásem
ochranné a clonící zeleně.

- asanované plochy
- novodobý nevhodně využitý objekt kulturního domu
- místní dominanta nové školy s novodobou dostavbou
školního areálu
- problematický průchod prvků MÚSES dle ÚAP
(Generel ÚSES Stodsko-Geovision 2011) zastavěným
územím
• Jedná se o území s nároky na koordinaci využití území
z hlediska prostorových vztahů a ochrany krajinného
rázu a to především z hlediska širších pohledových
vazeb ve směru Křížový Vrch, klášter Chotěšov ,
věžový vodojem psychiatrické léčebny, zvonice a
kostely sv. Víta a sv. Mikuláše v Dobřanech západně
až severozápadně od Vrchu s kaplí Panny Marie
Pomocné v Chlumčanech a z hlediska místních
pohledových vztahů z prostoru návsi ke kapli
v centrální části a ve směru od silnice I. třídy (severní
hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic) od křižovatky se
silnicí III. třídy respektive budoucího silničního mostu
v rámci MÚK Chlumčany.
• Území je řešeno komplexně vymezením ploch se
stanovením podmínek jejich využití včetně ploch pro
přestavbu a za účelem ochrany hodnot v území
stanovením obecných podmínek a především
vymezením území, ve kterém je rozhodování o
změnách podmíněno zpracováním územní studie.

• F- Chlumčany-Jih
• Území dotčené koncepcí MÚSES dle KPÚ oproti
koncepci MÚSES dle ÚAP (Generel ÚSES StodskoGeovision 2011) s nároky na koordinaci využití území
zejména v dotyku s lokalitou E s tím, že je nutné
v dané souvislosti prověřit možnost zrušení
problematického průchodu prvků MÚSES zastavěným
územím obce (viz. lokalita A, C, D) bylo řešeno
úpravou koncepce MÚSES s vymezením LBK
v souladu s KPÚ.
• G- Chlumčany-Na Závisti
• Oddělená část obce se specifickým charakterem a
s nároky na koordinaci využití území pro bydlení v RD
a rekreaci (rekreační a pěstební zahrady, rekreační
objekty a rekreační les) s omezenou možností
plošného rozvoje je řešena s ohledem na specifický
charakter předmětné části území v návaznosti na
předpokládané rekreační využití přilehlého lesa
doplněného účelovými komunikacemi s integrovanými
turistickými a cyklistickými trasami.

• B- Chlumčany-Sever
• Rozpor mezi koncepcí MÚSES dle KPÚ a MÚSES dle
ÚAP (Generel ÚSES Stodsko-Geovision 2011) byl
vyřešen úpravou koncepce MÚSES v daném místě
v součinnosti s příslušným DO, tj. OŽP MěÚ Přeštice.

• H- Chlumčany-U statku
• Smíšené území s historicky založeným statkem,
částečně využitým bývalým areálem zemědělské farmy
(brownfields) a zbytkovými plochami nedostatečně
nebo nevhodně využitými s nároky na koordinaci jeho
budoucího využití je řešeno vymezením ploch
přestavby a stanovením základních podmínek za
účelem ochrany hodnot v území.

• C- Chlumčany-Pod Vrchem
• Smíšené využití krajinného zázemí sídla Chlumčany
s nároky na koordinaci z hlediska budoucího využití
zejména s ohledem na:
- umožnění omezené výstavby v rámci mysliveckého
areálu
- využití střelnice
- využití plochy bývalé skládky TKO
- koncepce MÚSES
- využití území jako krajinného parku, veřejné zeleně
apod.
• Jedná se o území s nároky na koordinaci využití území
z hlediska prostorových vztahů a ochrany krajinného
rázu, které je řešeno komplexně včetně úpravy
vymezení prvků MÚSES, určení podmínek využití
stabilizovaného území s důrazem na specifický
charakter předmětné části území.

• I- Chlumčany-U křižovatky
• Území dotčené plánovanou přeložkou silnice I. třídy
včetně nového výškového uspořádání (silnice I. třídy
převážně v zářezu) a mimoúrovňové křižovatky se
silnicí III. třídy z Chlumčan do Hradčan s nároky na
řešení přeložek obecního vodovodu, kanalizace
z ČSPHM, VTL plynovody, mimoúrovňové převedení
pěší a cyklistické trasy z Chlumčan do Hradčan apod.
je řešeno zpřesněním záměru nadmístního významu
na přeložku silnice včetně vymezení koridoru pro její
realizaci na podkladě dostupné PD včetně doplnění
pěší a cyklistické trasy do Hradčan.
• V souvislosti s plánovanou přeložkou silnic a zejména
stavebně technickým uspořádáním v části MÚK
Chlumčany dochází k přerušení průchodu biokoridoru
MÚSES dle ÚAP (Generel ÚSES Stodsko-Geovision
2011) a přerušení hlavní migrační trasy dle ÚAP ORP
Přeštice, pro které nelze v ÚP Chlumčany nalézt
rovnocenné náhradní řešení. Tento problém nebylo

• D- Chlumčany-K Dobřanům
• Stabilizované zastavěné území výrobní zóny s FVE a
minimální možností dalšího plošného rozvoje dotčené
problematickým průchodem biokoridoru dle koncepce
MÚSES (Generel ÚSES Stodsko-Geovision 2011)
s nároky na koordinaci s plánovanou modernizací
železniční trati a její přeložkou bylo řešeno úpravou
koncepce MÚSES s průchodem LBK mimo zastavěné
území.
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• N- Hradčany-Ves
• Hodnotná historicky založená část Hradčan rozložená
kolem podélné návsi s kapličkou ve vysoké krajinné
poloze nad širokou údolní nivou Úhlavy narušená
novodobými zásahy:
- nevhodné přestavby a dostavby stávající zástavby
- nevyužitý objekt bývalého hostince
• Jedná se o území s nároky na koordinaci využití území
z hlediska prostorových vztahů a ochrany krajinného
rázu, které je řešeno stanovením podmínek využití
vymezených ploch a obecnými podmínkami pro
zajištění ochrany hodnot v území.

možné uspokojivě řešit v rámci řešeného území.
Ekologické podchody a průchod prvků MÚSES přes
koridor přeložky silnice I/27 jsou řešeny mimo území
obce Chlumčany. Úprava koncepce MÚSES v daném
místě byla provedena v součinnosti s příslušným DO, tj.
OŽP MěÚ Přeštice.
• J- Hradčany-Jih
• Území s požadavkem na výstavbu RD s nároky na
stanovení prostorových regulativů s ohledem na
přiměřené působení sídla v pohledu z jihu z širokého
řeky Úhlavy bylo řešeno stanovením prostorových
podmínek pro vybrané rozvojové plochy včetně
obecných podmínek pro budoucí řízení rozvoje místní
části Hradčany.

• O- Chlumčany-Východ
• Území ve zvýšené krajinné poloze dotčené
problematickým průchodem prvků MÚSES dle ÚAP
(Generel ÚSES Stodsko-Geovision 2011) s nároky na
koordinaci využití území z hlediska prostorových vztahů
a ochrany krajinného rázu bylo řešeno vymezením
ploch včetně stanovení podmínek jejich využití a
celkovou úpravou koncepce MUSES v součinnosti
s příslušným DO, tj. OŽP MěÚ Přeštice za účelem
zajištění návazností na území sousedních obcí.

• K- U Keramičky-Výrobní zóna Xella
• Střet koncepce MÚSES dle ÚAP (Generel ÚSES
Stodsko-Geovision 2011)a záměru na rozšíření výrobní
zóny areálu XELLA včetně ochranného a
bezpečnostního pásma VTL plynovodu s nároky na
koordinaci budoucího využití území je řešen
stanovením podmínek na respektování OP a BP
s úpravou vymezení prvků MÚSES v daném místě.

• P- U Keramičky-Železniční stanice
• Přestavbové území s nároky na řešení dopravní
závady (silniční přejezd železniční trati v obvodu žst. a
nevhodné křížení silnice III. třídy s MK nebo ÚK a
vjezdy do výrobních areálů fy XELLA a
LASSELSBERGER) s nároky na koordinaci využití
území při respektování limitů využití území a plánované
modernizace železniční trati.
• Území je řešeno komplexně s ohledem na
předpokládaný průběh modernizace železniční trati se
zdvojkolejněním
a
v součinnosti
s příslušným
oddělením SŽDC na podkladě dostupné přípravné
dokumentace s tím, že pro případnou úpravu
úrovňového železničního přejezdu je včetně
navazujících úseků silnic III. třídy a účelových
komunikací vymezena plocha územní rezervy. Zároveň
jsou vymezeny plochy přestavby pro dopravní
infrastrukturu zejména pro zajištění parkování a
odstavování vozidel v blízkosti průmyslové zóny a
železniční stanice.

• L- U Keramičky-Výrobní zóna Lasselsberger
• Rozvojové území se záměry místního významu
(rozšíření výrobního areálu fy Lasselsberger včetně
výstavby nového skladovacího a distribučního centra) a
nadmístního významu (přeložka silnice III. třídy
v návaznosti na jižní obchvat města Dobřany, dle ZÚR
PK plánované vedení 110 kV Chlumčany – Úherce a
jejich střet se současným využitím území pro bydlení a
koncepcí MÚSES dle ÚAP (Generel ÚSES StodskoGeovision 2011) zejména s ohledem na využití
stávajících rybníků jako usazovací nádrže apod.
výrobního areálu fy Lasselsberger je řešeno souborem
opatření s tím, že je preferován rozvoj výroby a skladů
přestavbou stávajících převážně devastovaných ploch
při stanovení konkrétních podmínek pro zajištění
dostatečné ochrany bydlení ve stávajících bytových
domech včetně stanovení obecných podmínek za
účelem zajištění ochrany hodnot v území. Zároveň jsou
vymezeny plochy se stanovením podmínek jejich
využití včetně přestavby stávající silnice III. třídy
s dálkovou cyklotrasou s předpokladem výhledového
připojení výrobní zóny na uvažovaný jižní obchvat
města Dobřany respektive přeložku silnice II/180.

• R- Chlumčany-Za sídlištěm
• Rozvojové území pro bydlení s nároky na koordinaci
využití území při respektování limitů využití území a
z hlediska prostorových vztahů ke stávajícímu sídlišti a
ochrany krajinného rázu ve zvýšené poloze je řešeno
optimalizací rozvojových ploch ve vazbě na sídlištní
zástavbu, stanovením podmínek využití ploch s nároky
na úpravu technických sítí, doplněním a zokruhováním
pěších a cyklistických tras včetně komunikačního
propojení s rekreačním lesem Na Závisti za účelem
zajištění každodenní rekreace obyvatel nejlidnatější
části Chlumčan.

• M- U Keramičky
• Převážně stabilizované území bydlení s nároky na
koordinaci využití okrajových ploch podél lesa a
v současné době nevyužité a devastované plochy s
objekty bývalé ubytovny v soukromém vlastnictví je
řešeno stanovením podmínek pro využití vymezených
ploch a stanovením obecných podmínek na ochranu
obytné funkce v blízkosti významné výrobní zóny.
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vztahu k postavení obce ve struktuře osídlení, vztahu
k sousedním obcím a respektování limitů využití území.

j) Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

• V územním plánu Chlumčany je stanoven výhledový
počet obyvatel takto:

• Protože v ÚP dochází k vymezení ploch přestavby ale
také nových zastavitelných ploch, bylo provedeno
následující vyhodnocení účelného využití zastavěného
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch.
• Zároveň jsou vyhodnoceny plochy pro vybrané druhy
RZV (rozdílný způsob využití), které jsou významné
z hlediska urbanistické koncepce a jejich plošná
výměra je větší.
• Nároky na plochy změn v území vychází
z následujících předpokladů a zjištění:
- vývoj obce bude přímo ovlivněn vývojem celého
regionu s hlavním cílem do roku 2030, který spočívá ve
stabilizaci a mírném nárůstu počtu obyvatel
prostřednictvím nabídky pracovních míst, bytů a
pozemků pro výstavbu RD
- obec Chlumčany je součástí rozvojové oblasti OB5
Plzeň
- předmětné území je charakteristické kontinuitou
osídlení s významnými výkyvy v počtu obyvatel a
v posledním dvacetiletí se stabilizovaným až
mírně vzrůstajícím počtem obyvatel
- ekonomická základna Chlumčan ovlivňuje zásadním
způsobem stabilitu a možnosti rozvoje předmětného
území také v širších souvislostech, protože s jejím
klesajícím výkonem ve výrobě stavebních hmot a
výrobků vázané na těžbu nerostů (kaolin) mohou
vzrůstat destabilizační faktory
- charakteristický je vyšší podíl zaměstnanosti
v průmyslu
- poměr mezi vyjíždějícími (cca 355 zam.) a dojíždějícími
(cca 325 zam.) do zaměstnání je téměř vyrovnaný
- v rámci zastavěného území je možné uvažovat pouze
s omezenou možností zástavby proluk, zahrad,
uvolněných ploch apod., tj. ploch přestavby při
respektování limitů využití území a zachování
přiměřeného rozsahu ploch sídelní zeleně zejména ve
stávajících obytných souborech sídlištního typu, kde
s významnějším zahušťováním zástavby nelze počítat.
- územní řešení musí být zároveň dostatečně flexibilní,
aby postihlo možné odchylky od předpokládaného
vývoje

2 030
min. 2525
max. 2675
Zdroj: Odborný odhad na podkladě Doplňujících P+R a Prognózy
vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje (KÚPK 2010)

Rok
Počet
obyvatel

-

1 991
2269

2 001
2402

2 011
2353

• V územním plánu Chlumčany je předpokládán
výhledový absolutní nárůst počtu obyvatel obce:
Etapa

-

Minimální
počet
obyvatel

Maximální
počet
obyvatel

Absolutní
nárůst počtu
obyvatel
obce
+75

I. etapa do
2450
2525
roku 2020
II. etapa do
2525
2675
+150
roku 2030
Celkem
+225
Zdroj: Odborný odhad na podkladě Doplňujících P+R a Prognózy
vývoje obyvatelstva Plzeňského kraje (KÚPK 2010)

• Předpokládaný vývoj počtu obyvatel obce Chlumčany
zohledňuje Prognózu vývoje obyvatel Plzeňského kraje
v letech 1991-2030 (KÚPK 2010).
• Základním cílem je do budoucna v prvé řadě udržení
současného stavu a mírný nárůst počtu obyvatel
včetně rozvoje pracovních příležitostí v souladu s
předpoklady rozvojové oblasti OB5 Plzeň dle ZÚR
Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1.
• Předpokládaný výhledový počet obyvatel obce
Chlumčany dále vychází z ekologické, hospodářské
respektive ekonomické a sociální „únosnosti“
předmětného území s cílem zajištění a zachování
vyváženosti všech tří pilířů dle RURÚ ORP Přeštice ve

Odpad bytů dle ÚP

Nárůst počtu bytů na nových plochách dle ÚP

Počet bytů
- předpoklad dle ÚP

560

2460 800

-65

235

970

150

-60

0

90

58

-23

0

35

124

-44

45

125

46

-16

20

50

605

2675 904

-104

255

1055

2353 -283

Počet obydlených bytů
- stav dle SLDB 2011

Počet obyvatel
celkem dle ÚP

2079 -179

Úbytek počtu obyvatel (vystěhování, výstavba
nového bytu atd.) dle ÚP

Nárůst počtu obyvatel na nových plochách dle ÚP

Chlum
čany
U
Keram
ičky
Hradč
any
Celke
m
obec

Počet obyvatel
- stav dle SLDB 2011

Část obce

• Předpokládané územní změny v počtu obyvatel a bytů
v ÚP do roku 2030:

• Z hlediska současných a budoucích trendů je možné
řešené území charakterizovat následujícím způsobem:
Územní jednotka
Chlumčany
U Keramičky
Hradčany

Předpokládaný vývoj Předpokládaný vývoj
počtu obyvatel
dle ÚP
2079 > 2460
Progresivní vývoj
sídla
150 > 90
Regresivní vývoj
sídla
44 > 45
Stabilizace sídla

• Z hlediska vývoje počtu obyvatel obce Chlumčany jsou
nároky na nové zastavitelné plochy oprávněné
zejména z následujících důvodů.
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• V roce 2012 byla vydána změna č.4 ÚPN-SÚ, která
řešila pouze dílčí změnu RZV vybraných ploch a
zástavbu několika proluk v nové obytné zóně na
západní straně Chlumčan v ulici Sluneční.

• Dle sčítání lidu, domů a bytů v 60. a 70. letech stoupal
počet obyvatel vcelku výrazně a roku 1977 dosáhl
maxima 2680 obyvatel. Následně byl zaznamenán
pokles počtu obyvatel až na 2270. Od druhé poloviny
90. let počet obyvatel je stabilizován nebo opět mírně
stoupá a cílem je dosáhnout opět min. 2525 obyvatel
respektive max. 2675 obyvatel.

• Celkový přehled využití ploch dle předchozí ÚPD
Způsob využití Plochy přestavby
Zastavitelné plochy
ploch dle
předchozí ÚPD
Plocha Plocha Plocha Plocha Plocha Plocha
dle
využitá zbývající dle
využitá zbývající
ÚPD (ha)
(ha)
ÚPD (ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Plochy bydlení
3,87 -1,94
1,93 17,62 -2,22
15,4
Plochy
0,05 -0,05
0 20,38
0
20,38
dopravní
infrastruktury
Plochy
1,52
-0,2
1,33 0,83 -0,29
0,54
občanského
vybavení
Plochy
0
0
0 2,75
0
2,75
rekreace
Plochy
0
0
0 0,22 -0,08
0,14
technické
infrastruktury
Plochy
2,07 -1,22
0,85 1,58 -0,06
1,52
veřejných
prostranství
Plochy výroby
2,73 -1,07
1,66 0,93
0
0,93
Celkem
10,24 -4,48
5,76 44,31 -2,65
53,18
- Zdroj: Doplňující P+R pro ÚP Chlumčany

• Zároveň vzhledem k dříve vydaným změnám
předchozího ÚPN-SÚ Chlumčany (poslední změna
byla vydaná v roce 2014) bylo nutné z hlediska
kontinuity rozhodování o změnách v území respektovat
rozvojové plochy v nich obsažené.
• Původní platný ÚPN-SÚ Chlumčany z roku 1997 byl
orientován především na využití vnitřních plošných
rezerv, což také dokládají minimální nároky na plochy
s výjimkou dopravní infrastruktury s tím, že v ÚPD byl
s ohledem na další rozvoj výrobních a skladovacích
ploch sledován tzv. jižní a západní obchvat Chlumčan.
• Vzhledem k tomu, že se v území změnily podmínky a
dle nadřazené ÚPD Plzeňského kraje a ÚP Dobřany je
navržena přeložka silnice II/180 jižně od Dobřan ve
směru k letišti Líně, není již dále sledováno původní
řešení silničních obchvatů Chlumčan dle ÚPN-SÚ.
• Výrobní a těžební zónu za tratí bude možné ve výhledu
připojit na výše uvedenou přeložku silnice II. třídy na
území města Dobřany.
• V roce 2007 následovala změna č.1 ÚPN-SÚ, ve které
byly nároky na nové plochy způsobeny zejména
vymezením nových ploch pro bydlení v rodinných
domech z důvodu nedostatku ploch nebo obtížného
využití ploch vyplývajících ze schváleného ÚPN-SÚ.
Řešení nových ploch pro výstavbu RD vycházelo také
z předběžných dohod s majiteli dotčených pozemků,
které se však v následném období nepotvrdily. Došlo
tak pouze k částečnému využití navrhovaných
zastavitelných ploch.
• S ohledem na lhůtu 5 let, kdy nedošlo k zástavbě na
vybraných plochách, by ve smyslu SZ (stavební zákon)
bylo možné nevyužité plochy z ÚP vyjmout.
• V roce 2011 byla vydána změna č.2 ÚPN-SÚ, která
umožnila stavební rozvoj obytné zóny východně od
souvislé zástavby Chlumčan na podkladě žádosti
soukromého investora. Dle sdělení obce, byla
žadatelem o změnu ÚPN-SÚ vypracovaná přípravná
dokumentace, ale k zamýšlené výstavbě ani technické
přípravě území zatím nedošlo.
• S ohledem na lhůtu 5 let, kdy by nedošlo k zástavbě na
vybraných plochách, by ve smyslu SZ (stavební zákon)
bylo možné nevyužité plochy z ÚP vyjmout v roce
2016.
• Následná změna č. 3 ÚPN-SÚ , která byla vydaná
v roce 2014 se soustředila především na řešení
zastavitelných ploch převážně pro výstavbu RD na
základě požadavků vlastníků pozemků.
• S ohledem na lhůtu 5 let, kdy by nedošlo k zástavbě na
vybraných plochách, by ve smyslu SZ (stavební zákon)
bylo možné nevyužité plochy z ÚP vyjmout v roce
2019.

• Celkové plošné nároky na rozvojové plochy jsou 60,47
ha.
• Celkové plošné nároky:
Funkční složka území

Plocha
(ha)
Bydlení (B, B(i), B(v), SO)
20,96
Občanské vybavení (O(s(, O(v))
0,95
Veřejná prostranství (VP)
2,67
Dopravní infrastruktura – silniční (D), D(z)
30,53
Výroba a sklady(V, VS)
5,36
Celkem
60,47
Z předchozí ÚPD převzato převážně pro bydlení
-19,84
Nové plochy nad rámec předchozí ÚPD celkem převážně
40,63
pro dopravní infrastrukturu

• Vzhledem k tomu, že obec je ve svém případném
plošném rozvoji značně limitována ochranou velmi
kvalitního ZPF a ochranou krajinného rázu, bylo nutné
v ÚP prověřit plochy přestavby a plochy zastavitelné
zejména z výše uvedených hledisek a klást důraz na
využití ploch v zastavěném území nebo ploch
nedostatečně nebo nevhodně využitých.
• Za účelem snížení nároků na nové zábory ZPF byly
v ÚP vyhodnoceny jako využitelné a zapracovány
plochy přestavby celkem 24,76 ha.
• Plochy přestavby:
Funkční složka území
Bydlení (B, B(i), B(v), SO)
Občanské vybavení (O(s(, O(v))
Veřejná prostranství (VP)
Dopravní infrastruktura – silniční (D), D(z)
Výroba a sklady(V, VS)
Celkem
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Plocha
(ha)
2,34
0,95
2,31
16,03
3,13
24,76
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• Z výše uvedeného vyplývají plošné nároky na nové
rozvojové plochy zastavitelné celkem 35,71 ha.
• Největší podíl plošných nároků představují:
- plochy bydlení
- plochy dopravní infrastruktury
- plochy výroby a skladování

• Minimální potřeba zastavitelných ploch pro bydlení:
- cca 19,23 ha pro bydlení individuální na plochách B,
B(i), B(v) a SO
- z toho potřeba ploch pro pokrytí neočekávaných potřeb
je vzhledem k velikosti sídla, jeho postavení ve
struktuře osídlení a zejména s ohledem na jeho
umístění v rámci rozvojové oblasti OB5 Plzeň
stanovena na cca 35 %, tj. cca 8,00 ha
• Další potřebné plochy lze zajistit na plochách
přestavby, jejichž využití však v budoucnu bude
podmíněno mnoha faktory např. vlastnickými vztahy
v území apod. Celkem je v řešeném území obce
Chlumčany navrženo k přestavbě cca 2,34 ha ploch
pro B, B(i), B(v) a SO v rámci zastavěného území.
• V návrhu ÚP je vymezeno celkem cca 18,62 ha nových
zastavitelných ploch pro B, B(i), B(v) a SO. To je o cca
3,2 % méně než prokazuje výše uvedené vyhodnocení.

• Plochy bydlení
B
B(i)
B(v)

Plochy bydlení v obytných domech nízkopodlažních
Plochy bydlení v rodinných domech
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské

• Odborný odhad potřeby bytů a zastavitelných ploch pro
bydlení nebo ploch umožňujících výstavbu bytů se
opírá o výše uvedené skutečnosti a je následující:
- požadavek vyplývající z demografického vývoje
(výhledově 2,5 ob. /bj.) je max. 61 bj.
- požadavek způsobený odpadem bytů z důvodu
fyzického zastarání, zlepšení standardu bydlení ve
starší zástavbě formou rekonstrukcí nebo jiného využití
pro rekreaci, ubytování a podnikání apod. je cca 104 bj.
- požadavek vyplývající z polohy obce v rámci rozvojové
oblasti OB5 Plzeň je cca 90 bj.
- celkem se jedná o 255 bj.

• Plochy dopravní infrastruktury
D
D(z)

Plochy dopravní infrastruktury silniční
Plochy dopravní infrastruktury drážní

• V ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy
přestavby 30,53 ha pro dopravní infrastrukturu silniční
a drážní převážně pro stavby, které vyplývají
z nadřazené ÚPD Plzeňského kraje (ZÚR PK). Jedná
se převážně o stavby veřejně prospěšného charakteru.

• Bilance potřebných ploch pro bydlení:

Část obce

Počet nových bj.

Plocha pozemku na 1 bj. navrhovaný
(m2)

Potřeba zastavitelných ploch a ploch přestavby
(ha)

Návrh ZP a PP
(ha)

Rozdíl
(ha)

• Výroba a skladování

V BD
V RD
Celkem

40
215
255

305
1000
890

1,22
21,50
22,72

22,13

-0,59

V
VS

Plochy výroby a skladování
Plochy smíšené výrobní

• V ÚP jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování
nebo smíšenou výrobu.
• Odborný odhad počtu pracovních míst a potřeby
zastavitelných ploch pro výrobu a skladování nebo
smíšenou výrobu se opírá o výše uvedené skutečnosti
a je následující:
- odhad počtu obsazených pracovních míst cca 1100
- předpokládaný nárůst počtu ekonomicky aktivních dle
kapacity ploch pro bydlení v ÚP je cca 150 EA
(ekonomicky aktivní)
- celkový odhadovaný počet je 1250 pracovních míst
- pro pokrytí potenciálního nárůstu + 150 pracovních
míst je za předpokladu 30 pracovních míst na 1 ha
plochy je celková potřeba ploch pro V a VS cca 5 ha
• V návrhu ÚP je vymezeno celkem 5,36 ha pro výrobu a
skladování nebo smíšenou výrobu. Z toho nové
zastavitelné plochy jsou cca 2,23 ha a plochy získané
přestavbou jsou cca 3,13 ha.
• Protože vzhledem k výše uvedeným hodnotám a
předpokladům by v budoucnu mohl vzniknout deficit
ploch pro výrobu, jsou v ÚP navrženy plochy územní
rezervy o výměře cca 2,73 ha.

• Důvodem pro stanovení výše uvedených průměrných
hodnot plochy pozemku na 1 byt je:
- na plochách pro individuální bydlení intenzifikovat
využití nových zastavitelných ploch oproti současnému
stavu
- na plochách pro kolektivní bydlení zabránit přílišnému
zahuštění zástavby za účelem zajištění dostatečných
ploch sídelní zeleně pro pobyt a rekreaci obyvatel
• V návaznosti na výše uvedené hodnoty se uvažuje
následující podíl bytů:
- v rodinných domech 85 %, tj. cca 215 bj.
- v ostatních obytných a polyfunkčních obytných domech
cca 40 bj.

k) Vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů
• Koordinace využívání území z hlediska širších
územních vztahů je zajištěn s následujícím
odůvodněním.
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• Vzájemné vztahy částí obce (Chlumčany, Hradčany a
průmyslová zóna U Keramičky) jsou z hlediska územně
technického založeny na vazbách v oblasti veřejné
infrastruktury
(doprava,
vodní
hospodářství,
zásobování el. energií a plynem, základní občanské
vybavení apod.) a ochrany přírody a krajiny (segmenty
ÚSES výhradně na místní úrovni).

• Sídelní struktura
• Obec je součástí Plzeňského kraje, jehož území je
řešeno ZÚR PK ve znění Aktualizace č.1.
• Řešené území obce Chlumčany včetně částí Hradčany,
U Keramičky a samoty Na Závisti je součástí spádové
oblasti respektive zájmového území města Dobřany a
Přeštice.
• Chlumčany jsou významnou obsluhující respektive
„střediskovou“ obcí v rámci ORP Přeštice s vazbou na
území ORP Stod zejména vzhledem k umístění
průmyslu stavebních hmot s nabídkou vyššího počtu
pracovních příležitostí.
• Obec leží na hlavních dopravních trasách
nadregionálního významu (železniční trať č.183 Plzeň
– Klatovy – Železná Ruda a silnice I/27 Plzeň –
Klatovy).
• Vývoj osídlení byl v minulosti výrazně ovlivněn
především následujícími skutečnostmi:
- změna původně pouze zemědělské vsi vlivem rozvoje
těžby nerostných surovin a výroby od 2. poloviny 19.
století až do 30. let 20. století na jedno z významných
průmyslových středisek jižního Plzeňska
- další rozvoj těžby a průmyslu stavebních hmot včetně
výstavby sídliště v 60. a 70. letech 20. století
• Postavení obce Chlumčany ve struktuře osídlení je
založeno zejména na její funkci obytné a pracovištní.
• Funkce rekreace a cestovního ruchu je nevýznamná.
• Funkce výrobní a pracovištní jsou stále k současné
velikosti obce velice významné.
• Intenzita vazeb obce a zájmového území je ovlivněna
především rozložením ekonomických aktivit a úrovní
veřejné a komerční vybavenosti (základní, střední a
vyšší školství, zdravotnická a specializovaná péče,
obchod a služby).
• Sídelní útvar i jeho zájmové území je součástí
Plzeňské sídelní regionální aglomerace a vzhledem k
poloze mezi městy Dobřany a Přeštice zde existují
silné vazby k oběma těmto centrům.
• Výhledově bude vývoj osídlení výrazně ovlivněn
budoucím vývojem těžby kaolínu a rozvojem tradičních
ekonomických aktivit.
• Nejsou předpokládány zásadní změny ve struktuře
osídlení.
• Širší sídelní struktura je reprezentovaná sousedními
obcemi:
- město Dobřany
- obec Dnešice
- obec Horní Lukavice
- obec Dolní Lukavice
- obec Útušice

• Základní charakteristika
katastrálních území

obce,

dílčích

Chlumčany
kód obce
IČZÚJ
Název obce
Počet obyvatel (SLDB 2011)
Z toho v produktivním věku
Průměrný věk
Statut města
Počet městských obvodů
Počet městských částí
Počet částí obce
Katastrální území
Počet katastrálních území
Kód
Výměra (ha)
651737

903,72

Část obce– základní sídelní jednotky
počet zákl. sídel. jednotek
Typ ZSJ Číslo Kód
Charakteristika
Sídelní
0
05172
lokalita
Sídelní
0
05173
lokalita
Průmyslo
0
32346
vá lokalita
Základní údaje
Výměra obce (ha)
Hustota obyvatel (obyv/km2)
Typ úřadu
Příslušnost ke kraji
Příslušnost k ORP (obec s rozšířenou působností)
Příslušnost k POU (pověřený obecní úřad)
Příslušnost ke stavebnímu úřadu
Příslušnost k matričnímu úřadu
Příslušnost k finančnímu úřadu
Veřejná infrastruktura
Pošta
Škola
Zdravotnické zařízení
Policie
Kanalizace
Vodovod
Plynofikace
- Zdroj: Územně informační registr ČR

částí

051730
557781
Chlumčany
2 353
47,07 %
40,4
Ne
0
0
2
1
Název
Chlumčany u
Přeštic
3
Název
Hradčany
Chlumčany
U Keramičky
903,72
260
Obecní úřad
Kraj Plzeňský
Přeštice
Dobřany
Dobřany
MěÚ Přeštice
FÚ pro
Plzeňský kraj –
územní
pracoviště
Přeštice
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano

• Širší vztahy vně obce
• Obec Chlumčany je významným sídlem v oblasti
jižního Plzeňska respektive Přešticka v prostoru mezi
městy Dobřany a Přeštice zejména z pohledu nabídky
pracovních míst.

• Širší vztahy v rámci obce
• Území obce Chlumčany má charakteristické pásové
uspořádání ve směru východ – západ rozdělené
nadregionálními dopravními trasami (železniční trať a
silnice I. třídy) a zároveň územními limity na část
Chlumčany ve středním pásu, Hradčany ve východním
pásu a průmyslová zóna U Keramičky v západním
pásu.
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• Stav ÚPD sousedních obcí je následující:
- Město Dobřany (ORP Stod) – nový UP (2013?)
- Obec Dnešice (ORP Stod) – bez ÚPD, neregistrovaná
ÚS
- Obec Horní Lukavice (ORP Přeštice) – ÚPO (03/2006),
Změna 1 (03/2010), Změna 2 (06/2011), Změna 3
(zadání 09/2013)
- Obec Dolní Lukavice (ORP Přeštice) – ÚPO (01/2005),
Změna 1 (06/2013), Změna 2 (06/2013)
- Obec Útušice (ORP Přeštice) – ÚP (12/2012 – pouze
k.ú. Robčice u Štěnovic)

• Poloha obce z hlediska širších vztahů v rámci ORP
Přeštice:

l) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
ÚP Chlumčany

- Zdroj: ÚAP ORP Přeštice

• Zadání územního plánu je splněno a požadavky z něj
vyplývající byly v dokumentaci zapracovány.
• Požadavky na zapracování do ÚP vyplynuly zejména
z následujících částí zadání ÚP:
• Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
• Urbanistická koncepce
• Územní plán je řešen komplexně s cílem zlepšování
dosavadního stavu, včetně zajištění harmonického
rozvoje obce založeného na zajištění dosažitelného
souladu ekologické, sociální a ekonomické složky
prostředí tím, že koncepcí urbanistickou, veřejné
infrastruktury a uspořádání krajiny je zajištěna
provázanost všech základních složek, které jsou pro
udržitelný rozvoj obce podstatné.
• Územní plán je řešen komplexně tak, aby účelným
využitím a prostorovým uspořádáním území bylo
dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území jak z hlediska
společenského tak i hospodářského.
• Celkovou koncepcí uspořádání krajiny včetně
vymezení MÚSES v rámci ploch přírodních a ploch
smíšených nezastavěného území, koncepcí veřejné
infrastruktury a koncepcí urbanistickou je zajištěna
ochrana krajinného rázu, obytná funkci území, pohoda
bydlení a vazba na krajinné zázemí sídel řešeného
území.
• Prostorovým uspořádáním rozvojových ploch je
minimalizována fragmentace krajiny, ve volné krajině
nejsou vytvářena nová sídla či samoty, územně
stabilizovány jsou plochy sloužící rekreačním
nepobytovým nebo pobytovým aktivitám.
• Rozvoj zastavitelných ploch je řešen v přímé
návaznosti na zastavěné území a to zejména pro
bydlení v nízkopodlažních obytných domech včetně
rodinných domů a občanského vybavení.
• Ochrana hodnot území
• V ÚP jsou ve veřejném zájmu chráněny a rozvíjeny
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví.
• Ochrana přírodních hodnot
• Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejsou
navrhovány plochy rekreační a sportovní s výjimkou
ojedinělých drobných ploch veřejné infrastruktury
zejména cyklistických a pěších turistických tras včetně

• Širší vztahy na podkladě koordinačního výkresu ZÚR
PK:

- Zdroj: ZÚR PK
• Vzájemné vztahy k sousedním obcím jsou z hlediska
územně technického založeny na vazbách na
nadřazené dopravní koridory (silnice nadregionálního
významu I/27 a železniční trať č. 183), technickou
infrastrukturu (vodní hospodářství, průchod VVN 110
kV, distribuční vedení VN 22 kV, průchod a připojení na
nadřazené VTL plynovodní potrubí, STL plynovod) a
z hlediska uspořádání krajiny a ÚSES (krajinné veduty,
pohledové vazby v krajině a místní systém ekologické
stability).
• Konkrétní územně technické vztahy k sousedním
obcím jsou především v oblasti veřejné infrastruktury:
- Dopravní infrastruktura (silnice I. a III. třídy) – Dobřany
(Plzeň - Přeštice), Horní Lukavice (Přeštice), Dnešice
(Merklín)
- Dopravní infrastruktura (cyklistické a pěší nebo
turistické trasy stávající a doplněné) Dobřany –
Chlumčany – Dnešice / Horní Lukavice / Hradčany –
Dolní Lukavice
- Technická infrastruktura (zásobování pitnou a
technologickou vodou) – Dobřany (Radbuza) –
Lasselsberger a Xella (technologická voda) a vodovod
Dobřany (vodojem Hujáb) s možností propojení
s vodovodem Chlumčany.
- Technická infrastruktura (odkanalizování) – připojení
odpadní vody z ČOV Hradčany na k.ú. Lišice u Dolní
Lukavice, část obce Dolní Lukavice.
- Technická infrastruktura (zásobování plynem) –
připojení Hradčan na STL plynovod s RS obce Dolní
Lukavice
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a jižní hrana zástavby Hradčan s obrácená do široké
údolní nivy Úhlavy) zůstane zachován i ve výhledu.
• Nepředpokládají se takové zásahy, které by narušily
sociální soudržnost v území.
• Území obce je členěno na plochy s rozdílným
způsobem využití ve smyslu obecných požadavků na
vymezování ploch (§ 3 vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů).
• Vzhledem k velikosti sídla a podrobnosti zpracování
ÚPD není vždy dodržena velikost zobrazované plochy
0,2 ha a výše s tím, že minimální bilancovaná nebo
zobrazená plocha je 0,05 ha a více.
• Plochy s rozdílným způsobem využiti (§ 4 - § 19 vyhl. č.
501/2006 Sb. v platném zněni), bylo nutné s ohledem
na specifické podmínky a charakter území dále
podrobněji členit (§ 3 odst. 4 zmíněné vyhlášky).
• V ÚP jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využiti - hlavní využití, dále
přípustné využití, nepřípustné využiti a podmíněně
přípustné využití se stanovením podmínky přípustnosti
pouze ve jmenovitě určených plochách s uvedením
v rámci přípustného využití.
• V ÚP jsou stanoveny základní podmínky prostorového
uspořádání zejména z hlediska ochrany krajinného
rázu (charakter zástavby a intenzita využiti pozemků ve
vybraných rozvojových plochách).
• V řešení územního plánu nejsou uvažovány změny ve
struktuře osídlení.
• Urbanistická koncepce navazuje na historickou
urbanistickou strukturu sídel a je respektován stávající
charakter sídel v řešeném území.
• Způsob využití zastavěného území zůstává převážně
zachován a to jak v prostorovém uspořádání, tak i v
uspořádání ploch dle způsobu využiti z důvodu
zachování identity sídel s tím, že není možné
předpokládat významné zvyšování hustoty zastavění
stabilizovaných ploch.
• ÚP Chlumčany z důvodu kontinuity rozhodování o
změnách v území vychází kromě jiného z předchozího
ÚPN-SÚ (územní plán sídelního útvaru) včetně
následných schválených respektive vydaných změn č.
1 až 4.
• Do ÚP byly v souladu s požadavkem obce
zapracovány a vyhodnoceny záměry na změny v území
vyplývající z ÚPD především z důvodu zajištění
koordinace a kontinuity rozhodování v území.
• Záměry na změny v území byly v ÚP prověřeny,
případně upraveny tak, aby byly v souladu s celkovou
urbanistickou koncepcí, koncepcí veřejné infrastruktury
a koncepcí uspořádání krajiny zejména z pohledu
ochrany veřejných zájmů a zajištění vyváženosti z
pohledu URÚ (udržitelný rozvoj území).
• Číselné označení i název respektive popis všech
záměrů na změny v území byly z důvodu
jednoznačnosti a přehlednosti rozvojových ploch a
koridorů v ÚP oproti zadání ÚP upraveny.
• Územní rozvoj je směrován především do ploch bydlení
s nízkopodlažními obytnými domy respektive rodinnými
domy, případně do ploch smíšených obytných s tím, že

drobného inventáře a vybavenosti (přístřešky pro turisty
apod.).
• V ÚP je omezeno umisťování vertikálních výškových
staveb technicistní povahy především ve volné krajině
tak, aby nedošlo k vizuálnímu znehodnocení typických
průhledů na okolní scenérie ve vztahu k dominantě
kaple Panny Marie s výjimkou ploch, které souvisí se
stávajícími průmyslovými areály, ve kterých je nutné
budování technologických a jiných objektů
souvisejících s výrobou.
• Je respektována a rozvojovými plochami není
narušena bohatost členitých okrajů lesa.
• Problematika územního systému ekologické stability je
řešena komplexně na podkladě Plánu SZ KPÚ
Chlumčany s dílčími úpravami nutnými pro zajištění
základní funkčnosti SES a návaznosti na území
sousedních obcí a to zejména města Dobřany a obce
Horní Lukavice.
• Při návrhu zastavitelných ploch mimo zastavěné území
je akceptován požadavek týkající se zachování
obhospodařovatelnosti ZPF, tj. organizace zemědělské
půdy a přístupu k odděleným pozemkům na podkladě
KPÚ.
• Koncepcí uspořádání krajiny je zajištěna ochrana
daného krajinného typu, jehož typové charakteristiky
jsou součástí ochrany krajinného rázu s tím, že cílové
charakteristiky v běžných typech krajin nejsou územně
diferencovány a jejich ochrana je součástí obecných
ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
• Při vymezování zastavitelných ploch jsou v ÚP využity
volné plochy v zastavěném území a brownfields.
• Optimalizace záboru zemědělské půdy 1. a 2. třídy
ochrany ZPF je řešena v souvislosti s kontinuitou
rozhodování v území na podkladě předchozí ÚPD a to
zejména jejích změn, které byly vydány v nedávné
době a bylo nutné plochy dílčích změn převzít do
nového ÚP.
• V ÚP jsou zabezpečeny územní podmínky pro
přiměřenou ochranu a dotváření krajiny a její rázovitosti
na místní úrovni zejména celkovou urbanistickou
koncepcí včetně vymezení ploch a podmínek RZV
s tím , že využití nejcitlivější části území kolem kaple
Panny Marie je podmíněno zpracováním územní
studie.
• Výše uvedené souvisí také s ochranou kulturních
hodnot
včetně
hodnot
urbanistických
a
architektonických s cílem zamezit výstavbě, která by
nevhodně změnila obraz sídla v krajině a mohla by
znehodnotit jejich urbanistiku.
• Při stanovení výškové hladiny vybraných rozvojových
ploch je respektovaná převažující výšková hladina
související zástavby.
• U nových zastavitelných ploch na okraji zástavby je
řešen přechod urbanizovaného území do volné krajiny.
• Celkovou koncepcí urbanistickou a uspořádáním
krajiny je zajištěna přiměřená ochrana staveb drobné
architektury - objektů sakrálního významu v sídle i
krajině, kulturně historických artefaktů apod.
• Specifický charakter obce ve zvýšené poloze
(dominantní poloha kaple Panny Marie v Chlumčanech
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s návazností na cyklotrasy nadmístního i místního
významu.
• V ÚP je respektována cyklotrasa nadregionálního
významu, dálková cyklotrasa Plzeň – Klatovy –
Železná Ruda.
• Jako nejvýznamnější z pohledu místního významu jsou
zapracovány směry pohybu cyklistů: cyklotrasa
Chlumčany (železniční stanice) – Chlumčany (u školy)
– Hradčany, která v úseku od železniční stanice na
okraj Chlumčan je vedena na stezce společně s pěšími
a cyklotrasa Chlumčany (u školy) – Dobřany, která je
vedena po silnici III. třídy
• Silně dopravně zatížená státní silnice I/27, která má
nadregionální význam, bude celkově přestavěna
včetně nových úseků a MÚK (mimoúrovňové křížení) s
navazujícími silnicemi III. třídy.
• Jedná se o záměr nadmístního významu vyplývající ze
ZÚR PK, který je dle aktuální PD (projektová
dokumentace) zapracován do ÚP Chlumčany jako
VPS.
• Předchozí dosud platný ÚPN-SÚ Chlumčany byl
orientován především na využití vnitřních plošných
rezerv s minimálními nároky na plochy s výjimkou
dopravní infrastruktury s tím, že v ÚPD byl s ohledem
na tehdy předpokládaný rozvoj výrobních a
skladovacích ploch v západní části obce sledován tzv.
jižní a západní obchvat Chlumčan.
• Vzhledem k tomu, že se v území změnily podmínky a
dle nadřazené ÚPD Plzeňského kraje a ÚP Dobřany je
navržena přeložka silnice II/180 jižně od Dobřan s
propojením MÚK I/27 na letiště Plzeň - Líně, není již
dále sledováno původní řešení silničních obchvatů
Chlumčan dle předchozího ÚPN-SÚ.
• Výrobní a těžební zónu za tratí bude možné ve výhledu
připojit na výše uvedenou přeložku silnice II. třídy na
území města Dobřany.
• V ÚP je proto zapracováno řešení dopravního koridoru
pro přeložku silnice III. třídy v části U Keramičky za tratí
s připojením výrobní zóny v Chlumčanech na
plánovaný jižní obchvat města Dobřan (koridor územní
rezervy pro přeložku silnice II/180), který není jako
záměr nadmístního významu v ZÚR PK ani novém ÚP
Dobřany zatím zapracován.
• V ÚP je respektován požadavek, že „znovuotevření“
spojovací komunikace pro veřejnou dopravu (původní
trasa silnice III. třídy) ve směru Dobřany – Dnešice přes
areál firmy Lasselsberger, není a nebude z důvodů
provozních (návaznost těžba – výroba) akceptovatelný
ani v dlouhodobém výhledu.
• V ÚP jsou zapracovány úpravy na dopravně závadné
křižovatce u železničního přejezdu při zachování vlečky
a stávajících vjezdů do areálu fy. LB a při akceptování
skutečnosti, že pro odstavení (čekání) nákladních
vozidel využívá fa. Xella komunikace před areálem ve
svém vlastnictví. Minimální počet čekajících kamionů
může být cca 10 až 15. Je navrženo odsunutí
křižovatky s novou ÚK v rámci ploch pro dopravní
infrastrukturu a možností parkování a odstavení NA a
OA.

byla prověřena potřeba ploch pro podnikatelské
aktivity.
• Zastavěné území, bylo v ÚP vymezeno v souladu s
požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
• Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využiti
jsou preferované plochy umožňující víceúčelové
využití.
• Koncepce veřejné infrastruktury, zejména prověření
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích
změn
• Dopravní infrastruktura
• Ve volné krajině (neurbanizovaném území) jsou
navrhované úpravy silnic řešeny dle zásad ČSN 73610
"Projektování silnic a dálnic".
• V souvisle zastavěném území jsou navrhované úpravy
řešeny podle zásad ČSN 736110 "Projektování
místních komunikací" ve funkční skupině B případně C
typu dvoupruhová místní komunikace směrově
nerozdělená.
• Při úpravách křižovatek bylo postupováno dle zásad
ČSN 736102 "Projektování křižovatek na silničních
komunikacích".
• Doprava v klidu je řešena na stupeň motorizace 1:2,5
dle ČSN 736110.
• Vzhledem k charakteru sídla převažuje odstavování
motorových vozidel na pozemcích jejich majitelů.
• Na veřejných prostranstvích není přípustná výstavba
garáží čí krytých stání pro motorová vozidla.
• Základní komunikační systém tvoří silnice I. a III. třídy a
vybrané místní komunikace. Koncepce dopravy je
řešena s ohledem na budoucí rozvoj obce s
požadavkem na optimalizaci tras, reálnost navržených
úprav a zejména za účelem splnění požadavku na
snížení hlukové zátěže a zajištění bezpečného a
plynulého provozu zejména v souvisle zastavěných
částech.
• Vzhledem k tomu, že přes řešené území nevede žádná
turistická trasa a na území obce jsou vcelku významné
hodnoty, byla v ÚP prověřena a doplněna turistická
trasa ve směru Dobřany (KCT zelená) – Chlumčany (U
kaple Panny Marie - náves) – Chlumčany (zastávka
autobusu Chlumčany rozcestí) – Hradčany (návesní
kaple) – Dolní Lukavice (KCT-zelená) s odbočkou z
Chlumčan na železniční stanici Chlumčany, která je
vedena po stávající trase.
• Jako nejvýznamnější z pohledu místního významu jsou
v ÚP chápany směry pohybu pěších: Chlumčany (U
Keramičky) - Chlumčany (železniční stanice) – Na
Závisti - Chlumčany (u školy) – zastávka autobusu
(Chlumčany rozcestí) - Hradčany, která v úseku od
železniční stanice na okraj Chlumčan je vedena na
stezce společně s cyklisty.
• V ÚP byla prověřena a doplněna alternativní trasa pro
pěší včetně místní cyklotrasy, která propojuje
Chlumčany (sídliště) s lokalitou Na Závisti s rekreačním
lesem s možností využít stávající polní a lesní cesty
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• V ÚP jsou řešeny nejzávažnější dopravní závady:
- Úrovňový přejezd železniční trati s nevhodnými
dopravně technickými parametry výhledovou úpravou
přejezdu v návaznosti na modernizaci železniční trati a
nové výhledové připojení výrobní zóny U Keramičky na
nadřazenou komunikační síť prostřednictvím krátké
přeložky silnice III. třídy s připojením na jižní obchvat
města Dobřany.
- Provoz na nepřehledné křižovatce silnic III/18040 a
III/18036 u hasičské zbrojnice v Chlumčanech bude
omezen jako důsledek změny přepravních vztahů
v širším území po realizaci přeložky silnice I/27 v úseku
Dobřany – Horní Lukavice s tím, že je preferované
připojení sídliště a navazující rozvojové plochy do ulice
Komenského západním směrem a výhledově pak
východním směrem do nových okružních křižovatek.
- Nebezpečná křižovatka silnic I/27 a III/18040 je
odstraněna celkovou přestavbou silnice I/27 s MUK
(mimoúrovňová křižovatka).
- Nepřehledná křižovatka silnic III/18035, III/180/40 a
místní obslužné komunikace do areálu f. Xella v
blízkosti úrovňového železničního přejezdu u
železniční stanice Chlumčany jsou řešeny novým
dopravním
uspořádáním
v rámci
navržených
rozvojových ploch a plochy územní rezervy pro
dopravní infrastrukturu.
- Nevhodné dopravně technické parametry silnice
III/18035 v obloucích respektive křižovatkách v ulici U
Keramičky a na výjezdu ve směru do Dobřan jsou
řešeny celkovou přestavbou daného úseku silnice
s vymezením koridoru pro její řešení.
- Problematický výjezd vozidel ze ZÚ Na Závisti na
frekventovanou silnici III/18040 je řešen omezením
vjezdu a výjezdu prostřednictvím zokruhování místní
komunikace s novou křižovatkou na západním okraji
samoty Na Závisti v rámci nově navrženého veřejného
prostranství s místní komunikací a možností parkování
nebo odstavení vozidel obyvatel nebo návštěvníků
rekreačního lesa, turistů i cykloturistů.
• Významným záměrem nadmístního významu, který
není zatím zapracován do ZÚR PK je komunikační
připojení výrobní zóny prostřednictvím upravené silnice
III/18035 na jižní obchvat města Dobřany respektive
plánovanou přeložku silnice II/180 dle ÚP Dobřany.
• Záměr je v ÚP sledován jako záměr nadmístního
významu a jako koridor územní rezervy.
• V řešeném území je sledován záměr na modernizaci
železničního koridoru (č. trati 183 v úseku Klatovy
(Přeštice) – Plzeň (Valcha) včetně zdvojkolejnění a
přeložky v Dobřanech dle studie „Zvýšení výkonnosti a
směrové úpravy trati Přeštice – Plzeň – Valcha“ z roku
1998 s doplněním části přeložky trati kolem města
Dobřany, která částečně zasahuje do řešeného území
obce Chlumčany.

(mimoúrovňová křižovatka) se silnicí III. třídy, která
bude vedena nad silnicí I. třídy po novém silničním
mostu. Tím se eliminují negativní vlivy z dopravy na
souvislou obytnou zástavbu Chlumčan.
• Silnice III/18040 v průběhu zastavěnou částí obce bude
zřejmě silně zatížena i nadále zejména po vybudování
MÚK Chlumčany. Proto bylo nutné řešit dílčí úpravy na
průjezdném úseku silnice (okružní křižovatky na vjezdu
do souvisle zastavěného území, doplnění chodníku a
segregované cyklotrasy apod.) s tím, že k omezení
zatížení dané silnice dojde zřejmě až ve výhledu po
realizaci připojení průmyslové zóny U Keramičky na
obchvat města Dobřany.
• Železniční tratˇ č. 183 je určena k modernizaci včetně
zdvojkolejnění a přeložky u Dobřan. Lze proto
předpokládat, že moderním technickým řešením a
provozem moderních vlakových souprav dojde
pravděpodobně také ke snížení úrovně hluku z dopravy
na dráze. V ÚP nejsou v ochranném pásmu dráhy
navrženy rozvojové plochy pro bydlení nebo bydlení
smíšené ani jiné využití, které je limitováno
hygienickými požadavky z hlediska hluku apod.
• Technická infrastruktura:
• Vodní hospodářství
• Řešení ÚP navazuje na již realizované úseky
vodovodních řadů (rozvojová oblast Lukavická ul.,
propojení tlakových pásem, zokruhování vodovodu),
rekonstrukci vodovodních řadů v ul. Dobřanská, U
stadionu a vodovodu pro veřejnou potřebu v místní
části Hradčany.
• PRVKPK je v podstatě zastaralý a investice v něm
navržené již byly obcí realizovány.
• V souvislosti s řešením vybraných rozvojových ploch
bylo v ÚP navrženo zokruhování vodovodních řadů a
prověřeny přeložky technických sítí (vodovod,
kanalizace, VTL plynovod) v souvislosti s výstavbou
přeložky silnice I/27 s tím, že tyto budou upřesněny
v rámci vymezeného koridoru pro realizaci VPS.
• Návrh stanovení pásma ochrany prostředí obecní ČOV
v Chlumčanech
• Dle PD (projektová dokumentace) z roku 2000, která
byla vypracována z důvodu rekonstrukce ČOV, je
kolem areálu čistírny vymezeno PHO (pásmo
hygienické ochrany) ve tvaru čtverce do vzdálenosti 50
m od oplocení ČOV.
• Vzhledem ke skutečnosti, že byla centrální čistírna
odpadních vod rekonstruována a změněna technologie
čištění odpadních vod, je v PD z roku 2000 uvedeno,
že PHO není nutné upravovat. Avšak s ohledem na
místní poměry (šířící se zápach v teplých letních
měsících a hluk), bylo doporučeno zajistit nové
vymezení hygienického ochranného pásma čistírny
odpadních vod ve smyslu ČSN 75 6401, neboť se
jedná o významný limit využití navazujícího území pro
bydlení, které se nachází přímo na návětrné straně
převládajícího směru větru od čistírny odpadních vod.
• Uvedené doporučení je odůvodněno také tím, že je
zároveň nutné zabezpečit možnost budoucího

• Negativní vlivy dopravy:
• Realizace přeložky silnice I/27 bude znamenat
přiblížení komunikace směrem k zástavbě Chlumčan.
• Nová silnice I/27 bude v úseku k.ú. Chlumčany u
Přeštic vedena v zářezu až 7 m hlubokém s MÚK
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rozšíření, rekonstrukce případně i změny technologie
čistírny o kapacitě vyšší než 500 EO dle příslušné ČSN
75 6401.
• Jako podklad pro zpracování návrhu územního plánu
byl proto vypracován předběžný návrh ochranného
pásma ČOV.
• Podle kapacitních ukazatelů patří ČOV Chlumčany do
velikostní kategorie b-d) podle článku 5.1.3.3. normy
TNV 75 6011 „Ochrana prostředí kolem kanalizačních
zařízení“.
• Podle těchto parametrů bylo navrženo pásmo ochrany
prostředí kolem ČOV Chlumčany kruhem o poloměru
118 m se středem u severovýchodního rohu objektu
aktivace tak, aby hranice pásma ochrany prostředí byla
vzdálena od objektů čistírny vždy minimálně 100 m. Na
západní straně bude pásmo ochrany prostředí
omezeno hranicí pozemku železnice ve správě
společnosti České dráhy parcela č. 1083/1.
• Uvnitř plochy takto stanoveného pásma ochrany
prostředí kolem ČOV Chlumčany nemohou být
zřizovány objekty pro bydlení. Mohou zde být umístěny
pouze plochy pro občasnou rekreaci s vědomím
vlastníků dotčených pozemků, že jejich pozemek leží v
pásmu ochrany prostředí kolem čistírny odpadních vod.
• Pozemek p. č. 669/73 ve vlastnictví obce Chlumčany je
vyčleněn jako plocha technické infrastruktury pro
možné rozšíření provozu čistírny odpadních vod nebo
technických služeb pro veřejnou potřebu.
• Konkrétní řešení využití okolních ploch zasažených
ochranným pásmem ČOV je provedeno v ÚP ve
smyslu uvedených zásad pro urbanistickou koncepci.

řešení bude navrženo až v závislosti na urbanistickém
uspořádání v rámci navržené plochy pro bydlení.
- Vzdušné vedení VN 22 kV včetně nové TS Na Závisti
s tím, že původní záměr byl zrušen vzhledem k tomu,
že v předmětném území nedochází k výraznému
nárůstu spotřeby el. energie a případné technické
řešení bude možné realizovat dle potřeby v souladu
s podmínkami RZV.
- Náhrada vzdušného vedení VN ke stávající TS
kabelem VN 22 kV v souvislosti s rozvojem v lokalitě
Chlumčany - Ves za kulturním domem s tím, že
konkrétní technické řešení bude navrženo až
v závislosti na urbanistickém uspořádání v rámci
navržené plochy pro rodinné bydlení.
- Vedení 22 kV přecházející ze sousední obce dle ÚP
Dobřany v souvislosti s rozvojem v lokalitě U
Keramičky - Výrobní zóna Lasselsberger s tím, že
původní záměr byl zrušen vzhledem k tomu, že
případné technické řešení bude možné realizovat dle
potřeby v souladu s podmínkami RZV na podkladě PD
konkrétního investičního záměru ve výrobní zóně.
• Energetika - zásobování teplem a plynem
• V souvislosti s řešením vybraných rozvojových ploch v
ÚP bylo nutné prověřit přeložky technické
infrastruktury:
- Přeložka VTL plynovodu v souvislosti s rozvojem v
lokalitě Chlumčany - Za sídlištěm, která byla
zapracovaná za účelem uvolnění zastavitelné plochy
převzaté z předchozího ÚPN-SÚ se zohledněním
případného výhledového rozšíření zástavby východním
směrem.
- Převod části přeloženého VTL plynovodu (viz výše) na
STL plynovod v souvislosti s rozvojem v lokalitě
Chlumčany - Za sídlištěm nebyl zapracován s tím, že
případné konkrétní technické řešení bude možné
realizovat dle potřeby v souladu s podmínkami RZV.
- Přeložení nebo zrušení katodové ochrany VTL
plynovodu v souvislosti s rozvojem v lokalitě Na Závisti
nebyl zapracován s tím, že při využití dotčené
rozvojové plochy musí být respektováno a případné
konkrétní technické řešení bude možné realizovat dle
potřeby v souladu s podmínkami RZV.
- Přeložky technických sítí (VTL plynovod) v souvislosti s
výstavbou přeložky silnice I/27 v problémové lokalitě
Chlumčany - U křižovatky s tím, že tyto budou
upřesněny v rámci vymezeného koridoru pro realizaci
stavby.
• Řešení technické infrastruktury obce reaguje na
urbanistickou koncepci územního plánu.
• Nové zastavitelné plochy mají možnost připojení k
inženýrským sítím.
• Při řešení územního plánu je zohledněno a v rámci
podrobnosti řešení v ÚPD respektované elektronické
komunikační zařízení.

• Energetika a spoje - zásobování el. energií a
telekomunikace
• Umístění nových energetických zdrojů jako
velkoplošných FVE nebo VTE (větrná elektrárna),
vzhledem k ochraně krajinného rázu a celkovému
charakteru a vlastnostem území je omezeno na
zastavěné území a skladové nebo výrobní objekty
s tím, že lokalizace na nových plochách ve volné
krajině to není umožněno.
• V souvislosti s řešením vybraných rozvojových ploch v
ÚP bylo nutné prověřit:
- Přeložka VN 22 kV v souvislosti s rozvojem v území
Chlumčany - Východ za statkem s tím, že nebyla
zapracovaná do ÚP vzhledem k tomu, že je připravena
PD (projektová dokumentace) budoucí zástavby, která
respektuje stávající vedení VN bez nároku na jeho
přeložení.
- Přeložka VN 22 kV v souvislosti s rozvojem v území
Chlumčany – Na Nivách, která byla zapracovaná za
účelem uvolnění zastavitelných pozemků s vydaným
ÚR a dokončenou technickou přípravou území se
zohledněním případného výhledového rozšíření
zástavby severním směrem.
- Náhrada vzdušného vedení VN ke stávající TS
kabelem VN 22 kV v souvislosti s rozvojem v lokalitě
Chlumčany - Za sídlištěm s tím, že konkrétní technické

• Nakládání s odpady
• Současný systém nakládání s odpady je v ÚP
stabilizovaný.
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• V řešeném území není umístěna nová skládka odpadu
ani jiné zařízení ke zneškodňování odpadu (spalovna
apod.) s významnými negativními vlivy na životní
prostředí.

předpisů, jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem
využití se stanovením podmínek pro jejich rozdílný
způsob využití (RZV) při zohlednění výškového
zónování krajiny.
• Je zohledněna skutečnost, že území obce Chlumčany
je hydrologicky zranitelnou oblastí dle Nařízení vlády
ČR 103/2003 Sb. ve znění Nařízení vlády ČR 219/2007
Sb.
• V řešeném území jsou lokalizovány zdroje pitné vody.
V oblasti U Keramičky (Kotousovna) za tratí jsou
umístěny dva vrty HV 1 a HV 2, jejichž ochrana je v ÚP
respektována.
• Je zohledněna skutečnost, že území obce Chlumčany
je součástí území se zvýšenou ochranou krajinného
rázu v rámci Plzeňské oblasti.
• Účelové komunikace (ÚK) vymezené v § 2, odst. 2,
písm. d) a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nejsou v
ÚP jako plochy dopravní infrastruktury dle § 9, odst. 1,
2 a 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území
• V ÚP bylo prověřeno plošné a prostorové uspořádání
nezastavěného území a změn nebo opatření v krajině,
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné
vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
s tím, že takové stavby, zařízení a jiná opatření nejsou
v rámci podmínek RZV vyloučeny.
• Intenzifikace zemědělské výroby, vyžadující další
scelování zemědělské půdy není uvažováno v souladu
s Plánem SZ KPÚ.
• Byl zohledněn dosavadní územní vývoj jak v oblasti
bydlení, tak i veřejného prostranství, zeleně apod. a je
v příslušných částech ÚP zdůvodněna potřeba nově
navrhovaných rozvojových ploch.
• Byla prověřena míra erozního ohrožení zemědělské
půdy (vodní, větrné, stékání) v řešeném území a
v místech ohrožených erozí nad přípustnou míru a byla
navržena opatření ke snížení erozního ohrožení
s důrazem na řešení dle Plánu SZ KPÚ.
• Jsou navržena opatření zejména vymezením MÚSES,
které podporují biodiverzitu území.
• V souvislosti s uplatněním § 18 zák. č. 183/2006 Sb. v
platném zněni byly prověřeny možnosti, na kterých
plochách (částech území) je vhodné výslovně vyloučit
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření (např.
stavby pro zemědělství většího měřítka, stavby pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, lesní
hospodářství, oplocení apod.) s tím, že konkrétní
podmínky z hlediska RZV jsou stanoveny v příslušných
částech ÚP.

• Občanské vybavení
• Rozvoj veřejné občanské vybavenosti je řešen v
územním plánu dle předpokládaného rozvoje obce jako
celku tak i jeho jednotlivých sídelních částí s ohledem
na požadavky vyplývající ze záměrů obce.
• Byly prověřeny nároky na MŠ, ZŠ a na zařízení
ostatních druhů především veřejného občanského
vybavení s tím, že pro případné umisťování služeb
občanského vybavení jsou stanoveny podmínky i
v jiných k tomu příhodných plochách s rozdílným
způsobem využití.
• Byla prověřena možnost zřízení malometrážních bytů
přestavbou stávajícího objektu obecního úřadu s
návrhem plochy pro výstavbu nové radnice s tím, že
byla dána přednost využití stávající budovy úřadu pro
případné rozšíření zařízení předškolní výchovy a pro
umístění nových obytných domů s malometrážními byty
je určena plocha pro bydlení navazující přímo na
infrastrukturu sídliště v ulici Lukavická.
• Veřejná prostranství
• V ÚP jsou respektovaná stávající veřejná prostranství a
jsou vytvořeny podmínky pro jejich úpravu, na výrazu
veřejných prostranství se výrazně podílí a bude podílet
veřejná zeleň.
• Stávající veřejná prostranství jsou zachována a
chráněna zejména v obvodu původní zástavby v
Chlumčanech a Hradčanech.
• Nejvýznamnější plochy veřejných prostranství, které
jsou vyhodnoceny jako hodnotné a v ÚP chráněny před
negativními zásahy:
- Náves v Chlumčanech původně vyplněná z větší části
rozsáhlým rybníkem, dnes upravena jako park a
parkovací respektive víceúčelová zpevněná plocha
- Veřejné prostranství se sídelní zelení před kaplí Panny
Marie
- Parčík před hřbitovem
- Ulice Komenského v úseku základní škola – bývalý
statek
- Náves v Hradčanech
• Vymezení veřejných prostranství, je řešeno v
souvislosti s ustanovením § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v úplném
znění.
• Koncepce uspořádání krajiny, zejména prověření
plošného a prostorového uspořádání nezastavěného
území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
• Z hlediska rozdílného způsobu využití v souladu s
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších

• Ochrana před povodněmi a zaplavením
• Chlumčanský potok ani ostatní vodní toky nemají
stanoveno záplavové území. Proto je zajištěn minimální
odstup nových staveb od katastrální hranice toku od 6
do 20 m a více v závislosti na místních podmínkách
včetně zajištění alespoň jednostranného přístupu
k němu v souvislosti s navrženou revitalizací vodních
toků a ploch.
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• Kolem vodotečí a vodních nádrží bude zajištěn
minimální volný koridor (manipulační prostor) pro
přístup k vodoteči z hlediska jejich údržby a zajištění
bezodkladných prací souvisejících se zajištěním
průtočnosti koryta.
• V souvislosti s lokálním povodňovým nebezpečím bylo
nutno respektovat možnost vzniku průlomové vlny
způsobené nahromaděním vody v oblastech při vtoku
vodotečí do zastavěných částí (zatrubnění toku na
návsi, propustky apod.)s tím, že je navržena
revitalizace vybraných vodních toků a ploch.
• Protože jsou pravidelně při déle trvajících vydatných
deštích zaplavovány pozemky zahrad a rodinných
domů Na Závisti a pod vodojemem v Chlumčanech
bylo potřebné zapracovat příslušná opatření včetně SZ
(společná zařízení) dle KPÚ (komplexní pozemková
úprava).

hlediska možného vlivu poddolování na budoucí
výstavbu dle konkrétního záměru.
• V ÚP jsou zohledněny plochy rekultivací po těžbě
nerostných surovin.

• Územní systém ekologické stability krajiny
• Byla zapracována upravená koncepce MÚSES s
ohledem na ukončené KPÚ s revizí návazností na
území sousedních obcí, včetně vymezení a upřesnění
segmentů SES na úrovni místní s tím, že na území
obce se nadregionální nebo regionální ÚSES
nevyskytuje.
• Vzhledem k problematickému průchodu LBK s
vloženými LBC zastavěným územím Chlumčan bylo
prověřeno jiné vhodnější vedení nového LBK dle
koncepce v KPÚ podél jižního okraje zástavby
s napojením na LBK podél Chlumčanského potoka, tj.
převážně mimo souvisle zastavěné území, po jeho
okraji nebo ve volné krajině.

• Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního
rozvoje
• Viz. příslušné části odůvodnění ÚP Chlumčany.

• Ostatní požadavky
• Řešení výsadby vhodných dřevin podél liniových prvků
v krajině (přirozených i umělých) v úsecích, kde dosud
chybí není předmětem řešení ÚP.
• Jsou respektovány zachovalé lesní porosty jako
významné prvky krajiny v převážně zemědělské
krajině.
• Návrh územního plánu respektuje dosud nerealizovaná
opatření navržená v Plánu společných zařízení dle
KPÚ.
• Ve volné krajině nejsou řešeny nové plochy pro
hromadnou ani individuální rekreaci.

• Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
plánovací dokumentace vydané krajem
• Viz. příslušné části odůvodnění ÚP Chlumčany.
• Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
analytických podkladů, zejména z problémů určených k
řešení v územně plánovací dokumentaci a z
doplňujících průzkumů a rozborů
• Viz. příslušné části odůvodnění ÚP Chlumčany.
• Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních
rezerv
• V územním plánu jsou vymezeny plochy a koridory
územních rezerv pouze v nutném rozsahu tak, aby
mohl být zajištěn rozvoj základních složek v území
v dlouhodobém výhledu a případná zastupitelnost
ploch, které nebudou moci být plně využity dle
předpokladů v ÚP.

• Ložiska nerostných surovin, území poddolovaná a
rekultivace ploch po těžbě
• Těžba nerostů je soustředěna mimo řešené území
v rámci DP a CHLÚ, které zasahují na území obce
Chlumčany, a je stabilizovaná v současných
hraničících.
• Z hlediska těžební činnosti v dané oblasti se
předpokládá, že zřejmě do roku 2030 nebo 2040 bude
probíhat těžba kaolinu mimo k.ú. Chlumčany u Přeštic
ve směru od jihu k severu (viz DP a CHLÚ západně od
výrobní zóny U Keramičky).
• Případné následné využití CHLÚ v SZ části k.ú.
Chlumčany u Přeštic za tratí není vyloučeno a proto je
tato skutečnost zohledněna v koncepci uspořádání
krajiny (plochy pro pásy ochranné zeleně včetně
vymezení prvků MÚSES apod.).
• V ÚP je zohledněna předchozí důlní činnost, kde
probíhala v minulosti těžba černého uhlí hlubinným
způsobem, kterou před ukončením těžby ji prováděl
podnik Západočeské uhelné doly, ZUD Zbůch k.p..
• Pro zapracování do ÚP nebyly k dispozici podrobnější
podklady o způsobu a rozsahu poddolování kromě
údajů vyplývajících z ÚAP ORP Přeštice.
• Pro podrobnější návrh a posouzení možnosti nové
výstavby na rozvojových plochách v rozsahu území
postiženého předchozí důlní činností bude nutné vždy
opatřit geologické respektive báňské posouzení z

• Požadavky na prověření vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění
nebo předkupní právo
• Viz. příslušné části odůvodnění ÚP Chlumčany.
• Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve
kterých bude rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním
územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
• Nebyly uplatněny žádné požadavky s tím, že v rámci
zpracování ÚP byla vzhledem k ochraně nesporných
hodnot v území ve vztahu k dominantní poloze kaple
Panny Marie v rozsahu nejcitlivějšího území z hlediska
výškového a prostorového uspořádání prověřeno a
vymezeno území, ve kterém je rozhodování o změnách
podmíněno zpracováním územní studie (viz ÚS – U
kaple).
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• Požadavek na zpracování variant řešení
• Územní plán nebyl řešen ve variantách.

o) Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě
návrhu územního plánu v případě postupu
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona

• Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního
plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení
• Územní plán Chlumčany, je zpracován v požadovaném
rozsahu s tím, že oproti původním předpokladům dle
SOD (smlouva o dílo) byl zpracován také Výkres
koncepce veřejné infrastruktury v měřítku 1:5000.
• Dokumentace byla předána v jednotlivých dílčích
fázích v tištěné formě a v digitální formě ve formátu
PDF.
• Vydaný Územní plán Chlumčany, bude předán
objednateli ve čtyřech tištěných vyhotoveních souladu
s SOD .

• Pro ÚP Chlumčany není relevantní.

p) Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o
pořízení územního plánu nebo jeho změny a
o jejím obsahu v případě postupu podle § 55
odst. 3 stavebního zákona
• Pro ÚP Chlumčany není relevantní.

q) Výčet záležitostí nadmístního významu,
které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení

• ÚP obsahuje záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v ZÚR PK. Proto ÚP obsahuje jejich
výčet s odůvodněním potřeby jejich vymezení.

• Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území
• Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
vzhledem k předpokládanému rozsahu a formě
požadovaných změn v území nebylo požadováno.
• Záměry na změny v území se týkají převážně ploch
bydlení a obslužných funkcí s ním spojených. Ani
ostatní záměry nedosahují parametrů uvedených v
příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
ve znění pozdějších předpisů.
• Záměry nadmístního významu (přeložka silnice I. třídy,
modernizace železniční trati včetně zdvojkolejnění a
přeložky silnice III. třídy s návazností na obchvat města
Dobřany) byly řešeny v souladu s aktualizací ZÚR PK
nebo jako plochy a koridory územních rezerv.
• Dotčené území nezasahuje za hranice žádné stávající
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a
koncepce ÚP nebude představovat zásah takového
charakteru, který by mohl byť i druhotně negativně
ovlivnit předmět ochrany jakékoliv složky soustavy
NATURA 2000. Evropsky významná lokalita EVL nebo
ptačí oblast PO evropského systému ochrany přírody
NATURA 2000 se na území obce Chlumčany
nenachází.

• Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou
řešeny v ZÚR PK:
- D - Plochy dopravní infrastruktury silniční
Označení Název
plochy
R509
Přeložka silnice III/18035 Chlumčany – U Keramičky

• Odůvodnění potřeby jejich vymezení:
• Přeložka silnice III/18035 Chlumčany – U Keramičky
• Rezervní plocha koridoru pro přeložku silnice III/18035
je v ÚP vymezena pro případ dalšího nárůstu
automobilové dopravy v dlouhodobém výhledu na
směru Dobřany / Dnešice / průmyslová zóna U
Keramičky v Chlumčanech – MÚK I/27 při průjezdu
souvislým zastavěným respektive obytným územím
Chlumčan.
• Rezervní plocha koridoru pro přeložku silnice III/18035
je v ÚP zapracována z důvodu vhodnějšího připojení
zóny těžby nerostů a výroby U Keramičky
v Chlumčanech na silnici II. třídy a jejím
prostřednictvím na silnici I. třídy mimo obytné území
vzhledem k zajištění bezpečnosti a zdraví obyvatel a
ochraně životního prostředí.
• Návrh vychází z předpokladu rozvoje území dle ZÚR
PK ve znění Aktualizace č.1 a záměrů na změny
v území dle ÚP Dobřany, ve kterých je zapracován
záměr nadmístního významu na přeložku silnice II/180
respektive jižní obchvat města Dobřany jako koridor
územní rezervy, která má dopravně výhodnější trasou
propojit MÚK I/27 Dobřany – Vysoká a mezinárodní
letiště s komerční zónou Plzeň – Líně
• Rezervní plocha koridoru pro přeložku silnice III/18035
v ÚP navazuje na koridor pro modernizaci vybraného
úseku silnice III. třídy včetně úpravy nevyhovujících
dopravních parametrů, doplnění chybějícího chodníku
a dopravně oddělené stávající dálkové cyklotrasy v k.ú.
Chlumčany u Přeštic.
• Současný průjezd ve výše uvedených směrech
z průmyslové zóny U Keramičky s převahou těžké

m) Vyhodnocení souladu se schváleným
výběrem nejvhodnější varianty a
podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona
• ÚP není řešen ve variantách. Pro ÚP Chlumčany není
relevantní.

n) Vyhodnocení souladu s pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu v
případě postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona
• Pro ÚP Chlumčany není relevantní.
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nákladní dopravy při průjezdu souvislým zastavěným
území Chlumčan vykazuje významné dopravní závady,
které nelze řešit méně náročnými úpravami s tím, že do
budoucna po realizaci přeložky silnice I/27 včetně MÚK
Chlumčany lze předpokládat další zvýšení dopravní
zátěže a ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel obce.
• Jedná se zejména o následující závady:
- nebezpečné úseky při průjezdu Chlumčany v ulici
Komenského v zúžených méně přehledných místech, u
školy a v přímých klesajících úsecích
- nevhodné parametry úrovňového křížení se železniční
tratí

území. Jedná se o výrazný limit při stavebním rozvoji
obce v rozvojové oblasti dle ZÚR PK.
• Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno územním plánováním využít pro výstavbu.
V řešeném území je možno využít pro zástavbu
především plochy navazující přímo na zastavěné
území v oblasti vodojemu Chlumčany ve směru k Horní
Lukavici a plochy směrem východním podél severní
strany silnice III. třídy.
• Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně
podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, jen s omezenou
ochranou, využitelné pro výstavbu. V řešeném území
se vyskytují pouze ve velmi malém rozsahu severně od
Chlumčan v okolí vrchu Hujáb a zejména v oblasti
kolem Hradčan.
• Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitované půdně
ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých
až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy
s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí. V řešeném území
se vyskytují pouze ve velmi malém rozsahu zejména
v oblasti kolem Hradčan.

r) Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

• Zemědělská půda (ZPF)
• Po stránce výrobní lze tuto oblast charakterizovat jako
vhodnou pro zemědělskou rostlinnou výrobu s vysoce
hodnotnou bonitou půd a s nízkým nárůstem finančních
nákladů na zemědělskou výrobu. Tomu odpovídá i
stupeň
přednosti v ochraně, který je vyšší a
neposkytuje příliš reálné možnosti pro vynětí
zemědělské půdy pro investiční výstavbu všeho druhu.
• Podíl plochy zemědělské půdy je v k.ú. Chlumčany u
Přeštic cca 56,6 %. Vysoký je stupeň zornění
zemědělské půdy, který činí až 90,9 %. Velice malý je
pak podíl TTP (trvalé travní porosty), který činí méně
než 2,3 % z plochy zemědělské půdy.
• V území jsou provedena investiční opatření pro
zúrodnění půdy – meliorace (závlahy a odvodnění).
• Meliorace jsou provedeny na plochách jižně od
Chlumčan k Závisti a k Horní Lukavici a na plochách
východně od Chlumčan až k silnici I. třídy.
• Pro řešené území byly v minulosti vypracována KPÚ
(komplexní pozemková úprava), která řeší kromě
jiného tzv. společná zařízení, která bylo nutno v ÚP
zohlednit a zapracovat.
• Rozložení půdního fondu dle kvality na území obce
Chlumčany:

• Lesní půda (PUPFL)
• Území náleží do přírodní lesní oblasti 6 (Západočeská
pahorkatina) a lesní vegetační stupeň je 3
Dubobukový.
• Lesy ve sledovaném území jsou zařazeny v kategorii
lesů hospodářských a jejich výměra je celkem cca
214,46 ha.
• Podíl plochy lesů je v k.ú. Chlumčany u Přeštic cca
23,7 %.
• Geologické podloží lesního půdního fondu tvoří
převážně algonkické břidlice s pomístním výskytem
fylitu.
• Z půdních typů je převážně zastoupen pseudoglej.
Půdy jsou tedy spíše středně těžké až těžké.
Charakteristická je proměnlivá respektive kolísavá
vlhkost půdy.
• V území jsou zastoupeny jehličnany – smrk ztepilý,
borovice lesní, jedle bělokorá (cca do 75 až 80 %) a
listnáče – dub, bříza, klen, lípa, olše lepkavá, topol (cca
do 20 až 25 %.
• V územním plánu se předpokládá zábor lesního
půdního fondu (pozemky k plnění funkcí lesa, tj.
PUPFL).
• Lesní pozemky (PUPFL) jsou dotčeny pouze
v minimálním nutném rozsahu cca 0,77 ha celkem na
plochách určených pro veřejné prostranství s MK
(místní komunikace), dopravní infrastrukturu silniční a

- Zdroj: Doplňující P+R Chlumčany
• Zemědělské půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany
jsou bonitně nejcennější půdy a v řešeném území se
zejména plochy ZPF II. třídy ochrany vyskytují ve velmi
velkém rozsahu s přímou návazností na zastavěné
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
• Při realizaci výstavby na takových plochách musí být
zajištěna funkčnost vložených investic do půdy
přiměřeným technickým opatřením a po obvodu ZP
(zastavitelná plocha) také z důvodu eliminace
případného negativního vlivu odvodnění ploch na
novou výstavbu
• V předchozí ÚPD bylo pro bydlení vymezeno celkem
21,49 ha zastavitelných ploch a ploch přestavby.
Z toho je zastavěno cca 4,16 ha.
• Z celkových plošných nároků bylo možno s ohledem na
limity využití území možno převzít z předchozí ÚPD cca
13,44 ha převážně pro bydlení.
• Do ploch územní rezervy bylo přeřazeno cca 5,53 ha
ploch vymezených předchozí ÚPD převážně pro
bydlení za účelem zajištění kompenzace za nově
doplněné nebo rozšířené plochy:

pro dopravní infrastrukturu drážní dle požadavku
vyplývajícího ze ZÚR PK ve znění aktualizace č.1.
• Kromě výše uvedených záměrů jsou v ÚP navrženy
koridory pro nové ÚK (účelová komunikace) s využitím
pro cyklistické a pěší turistické trasy Na Závisti za
účelem zajištění průchodnosti krajiny a její lepší využití
pro nepobytovou rekreaci obyvatel Chlumčan a to
především nedalekého sídliště (nenáročné sportovně
rekreační aktivity ve volné přírodě) s návazností na
stávající dálkovou cyklotrasu.
• V rámci ÚP jsou pouze výjimečně vzhledem
k zalesnění území ve vztahu k zastavěnému území
dotčeny zájmy z hlediska ochrany pozemků určených k
plnění funkce lesa včetně omezení výstavby v pásmu
do 50 m od okraje lesa s tím, že podle ustanovení §§47
a 48 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů lze v tomto pásmu umisťovat stavby pouze
výjimečně po předchozím souhlasu orgánu státní
správy lesů.
• Plochy a koridory vymezené v ÚP pro veřejně
prospěšné stavby se PUPFL prakticky nedotýkají
s výjimkou koridoru pro modernizaci a zdvojkolejnění
železniční trati jako nadmístního záměru dle
požadavků vyplývajících z nadřazených ZÚR PK ve
znění Aktualizace č. 1 a ostatních dvou záměrů
místního významu, které jsou včetně nadmístního
záměru uvedeny souhrnně a s odůvodněním v Tab. 2
Přehled navrhovaného odnětí lesní půdy (PUPFL)
podle způsobu využití (viz dále).

Označení plochy
Z001
Z002
Z008
Z009
Z053
Z054
Z056
R010
R011
R057
Celkem
- Vysvětlivky:
- Z… = zastavitelná plocha
- R… = plocha územní rezervy

Změny (ha)
0,31
0,19
0,09
0,96
0,45
1,30
0,26
-3,57
-1,73
-0,23
-1,97

• Z tabulky je zřejmé, že převedením vybraných
zastavitelných ploch do územní rezervy dochází ke
snížení celkového záboru ZPF pro bydlení původně
odsouhlaseného v předchozí platné ÚPD o cca 1,97
ha.
• V předchozí ÚPD bylo pro výrobu vymezeno celkem
3,66 ha zastavitelných ploch a ploch přestavby. Z toho
je zastavěno cca 1,07 ha.
• Z celkových plošných nároků bylo s ohledem na limity
využití území možno převzít z předchozí ÚPD cca 0,81
ha převážně pro výrobu.
• Do ploch územní rezervy bylo přeřazeno cca 1,78 ha
ploch vymezených předchozí ÚPD převážně pro
výrobu.
• Územní rezervy, plochy změn a opatření v krajině, u
kterých se nepředpokládá trvalý zábor půdního fondu
(vymezení segmentů MÚSES, účelové zemědělské
nebo lesní komunikace s využitím pro pěší a
cykloturistiku v krajině nejsou předmětem posouzení z
hlediska ochrany ZPF.
• Vybrané plochy, které jsou v návrhu ÚP řešeny zcela
bez nároků na zábor zemědělské půdy:

• V územním plánu se předpokládá zábor zemědělského
půdního fondu (ZPF).
• Kromě níže uvedených jsou další související údaje
uvedeny v části j) Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
• Celkové plošné nároky v rámci ÚP Chlumčany jsou
60,47 ha. Plošné nároky jsou v řešeném území pokryty
formou ploch přestavby v ZÚ, tj. cca 24,76 ha, a
vymezením nových zastavitelných ploch cca 35,71 ha
převážně mimo zastavěné území stanovené
k 30.6.2015 v ÚP.
• Z celkových plošných nároků tvoří 32,83 ha, tj. cca 54
%, zábor ZPF. V zastavěném území je zábor ZPF 3,08
ha a mimo zastavěné území 29,75 ha. Zbývající část
plošných nároků je uspokojena využitím nezemědělské
půdy jak v zastavěném tak nezastavěném území
v rozsahu 28,10 ha. V předmětném území budou
převážně zasaženy plochy zemědělské půdy s tř.
ochrany II. a III. V rámci návrhu ÚP byl zpřesněn
rozsah dotčených ploch dle údajů KN a celkový zábor
ZPF v souladu s požadavky vyplývajícími ze zadání byl
upraven.
• Zastavitelnými plochami jsou dotčeny plochy
meliorované zemědělské půdy v celkové výměře 9,50
ha.
• Dotčené jsou převážně plochy určené pro dopravní
infrastrukturu silniční dle požadavků vyplývajících ze
ZÚR PK ve znění aktualizace č.1.

Označení
plochy
P221
P304
P306
P503
P504
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Využití plochy
Odpočivné plochy se sportovním zařízením Hradčany
Veřejné prostranství s MK Hradčany II.
Veřejné prostranství s MK Hradčany I.
Obslužná MK a odstavná plocha Chlumčany – U
Keramičky I.
Obslužná MK a záchytné parkoviště Chlumčany – U
Keramičky II.

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
• Výstavbou a uspořádáním ploch by nemělo dojít k
negativnímu ovlivnění hydrologických a odtokových
poměrů území, které bude v souladu s koncepcí dle ÚP
dle technických a ekonomických podmínek
odkanalizováno oddílnou kanalizací s tím, že při
naplňování záměrů dle, při jejich přípravě a realizaci
bude kladen důraz na snížení dešťového odtoku s
využitím přirozené nebo umělé retence území ve
smyslu §§ 20 a 21, Vyhlášky č.501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území ve znění
pozdějších předpisů.
• Síť stávajících zemědělských účelových komunikací
není návrhem územního plánu prakticky dotčena.
Průchodnost nezastavěného území a možnosti
přístupu
k obhospodařovaným
plochám
jsou
zachovány. Průběh hlavních účelových komunikací,
které slouží pro zemědělskou a lesní výrobu je
zachován případně doplněn novými ÚK dle požadavků
na SZ (společná zařízení) vyplývající z KPÚ.
• Nezbytnost požadavku na odnětí zemědělské půdy je
způsoben zásadními požadavky na dlouhodobě
udržitelný rozvoj obce zařazené do rozvojové oblasti
OB5 Plzeň. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že
s ohledem na kompaktní charakter sídla, terénní
konfiguraci, krajinný ráz, ochranná pásma a nároky na
řešení dopravní a technické infrastruktury se jakýkoliv
plošný rozvoj v předmětném území dostane téměř vždy
do kolize s ochranou ZPF, neboť nejkvalitnější plochy
půdního fondu jsou v přímé vazbě na původní
zástavbu.
• Odůvodnění vybraných ploch přestavby a
zastavitelných ploch:
• Zastavitelné plochy a plochy přestavby se dotýkají ZPF
převážně v tř. ochrany II. a III. a v menší míře I., IV. a
V.
• Půdní fond v tř. ochrany I. je dotčen v malém rozsahu
v ploše určené převážně pro dopravní infrastrukturu
vyplývající ze ZÚR ve znění 1. Aktualizace v ploše
Z551-W.
• Půdní fond v tř. ochrany II. je dotčen ve větším rozsahu
převážně na plochách pro dopravní infrastrukturu
vyplývající ze ZÚR ve znění 1. Aktualizace v ploše
Z501-W nebo převzatých z předchozí ÚPD na
plochách Z056, Z009 a Z002 a dalších plochách
navazujících však přímo na zastavěné území.
• Žádná z nově navrhovaných zastavitelných ploch nebo
ploch přestavby nepřesahuje výměru 5 ha respektive
10 ha. Výjimkou jsou pouze plochy Z501-W a P551-W
určené pro realizaci záměrů dle ZÚR PK ve znění 1.
Aktualizace.
• Odůvodnění záboru ZPF pro vybrané plochy se
záborem ZPF I. a II. třídy ochrany nad 500 m2 nebo
s výměrou záboru ZPF více než 2 ha v k.ú. Chlumčany
u Přeštic:

Označení Využití plochy
plochy
Z701
Rozšíření výrobního areálu Chlumčany – XELLA
P751
K941
K942
K901
K961
K962
K963
K964
K965
K966
K967
K968
K969
K970
K971
K972

Areál smíšené výroby a služeb Chlumčany – U
Keramičky
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBC065
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBC015
Rekultivace úseku silnice III. třídy
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK065-021
Doprovodná zeleň podél UK a zatravnění
Protierozní opatření
Rybniční soustava včetně suché nádrže (průleh apod.)
Protierozní a protipovodňové opatření
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK013-015
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK026-016
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK021-027B
Doprovodná zeleň podél UK a zatravnění
Protierozní opatření
Zatravnění
Protierozní opatření
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK014-065
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK016-015
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK015-027
Asanace a rekultivace žel.tělesa

K973

Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK021-027A
K974
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou
K921
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou
K922
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou
- Vysvětlivky:
- MK = místní komunikace
- MÚSES = místní územní systém ekologické stability
- LBC = lokální biocentrum MÚSES
- LBK = lokální biokoridor MÚSES

• Z hlediska dosavadního využití ploch nezemědělské
půdy v řešeném území, především nezastavěných a
nedostatečně využitých pozemků v zastavěném území
obce je nutné zdůraznit, že v ÚP dochází k jejich
maximálnímu využití včetně určení ploch vhodných pro
přestavbu v zastavěném území. Souhrnný přehled o
plochách přestavby podává tabulková část zařazená
v textu ÚP.
• Nové zastavitelné plochy dle ÚP převážně navazují
přímo na zastavěné území nebo jsou převzaty
z předchozího schváleného ÚPN-SÚ. Souhrnný
přehled o zastavitelných plochách podává tabulková
část zařazená v textu ÚP.
• S ohledem na důsledky navrhovaného řešení na
uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být co nejméně
narušena původní krajina a její funkce jsou zastavitelné
plochy navrženy převážně v přímé vazbě na zastavěné
území a mimo vymezené segmenty ÚSES.

Označení Výměra
plochy
záboru
ZPF v
ploše (ha)
Z002
Celkem
1,42 ha
z toho
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Odůvodnění vybrané plochy přestavby a
zastavitelné plochy
Obytná zóna Chlumčany – U kulturního
domu
Plocha je převzata z předchozí ÚPD.

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
Označení Výměra
plochy
záboru
ZPF v
ploše (ha)
1,40 ha
v II. TO
P003
Celkem
0,45 ha
z toho
0,45 ha
v II. TO

P004

Celkem
0,22 ha
z toho
0,22 ha
v II. TO

P007

Celkem
0,22 ha
z toho
0,22 ha
v II. TO

Z008

Celkem
0,64 ha
z toho
0,63 ha
v II. TO

Z009

Celkem
3,10 ha
z toho
3,10 ha
v II. TO

Z052

Celkem
1,11 ha
z toho
0,61 ha
v II. TO

Z054

Celkem
1,30 ha
z toho
0,05 ha
v II. TO

Odůvodnění vybrané plochy přestavby a
zastavitelné plochy

Označení Výměra Odůvodnění vybrané plochy přestavby a
plochy
záboru
zastavitelné plochy
ZPF v
ploše (ha)
jejich převedením na plochy územní rezervy
v části Chlumčany – Lukavická – Pod
vodojemem
P055
Celkem Dostavba proluky Chlumčany – Na závisti
0,08 ha Plocha je převzata z předchozí ÚPD.
z toho
Oddělený pozemek je v zastavěném území
0,08 ha využívaný jako zahrada s chatkou.
v II. TO
Návrh je v souladu s veřejným zájmem, který
spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Z056
Celkem Obytná zóna Chlumčany – Na Nivách I.
1,49 ha Plocha je převzata z předchozí ÚPD a její
z toho
tvar je upraven z důvodu plošné
1,49 ha kompenzace v rámci lokality a s ohledem na
v II. TO
vydaná správní rozhodnutí, podle kterých
byla provedena parcelace plochy a
technická příprava území.
V území probíhají dílčí územní a stavební
řízení včetně postupné výstavby RD.
Souhlas s odnětím ZPF převzaté části
plochy byl vydán ke změně č.1 ÚPN-SÚ
Chlumčany (2007).
P301
Celkem Veřejné prostranství s MK Chlumčany –
0,07 ha V Hořejškách
z toho
Plocha veřejného prostranství s místní
0,07 ha komunikací a pro uložení technických sítí
v II. TO
včetně doprovodné a clonící zeleně je ve
veřejném zájmu z důvodu zajištění dopravní
a technické infrastruktury pro hůře
přístupnou část obce.
Veřejné prostranství je situováno převážně
v rozsahu stávající ostatní plochy
(komunikace ostatní) dle KN (katastr
nemovitostí).
Pouze velmi malá část zasahuje do orné
půdy v nezastavěném území z důvodu
zajištění dopravně příznivých parametrů
(rozhledové, šířkové a směrové parametry)
v křižovatce ulic.
Z302
Celkem Veřejné prostranství s MK Na Závisti
0,09 ha Plocha veřejného prostranství s místní
z toho
komunikací a pro uložení technických sítí
0,09 ha včetně malého parkoviště pro návštěvníky
v II. TO
(turisté a cyklisti) je koncipována ve
veřejném zájmu za účelem zajištění
dopravně příznivých parametrů (rozhledové
parametry) v nové křižovatce se silnicí III.
třídy a dopravně vhodného přístupu ke
stávající zástavbě v návaznosti na rekreační
les a pěší turistické a cyklistické trasy s
doprovodnou a clonící zelení.
Veřejné prostranství je situováno převážně
v rozsahu stávající ostatní plochy
(komunikace ostatní).
Pouze velmi malá část zasahuje do orné
půdy a lesní půdy v nezastavěném území.
P303
Celkem Veřejné prostranství s MK Chlumčany –
0,14 ha Na Rybníčkách
z toho
Plocha veřejného prostranství s místní
0,14 ha komunikací a pro uložení technických sítí
v II. TO
včetně doprovodné a clonící zeleně je ve
veřejném zájmu za účelem zpřístupnění
nové obytné zóny a stávající rekreační zóny
se zahradami a areálu technických služeb
s obecní ČOV.
Veřejné prostranství je situováno převážně
v rozsahu stávající ostatní plochy
(komunikace ostatní).
Pouze velmi malá část zasahuje do orné
půdy v nezastavěném území z důvodu
zajištění dopravně příznivých parametrů

Souhlas s odnětím ZPF byl vydán ke změně
č.1 ÚPN-SÚ Chlumčany (2007).
Obytná zóna Chlumčany – U hřiště
Plocha je převzata z předchozího ÚPN-SÚ
(1997).
Pozemek je uvnitř zastavěného území.
Návrh je v souladu s veřejným zájmem, který
spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Dostavba proluky Chlumčany – Na
Rybníčkách I.
Plocha je převzata z předchozí ÚPD.
Pozemek je uvnitř zastavěného území.
Návrh je v souladu s veřejným zájmem, který
spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Dostavba proluky Chlumčany – Na
Rybníčkách II.
Plocha je uvnitř vymezeného zastavěného
území.
Návrh je v souladu s veřejným zájmem, který
spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Obytná zóna Chlumčany – Komenského
II.
Plocha je převzata z předchozí ÚPD.
Souhlas s odnětím ZPF byl vydán ke změně
č.3 ÚPN-SÚ Chlumčany (2014).
Návrh je v souladu s veřejným zájmem, který
spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Obytná zóna Chlumčany – Na Rybníčkách
Plocha převzatá z předchozí ÚPD je ve
veřejném zájmu rozšířena západním a jižním
směrem za účelem zajištění dostatečně
širokého pásu zeleně ochranné a clonící ve
veřejném zájmu jako ochrana nové a
stávající obytné zástavby proti negativním
vlivům z obecní ČOV a nedaleké průmyslové
zóny včetně průběhu železniční trati (hluk a
druhotná prašnost, zápach apod.). V ÚP
jsou stanoveny konkrétní podmínky pro
založení a základní parametry ochranného
pásu zeleně.
Souhlas s odnětím ZPF převzaté části
plochy byl vydán ke změně č.3 ÚPN-SÚ
Chlumčany (2014).
Zvětšený zábor ZPF je zároveň
kompenzován zrušením zastavitelných ploch
dle ÚPN-SÚ a jejich převedením na plochy
územní rezervy v části Chlumčany –
Lukavická – Pod vodojemem a Za sídlištěm.
Obytná zóna Na Závisti
Plocha je převzata z předchozí ÚPD.
Na pozemku bylo vydáno územní a stavební
rozhodnutí na podkladě PD pro výstavbu
ojedinělého RD venkovského typu.
Souhlas s odnětím ZPF převzaté části
plochy byl vydán ke změně č.1 ÚPN-SÚ
Chlumčany (2007).
Obytná zóna Chlumčany – U kaple
Plocha navazuje na stávající zástavbu a
veřejné prostranství, ve kterém byla
provedena technická příprava území pro
výstavbu nových RD.
Výstavba v dané ploše je podmíněna
zpracováním Územní studie, která určí
parcelaci území a podstatné prostorové
podmínky budoucí výstavby RD.
Zábor v nové ploše je kompenzován
zrušením zastavitelných ploch dle ÚPN-SÚ a
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Označení Výměra Odůvodnění vybrané plochy přestavby a
plochy
záboru
zastavitelné plochy
ZPF v
ploše (ha)
(rozhledové a šířkové parametry místní
komunikace).
Z501-W

P502-W

Z506-W

P551-W

Celkem
11,26 ha
z toho
7,10 ha
v II. TO

Celkem
0,41 ha
z toho
0,41 ha
v II. TO

Celkem
0,09 ha
z toho
0,09 ha
v II. TO

Celkem
0,88 ha
z toho
0,09 ha

Označení Výměra
plochy
záboru
ZPF v
ploše (ha)
v I. TO a
0,41 ha
v II. TO

Přeložka silnice Dolní Lukavice-Dobřany
(SD 27/07)
Záměr nadmístního významu je převzat
z nadřazených ZÚR PK ve znění Aktualizace
č.1 a zpřesněn dle PD (přípravná
dokumentace), která byla v době zpracování
ÚP k dispozici, a dle vymezení a oddělení
pozemků v KPÚ (komplexní pozemková
úprava).
Umístění záměru je ve veřejném zájmu a
trasa silnice včetně MÚK a dopravně
inženýrského řešení je dána nadřazenou
ÚPD Plzeňského kraje a požadovanými
technickými parametry silnice I. třídy
s navazujícími úseky silnic III. třídy a
účelových komunikací.
Záměr je v ÚP zapracován jako VPS
(veřejně prospěšná stavba)
Modernizace vybraného úseku silnice
III/18035 Chlumčany – U Keramičky
Záměr místního významu za účelem
zajištění normových hodnot šířkového a
výškového uspořádání silnice včetně
uspořádání přidruženého dopravního
prostoru s chodníkem a segregovanou
dálkovou cyklistickou trasou v daném úseku.
Část plochy je převzata z předchozího ÚPNSÚ (1997).
Umístění záměru je ve veřejném zájmu a
trasa silnice využívá v převažujícím rozsahu
stávající plochy dopravní infrastruktury.
Pouze v malém rozsahu z důvodu úpravy
trasy zasahuje záměr do orné půdy a lesní
půdy.
V současné době je silnice zatížena
dopravou v rámci průmyslové zóny a
navazující těžby kaolinu, chybí chodník pro
obyvatele části obce „V Rumunsku“ a
dálková cyklistická trasa je vedena
v´hlavním dopravním prostoru silnice.
Záměr místního významu navazuje na
budoucí připojení průmyslové zóny na
výhledový obchvat města Dobřany v souladu
se ZÚR PK.
Záměr je v ÚP zapracován jako VPS
(veřejně prospěšná stavba)
Okružní křižovatka Chlumčany – východ
Záměr místního významu za účelem
zajištění bezpečnosti a plynulosti silniční
dopravy na vjezdu do souvislého
zastavěného území v místě vícenásobného
křížení místních komunikací pro zajištění
dopravního připojení stávajících,
rozvojových a rezervních ploch.
Umístění záměru je ve veřejném zájmu a
využívá v převažujícím rozsahu stávající
plochy dopravní infrastruktury. Pouze
v malém rozsahu z důvodu úpravy
křižovatky zasahuje záměr do orné půdy.
V současné době je silnice zatížena
průjezdnou dopravou z průmyslové zóny a
navazující těžby kaolinu.
Záměr je v ÚP zapracován jako VPS
(veřejně prospěšná stavba)
Modernizace železniční trati se
zdvojkolejněním (ZD 183/01)
Záměr nadmístního významu je převzat
z nadřazených ZÚR PK ve znění Aktualizace

Odůvodnění vybrané plochy přestavby a
zastavitelné plochy
č.1 a zpřesněn dle PD (přípravná
dokumentace), která byla v době zpracování
ÚP k dispozici.
Umístění záměru je ve veřejném zájmu a
trasa včetně zdvojkolejnění a dopravně
inženýrského řešení je dána nadřazenou
ÚPD Plzeňského kraje a požadovanými
technickými parametry dráhy.
Záměr je v ÚP zapracován jako VPS
(veřejně prospěšná stavba)

- Vysvětlivky:
- TO = třída ochrany ZPF
• Odůvodnění záboru ZPF pro ostatní plochy přestavby a
zastavitelné plochy v k.ú. Chlumčany u Přeštic:
Označení Odůvodnění vybrané plochy přestavby a
plochy
zastavitelné plochy
Z001
Obytná zóna Chlumčany - Lukavická – Sídliště I.
Převážná část plochy je převzata z předchozí ÚPD.
Souhlas s odnětím ZPF byl vydán ke změně č.1 ÚPNSÚ Chlumčany (2007).
Zvětšený zábor ZPF je zároveň kompenzován zrušením
zastavitelných ploch dle ÚPN-SÚ a jejich převedením
na plochy územní rezervy v části Chlumčany –
Lukavická – Pod vodojemem a Za sídlištěm.
P005
Dostavba proluk Chlumčany – Lukavická
Plocha je převzata z předchozího ÚPN-SÚ (1997).
Pozemek je uvnitř zastavěného území. Návrh je
v souladu s veřejným zájmem, který spočívá
v přednostním využití nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Z006
Obytná zóna Chlumčany – Komenského I.
Plocha je převzata z předchozí ÚPD.
Souhlas s odnětím ZPF byl vydán ke změně č.2 ÚPNSÚ Chlumčany (2011).
Z051

Z053

P201

P305

P307

P401
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Obytná zóna Hradčany I.
Plocha je převzata z předchozí ÚPD.
Souhlas s odnětím ZPF byl vydán ke změně č.1 ÚPNSÚ Chlumčany (2007).
Obytná zóna Hradčany II.
Nová zastavitelná plocha na pozemcích žadatele o
změnu v území pro ojedinělé venkovské RD.
Zvětšený zábor ZPF je kompenzován zrušením
zastavitelných ploch dle ÚPN-SÚ a jejich převedením
na plochy územní rezervy v části Chlumčany –
Lukavická – Pod vodojemem a Za sídlištěm.
Nová radnice
Plocha je uvnitř zastavěného území. Návrh je v souladu
s veřejným zájmem, který spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Záměr řešen v PD pro vydání stavebního povolení. SP
bylo vydáno.
Veřejné prostranství MK a parkovištěm Chlumčany
– U kulturního domu.
Plocha je uvnitř zastavěného území. Návrh je v souladu
s veřejným zájmem, který spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Záměr je řešen v PD pro územní rozhodnutí.
Veřejné prostranství s MK Chlumčany – sídliště
Plocha je uvnitř zastavěného území. Návrh je v souladu
s veřejným zájmem, který spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Smíšená obytná zóna Chlumčany – Komenského
ulice I.
Plocha je převzata z předchozí ÚPD.
Souhlas s odnětím ZPF byl vydán ke změně č.3 ÚPNSÚ Chlumčany (2014).
Pozemek je uvnitř zastavěného území. Návrh je
v souladu s veřejným zájmem, který spočívá
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schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno územním plánováním využití pro výstavbu.
• V rámci ÚP se zabírají převážně v rozsahu 4,63 ha pro
dopravní infrastrukturu vyplývající z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje a 9,29 ha pro bydlení na
plochách nových a převzatých z předchozí ÚPD.
• Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně
podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů a jen omezenou
ochranou, využitelné pro výstavbu.
• V rámci ÚP se zabírá celkem 1,29 ha převážně pro
bydlení.
• Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitované půdně
ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých
až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy
s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí.
• V rámci ÚP se zabírá celkem 0,14. ha převážně pro
bydlení.

Označení Odůvodnění vybrané plochy přestavby a
plochy
zastavitelné plochy
v přednostním využití nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
P402
Smíšená obytná zóna Chlumčany – Komenského
ulice II.
Plocha je uvnitř zastavěného území. Návrh je v souladu
s veřejným zájmem, který spočívá v přednostním využití
nezastavěných ploch uvnitř ZÚ.
Z507(W) Okružní křižovatka Chlumčany – jih
Plocha je vymezena pro úpravu křižovatky za účelem
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na
vjezdu do souvisle zastavěného území obce ve
veřejném zájmu.
Záměr je v ÚP zapracován jako VPS (veřejně
prospěšná stavba)
P752
Zóna výroby a služeb Chlumčany – Komenského
ulice I.
Plocha je uvnitř zastavěného území. Návrh je v souladu
s veřejným zájmem, který spočívá v přednostním využití
nevyužitých a devastovaných ploch uvnitř ZÚ
(brownfields).
P753
Zóna výroby a služeb Chlumčany – Komenského
ulice II.
Plocha je uvnitř zastavěného území. Návrh je v souladu
s veřejným zájmem, který spočívá v přednostním využití
nevyužitých a devastovaných ploch uvnitř ZÚ
(brownfields).

• V ÚP se navrhují nové liniové dopravní stavby
nadmístního významu v nových koridorech, dle ZÚR
PK ve znění 1. Aktualizace a na podkladě podrobnější
projektové dokumentace, která byla v době zpracování
ÚP k dispozici.
• Nové koridory liniových staveb nadmístního významu
(přeložka silnice I/27 včetně navazujících úseků silnic
III. třídy a koridor pro modernizaci železniční tratě č.
183) jsou zapracovány ve smyslu ZÚR PK ve znění 1.
Aktualizace a zpřesněny na podkladě podrobnější
projektové dokumentace, která byla v době zpracování
ÚP k dispozici.
• Návrh členění území z hlediska rozdílného způsobu
využití byl proveden na základě celkové urbanistické
koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny v souladu s požadavky vyplývajícími
ze zadání a s ohledem na potřeby rozvoje obce
v příštích cca 10-ti až 20-ti letech, dlouhodobě až 30-ti
letech, na krajinný ráz a kromě jiného také na erozní
ohrožení s tím, že na zastavitelných plochách bude
zachován dostatek ploch nezastavěných zeleně sídelní
a zeleně doprovodné, ochranné a clonící.

• Ložiska, CHLÚ a DP
• Do řešeného území respektive k.ú Chlumčany u Přeštic
zasahují:
- stanovené dobývací prostory (60370 a 60267)
- CHLÚ (chráněné ložiskové území) (12390000 a
21510001)
- ložiska nerostných surovin (312390000, 321510002 a
321510001)
• Ve výhledu se uvažuje se zachováním těžebních a
souvisejících činností ve vztahu k obci Chlumčany ve
stávajícím rozsahu.
• Těžba nerostů probíhá v rámci stanoveného DP mimo
řešené území.
• Rozsah stanoveného DP a CHLÚ je stabilizovaný a
v ÚP se nemění.
• Severozápadně od Chlumčan při trati ve směru do
Dobřan se nachází poddolované území, kde se
v několika otvírkách hlubinného dolu těžilo od 70. let
19. století do 50. let 20. století černé uhlí.
• Území sesuvná v řešeném území nejsou evidovaná.
• Rekultivace ploch dotčených těžbou kaolinu se
vzhledem k současnému a budoucímu postupu těžby
řešeného území nedotýká.
• Plochy rekultivované v minulém období jsou v ÚP
stabilizované.

• Zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany jsou
bonitně nejcennější půdy v řešeném území.
• V rámci ÚP se zabírají v rozsahu 0,09 ha převážně pro
dopravní infrastrukturu vyplývající z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje.
• Zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany jsou
bonitně nejcennější půdy v řešeném území.
• V rámci ÚP se zabírají převážně v rozsahu 7,98 ha pro
dopravní infrastrukturu vyplývající z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje a 8,53 ha pro bydlení na
plochách převzatých z předchozí ÚPD.
• Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční

• V odůvodnění ÚP jsou doloženy následující tabelární
přehledy:
- Tab. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
- Tab. 2 Přehled navrhovaného odnětí lesní půdy z
PUPFL podle funkčního využití
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TAB. 1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Katastrální území: Chlumčany u Přeštic
Pořadové
číslo
lokality

Lokalita

1

Z001

Způsob využití
plochy

Název části obce: Chlumčany
Celkový
zábor ZPF
(m2)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná půda Chmelnice Vinice
Zahrady

Ovocné
sady

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I.
II.
III.

Trvalé
travní
porosty

IV.

Investice do
půdy (m2)

V.

B

18824

18824

0

0

0

0

0

0

117

18707

0

0

1029

B celkem (ha)

1,88

1,88

0

0

0

0

0

0

0,01

1,87

0

0

0,10

14212
0
0
4513
2177
0
43222
2177
6383
0
30882
103566

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
19
0
0
3850
0
0
0
0
0
3869

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2081
0
2081

0
1052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1052

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13950
346
0
4513
2177
0
0
2177
6282
2081
30882
62408

0
0
0
0
0
3850
43222
0
101
0
0
47173

262
706
19
0
0
0
0
0
0
0
0
987

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1637
0
0
0
0
1637

2

Z002

B(i)

3
4
5
6
7
8

P003
P004
P005
Z006
P007
Z008

B(i)
B(i)
B(i)
B(i)
B(i)
B(i)

9

Z009

B(i)
B(i) celkem

14212
1052
19
4513
2177
3850
43222
2177
6383
2081
30882
110568

B(i) celkem (ha)

11,06

10,36

0

0

0,39

0,21

0,11

0

6,24

4,72

0,01

0

0,16

B(v)
B(v)
B(v)
B(v)
B(v)
B(v)
B(v) celkem

9335
11064
4468
13029
872
14893
53661

9335
11064
4468
13029
0
14893
52789

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
872
0
872

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
6057
0
510
872
14893
22332

1919
5007
22
12519
0
0
19467

7416
0
3000
0
0
0
10416

0
0
1446
0
0
0
1446

0
9630
0
0
0
0
9630

B(v) celkem (ha)

5,37

5,28

0

0

0,09

0

0

0

2,23

1,95

1,04

0,14

0,96

51
52
53
54
55
56

201

301

Z051
Z052
Z053
Z054
P055
Z056

P201
P301

O(v)

1513

0

0

0

1513

0

0

0

10

0

1503

0

0

O(v) celkem (ha)

0,15

0

0

0

0,15

0

0

0

0

0

0,15

0

0

732

732

0

0

0

0

0

0

732

0

0

0

0

VP
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
Pořadové
číslo
lokality

Lokalita

Způsob využití
plochy

IV.

Investice do
půdy (m2)

V.

VP celkem

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
109
0
0
0
545
0
0
80
734

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

162
52
0
0
0
0
429
0
173
1904
0
2720

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

162
52
869
109
1406
103
429
545
173
0
0
4580

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1904
80
1984

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VP celkem (ha)

0,66

0,31

0

0

0,07

0

0, 28

0

0,46

0,20

0

0

0

SO
SO
SO celkem

1747
1306
11
3064

1747
0
0
1747

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
11
11

0
0
0
0

0
1306
0
1306

0
0
0
0

0
0
0
0

1747
1306
11
3064

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

SO celkem (ha)

0,30

0,17

0

0

0

0

0,13

0

0

0,30

0

0

0

D celkem

112613
4050
925
13
22
15
347
9
117994

112613
4050
925
0
0
15
0
0
117603

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
22
0
0
9
31

0
0
0
13
0
0
0
0
13

0
0
0
0
0
0
347
0
347

0
0
0
0
0
0
0
0
0

70878
4050
541
13
7
15
347
9
75860

41735
0
384
0
15
0
0
0
42134

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

82693
0
0
0
0
0
0
0
82693

D celkem (ha)

11,80

11,76

0

0

0

0

0,03

0

7,56

4,21

0

0

8,27

8786
511
9297

8786
0
8786

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
511
511

940
0
940

4134
25
4159

3712
486
4198

0
0
0

0
0
0

0
0
0

303
305

P303
P305

VP
VP

307

P307

VP

501
502
506

Z501-W
P502-W
Z506-W

D
D
D

507

Z507-W

D

P551-W

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I.
II.
III.

Trvalé
travní
porosty

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VP

551

Ovocné
sady

0
0
869
0
1406
103
0
0
0
0
0
3110

Z302

P401
P402

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná půda Chmelnice Vinice
Zahrady

162
52
869
109
1406
103
429
545
173
1904
80
6564

302

401
402

Celkový
zábor ZPF
(m2)

D(z)
D(z) celkem
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
Pořadové
číslo
lokality

752
753

Lokalita

P752
P753

Způsob využití
plochy

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná půda Chmelnice Vinice
Zahrady

Ovocné
sady

Trvalé
travní
porosty

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I.
II.
III.

IV.

Investice do
půdy (m2)

V.

D(z) celkem (ha)

0,93

0,88

0

0

0

0

0,05

0,09

0,42

0,42

0

0

0

VS
VS

VS celkem (m2)

1867
455
539
3968
20
6849

1867
455
0
0
0
2322

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
20
20

0
0
0
0
0
0

0
0
539
3968
0
4507

0
0
0
0
0
0

0
0
539
0
0
539

1867
455
0
3968
20
6310

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

VS celkem (ha)

0,68

0,23

0

0

0

0

0,45

0

0,05

0,63

0

0

0

328334 308747
32,83
30,87

0
0

0
0

7050
0,71

2094
0,21

10443
1,04

940
0,09

170005
17,00

143037
14,30

12906
1,29

1446
0,15

94989
9,50

Zábor ZPF celkem (m2)
Zábor ZPF celkem (ha)
-

Celkový
zábor ZPF
(m2)

Poznámky: Číslování lokalit dílčích změn v území odpovídá označení ploch v ostatních částech ÚP
Vysvětlivky:
B - Plochy bydlení v obytných domech nízkopodlažních
B(i) - Plochy bydlení v rodinných domech
B(v) - Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
O(v)- Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura
VP - Plochy veřejných prostranství
SO - Plochy smíšené obytné
D - Plochy dopravní infrastruktury silniční
D(z) - Plochy dopravní infrastruktury drážní
VS - Plochy smíšené výrobní
W - Plochy a koridory VPS (veřejně prospěšná stavba)
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
Tab. 2 Přehled navrhovaného odnětí lesní půdy z PUPFL podle způsobu využití
Pořadové
číslo
lokality

Lokalita

Způsob
využití
dle ÚPD

Výměra
plochy
záměru
celkem
(ha)
0,36

Výměra
dotčené
lesní
půdy
(m2)
1274

302

Z302

VP

502

P502-W D

2,68

520

4O1

505

Z505-W D

0,11

868

3I1

551

P551-W D(z)

10,99

5104

3O6
3P1
4G1
3I1

Celkem
(m2)
Celkem
(ha)

Lesní
vegetační
stupeň

Přírodní
lesní
oblast

3–
dubovobukový

63S1
zpč.
pahorkatin
a

7766
14,14

0,77

Poznámky:
1) Číslování lokalit dílčích změn v území odpovídá označení ploch v ostatních částech ÚP
Vysvětlivky:
VP - Veřejné prostranství
D - Plochy dopravní infrastruktury silniční
D(z) - Plochy dopravní infrastruktury drážní
-W- Plochy a koridory VPS (veřejně prospěšná stavba)
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Lesní typ

K.ú.

Odůvodnění záboru PUPFL

Chlumčan Plocha veřejného prostranství
y u Přeštic s místní komunikací a pro uložení
technických sítí včetně malého
parkoviště pro návštěvníky (turisté a
cyklisti) za účelem zajištění
dopravně vhodného přístupu ke
stávající zástavbě v návaznosti na
rekreační les a pěší turistické a
cyklistické trasy.
Veřejné prostranství je situováno
převážně v rozsahu stávající ostatní
plochy (komunikace ostatní).
Pouze malá část zasahuje do lesní
půdy v nezastavěném území
z důvodu zajištění zokruhování
dopravní obsluhy území
s napojením na dopravně vyhovující
novou křižovatku na silnici III. třídy,
zajištění zokruhování technických
sítí včetně doplnění odvodnění
území ohroženém vodní erozí nad
zástavbou Na Závisti ve veřejném
zájmu.
Chlumčan Veřejně prospěšná stavba místního
y u Přeštic významu.
Rozšíření plochy pro dopravní
infrastrukturu silniční pro rozšíření
přidruženého dopravního prostoru
s mezinárodní cyklistickou trasou
a autobusovou zastávkou v daném
místě na silnici III/18035 U
Keramičky.
Chlumčan Veřejně prospěšná stavba místního
y u Přeštic významu.
Rozšíření plochy pro dopravní
infrastrukturu silniční pro obratiště
v koncové poloze na silnici III/18040
v Hradčanech u Chlumčan.
Chlumčan Veřejně prospěšná stavba
y u Přeštic nadmístního významu dle ZÚR PK
ve znění Aktualizace č.1.
Rozšíření plochy pro dopravní
infrastrukturu drážní pro modernizaci
a zdvojkolejnění železniční trati č.
183.

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
s) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

• Námitky osob podle § 52 odst. 2 stavebního zákona (dotčené osoby):
• V průběhu řízení o územním plánu nebyly podány žádné námitky.

t) Vyhodnocení připomínek

• Návrh vyhodnocení připomínek, které mohl uplatnit každý:
• V průběhu řízení o územním plánu nebyly podány žádné připomínky.
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

CHLUMČANY
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II.2.A. Koordinační výkres
II.2.B. Výkres širších vztahů
II.2.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
(BARVA OBRYSU VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

HRANICE ÚZEMÍ ORP
PŘEŠTICE / STOD
HRANICE URBANISTICKÝCH A KRAJINNÝCH SEKTORŮ

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI - NEVYMEZUJÍ SE

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
STAV
ŽELEZNICE A VLEČKY

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU - NEVYMEZUJÍ SE

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU ZKLIDNĚNÉ
(OBYTNÁ ZÓNA FUNKČNÍ TŘÍDA D1)

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

ŽELEZNICE A VLEČKY
KE ZRUŠENÍ

OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU
A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

PLOCHY PŘESTAVBY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

STANICE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY MÍSTNÍHO
A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

URBANISTICKÁ KONCEPCE

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I. TŘÍDY)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU

B(h)-PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH

VP-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
...

B-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH

VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

ZP-PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

SO-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

R-PLOCHY REKREACE
...

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
...
VEŘEJNÁ INFRASTRUTURA

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY A POHŘEBIŠTĚ

T(z)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
VEŘEJNÉHO VODOVODU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
OSTATNÍCH VODOVODŮ

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČERPACÍ A AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE
...
MÍSTNÍ ZDROJE VODY

VODOJEM
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
JEDNOTNÉ KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE DEŠŤOVÉ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 110 kV

VYBRANÉ HLAVNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
(ČS)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(ČOV)
VÝROBA ELEKTŘINY
FVE-FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLÁRNÍ
PODZEMNÍ(KABELOVÉ)TRASY
VYBRANÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

ROZVODNA 110/22 kV

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

EL.VEDENÍ VN 22 kV

VYBRANÉ RR TRASY A OBJEKTY
NA KOMUNIKAČNÍ A SDĚLOVACÍ SÍTI

EL.VEDENÍ VN 22 kV
NAVRŽENÉ KE ZRUŠENÍ

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU

Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L-PLOCHY LESNÍ-REKREAČNÍ

T(n)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

DTS
DISTRIBUČNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE 22/0,4kV
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
VTL PLYNOVOD

PLOCHY K OBNOVĚ A OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ
PLOCHY S NÁROKY NA ASANACI A REKULTIVACI
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO,ZRUŠENÉ PLOCHY DRÁHY A SILNICE)

LIST 1

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
(LBK)

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
CHLUMČANY U PŘEŠTIC

VTL PLYNOVOD KE ZRUŠENÍ

LIST 2

FUNKČNÍ

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2015

PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

KATODOVÁ OCHRANA VTL PLYNOVODU
(KATOD.STANICE/ANODA VERTIKÁLNÍ)

PLOCHY S NÁROKY NA PŘESTAVBU ÚZEMÍ
(BROWNFIELDS A OSTATNÍ VYBRANÉ PLOCHY)

OPATŘENÍ A ZMĚNY V KRAJINĚ
PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ
VČETNĚ OBNOVY RYBNÍKŮ A OSTATNÍCH VODNÍCH NÁDRŽÍ
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vice

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
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(LBC)
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES
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k.ú .H

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích (7,3 km)

414

LEGENDA:

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
KOTELNA

K

E

POZNÁMKY
1) ÚZEMNÍ PLÁN BYL VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A ÚDAJŮ V ČETNĚ MAPOVÝCH PODKLADŮ
PŘEDANÝCH OBCÍ CHLUM ČANY 2) NEVYPLNĚNÉ POLOŽKY LEGENDY JSOU SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 3) ZÁKRES KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE INFORMATIVNÍ A VYSTIHUJE KONCEPCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY. SKUTE ČNÉ VEDENÍ KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH PLOCH
RZV (ROZDÍLNÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ) MŮŽE BÝT ZPŘESNĚNO V NÁSLEDNÉ ÚPD, ÚPP A PD (PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE)

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJÍ SE
NEVYMEZUJÍ SE

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ
OCHRANA PAMÁTEK, ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
00
...
UAN

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ

ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZIŠŤ

URBANISTICKY HODNOTNÉ ÚZEMÍ SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ

VÝZNAMNÉ LOKALITY, OBJEKTY A SOUBORY STAVEB
00
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO 1. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)

OCHRANNÉ PÁSMO 2.b ST. VNĚJŠÍ
VODNÍHO ZDROJE PLZEŇ-HOMOLKA

OCHRANNÉ PÁSMO 2. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
VODNÍ TOKY A PLOCHY
VYBRANÉ VODNÍ TOKY A PLOCHY
...

VYMEZENÍ PROVOZNÍHO PRUHU
PODÉL VYBRANÝCH VODNÍCH TOKŮ

VYBRANÉ VODNÍ TOKY ZATRUBNĚNÉ A HOZ
(HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ)
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA
HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO ČOV
ORIENTAČNÍ 50M(DO 500 EO) 100M(NAD 500EO)
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
TECHNICKÁ OCHRANNÁ PÁSMA
VYBRANÉ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
(VÝHRADNÍ BILANCOVANÉ LOŽISKO-KAOLIN)

VTL REGULAČNÍ STANICE PLYNU

DOBÝVACÍ PROSTOR
(DP)

MÍSTNÍ ROZVOD TEPLA

V IC

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS),VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO),STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI,
PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
...
VPS
VPO
PLOCHY PRO ASANACI
PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJÍ SE
PRO DOPRAVNÍ
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
NEVYMEZUJÍ SE

CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
(CHLÚ)

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU

KA

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VĚTVE STL PLYNOVODU
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CITLIVÁ VÝŠKOVÁ ÚROVĚŇ - HORIZONT SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ

Opatření obecné povahy:...
Záznam o účinnosti
Správní orgán, který územní plán vydal:

Zastupitelstvo obce Chlumčany

Datum nabytí účinnosti územního plánu:

...

Pořizovatel:

Obecní úřad Chlumčany

Jméno a příjmení:

Petr Šandera

Funkce:

pověřený obcí Chlumčany pořízením územního plánu
a splňující kvalifikační požadavky podle § 24 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Podpis (oprávněná úřední osoba pořizovatele):

Otisk úředního razítka

OHROŽENÍ ÚZEMÍ MÍSTNÍ POVODNÍ
...
751

VÝŠKOVÉ BODY V KRAJINĚ
A VYBRANÁ VYHLÍDKOVÁ MÍSTA
HLAVNÍ POHLEDOVÉ A KOMPOZIČNÍ OSY
V KRAJINĚ

HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO VYSOKÁ U DOBŘAN
(ORIENTAČNÍ ZÁKRES DLE ÚPO DOBŘANY)
PÁSMO DOSAHU NEGATIVNÍHO VLIVU HLUKU
(ORIENTAČNÍ ZÁKRES DLE SUBJEKT.ZJIŠTĚNÍ V P+R)
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA
VTL PLYNOVODU
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ
...
VÝSYPKY, ODVALY, ODKALIŠTĚ, USAZOVACÍ NÁDRŽE A POD.

NÁZEV
KRAJ

PLZEŇSKÝ

POŘIZOVATEL

OBECNÍ ÚŘAD CHLUMČANY
DRUŽSTEVNÍ 332
ING.ARCH.OLDŘICH FÁRA
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
ING.ARCH.OLDŘICH FÁRA
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
AFI ATELIER PLZEŇ
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
Geo Vision s.r.o.,RNDr. Ing.M.Hájek,J.Sláma
Ing.K.Nedvěd,Ing. V.Chvátal

PROJEKTANT
AUTOR
SPOLUPRÁCE

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU
LOKALITY ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU
...

PLOCHY ZPF ZAŘAZENÉ
DO III., IV. A V. TŘÍDY OCHRANY

HRANICE A KÓD BPEJ,TŘÍDA OCHRANY ZPF
...
INVESTICE DO PŮDY
(ODVODNĚNÍ A ZÁVLAHY)

OBVOD PROVEDENÝCH KPÚ
(KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY)
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
(PUPFL)

PLOCHY ZPF ZAŘAZENÉ
DO I. A II. TŘÍDY OCHRANY

ORIENTAČNÍ ZÁKRES PLOCH BILANCOVANÝCH V PŘEDCHOZÍ ÚPD
PLOCHY ZRUŠENÉ/PLOCHY PŘEVEDENÉ DO REZERVY/PLOCHY OŘEVZATÉ Z ÚPN-SÚ

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUMČANY
...
ORP

PŘESTICE

OBEC

CHLUMČANY

VYPRACOVAL

ZAKÁZKA Č.

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO

O.FÁRA

15/2012

ÚZEMNÍ PLÁN

12/2016

2xA1

1:5000

ČÁST

II.ODŮVODNĚNÍ
2.GRAFICKÁ ČÁST

PŘÍLOHA Č.

PŘÍLOHA

KOORDINAČNÍ VÝKRES

II.2.A

ÚZEMNÍ PLÁN

CHLUMČANY
MĚŘÍTKO
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LEGENDA:
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
...
KORIDOR MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI SE ZDVOJKOLEJNĚNÍM (ZD 183/01)
ZÁMĚR NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU DLE ZÚR PK VE ZNĚNÍ 1. AKTUALIZACE
PŘELOŽKA SILNICE DOLNÍ LUKAVICE-DOBŘANY (SD 27/07)
ZÁMĚR NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU DLE ZÚR PK VE ZNĚNÍ 1. AKTUALIZACE
KORIDOR ÚZEMNÍ REZERVY PŘELOŽKY SILNICE II.TŘÍDY (II/180)
ZÁMĚR NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU DLE ZÚR PK VE ZNĚNÍ 1. AKTUALIZACE
KORIDOR ÚZEMNÍ REZERVY PŘELOŽKY SILNICE III.TŘÍDY (III/18035)
ZÁMĚR NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU OBCE CHLUMČANY
ENERGETIKA-PROPOJENÍ VN 110kV CHLUMČANY-UHERCE
ZÁMĚR VPS NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU DLE ZÚR PK VE ZNĚNÍ 1. AKTUALIZACE

POZNÁMKY
1) ÚZEMNÍ PLÁN BYL VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A ÚDAJŮ V ČETNĚ MAPOVÝCH PODKLADŮ
PŘEDANÝCH OBCÍ CHLUM ČANY 2) NEVYPLNĚNÉ POLOŽKY LEGENDY JSOU SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 3) ZÁKRES KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE INFORMATIVNÍ A VYSTIHUJE KONCEPCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY. SKUTE ČNÉ VEDENÍ KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH PLOCH
RZV (ROZDÍLNÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ) MŮŽE BÝT UPŘESNĚNO V NÁSLEDNÉ ÚPD, ÚPP A PD (PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE)

Opatření obecné povahy:...
Záznam o účinnosti
Správní orgán, který územní plán vydal:

Zastupitelstvo obce Chlumčany

Datum nabytí účinnosti územního plánu:

...

Pořizovatel:

Obecní úřad Chlumčany

Jméno a příjmení:

Petr Šandera

Funkce:

pověřený obcí Chlumčany pořízením územního plánu
a splňující kvalifikační požadavky podle § 24 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Podpis (oprávněná úřední osoba pořizovatele):

Otisk úředního razítka

NÁZEV

ÚZEMNÍ PLÁN CHLUMČANY

...

KRAJ

PLZEŇSKÝ

POŘIZOVATEL

OBECNÍ ÚŘAD CHLUMČANY
DRUŽSTEVNÍ 332
ING.ARCH.OLDŘICH FÁRA
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
ING.ARCH.OLDŘICH FÁRA
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
AFI ATELIER PLZEŇ
ŽELEZNIČNÍ 28, 326 00 PLZEŇ
Geo Vision s.r.o.,RNDr. Ing.M.Hájek,J.Sláma
Ing.K.Nedvěd, Ing.V.Chvátal
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KLAD MAPOVÝCH LISTŮ ÚP
PŘEŠTICE
2-0

PŘEŠTICE
1-0

PŘEŠTICE
0-0

PŘEŠTICE
1-1

PŘEŠTICE
0-1

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY,OPATŘENÍ A ASANACE

POZNÁMKY

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS),VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO),STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI,
PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
...
VPS
VPO
PLOCHY PRO ASANACI
PRO DOPRAVNÍ
PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
NEVYMEZUJÍ SE
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
NEVYMEZUJÍ SE

1) ÚZEMNÍ PLÁN BYL VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ A ÚDAJŮ V ČETNĚ MAPOVÝCH PODKLADŮ
PŘEDANÝCH OBCÍ CHLUMČANY 2) NEVYPLNĚNÉ POLOŽKY LEGENDY JSOU SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 3) ZÁKRES KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ DOPRAVNÍ A
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JE INFORMATIVNÍ A VYSTIHUJE KONCEPCI DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY. SKUTEČNÉ VEDENÍ KOMUNIKACÍ A TECHNICKÝCH SÍTÍ V RÁMCI VYMEZENÝCH PLOCH
RZV (ROZDÍLNÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ) MŮŽE BÝT ZPŘESNĚNO V NÁSLEDNÉ ÚPD, ÚPP A PD (PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE)

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
(LBC)

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
CHLUMČANY U PŘEŠTIC

PLOCHY ÚZEMNÍ REZERVY
(BARVA OBRYSU VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

HRANICE ÚZEMÍ ORP
PŘEŠTICE / STOD
HRANICE URBANISTICKÝCH A KRAJINNÝCH SEKTORŮ

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI - NEVYMEZUJÍ SE

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
K DATU 30.6.2015

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU - NEVYMEZUJÍ SE

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
STAV
NÁVRH
ÚZEMNÍ REZERVY
ŽELEZNICE A VLEČKY

STAV

NÁVRH

ÚZEMNÍ REZERVY
VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU ZKLIDNĚNÉ
(OBYTNÁ ZÓNA FUNKČNÍ TŘÍDA D1)

HRANICE, ÚZEMNÍ LIMITY, HODNOTY A VLASTNOSTI ÚZEMÍ

ŽELEZNICE A VLEČKY
KE ZRUŠENÍ

PLOCHY PŘESTAVBY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

STANICE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

OCHRANA PAMÁTEK, ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
VYBRANÉCYKLISTICKÉ A PĚŠÍ STEZKY A TRASY MÍSTNÍHO
...
A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

URBANISTICKÁ KONCEPCE

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE STÁTNÍ I. TŘÍDY)

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ HROMADNÉ DOPRAVY
VYBRANÉ ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

SILNICE NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
(SILNICE KRAJSKÉ III. TŘÍDY)

VYBRANÁ ZAŘÍZENÍ DOPRAVY V KLIDU

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU HLAVNÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C1 NEBO C2)

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU

B(h)-PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH

VP-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
...

B-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH

VP(z)-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
SÍDELNÍ ZELEŇ

B(i)-PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH

ZP-PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

B(v)-PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH-VENKOVSKÉ

SO-PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

R-PLOCHY REKREACE
...

D-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ

R(z)-PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY

D(z)-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

O-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

TI-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

O(v)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ
...
INFRASTRUTURA

V-PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

O(s)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI

VS-PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

O(h)-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY A POHŘEBIŠTĚ

T(z)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU VEDLEJŠÍ
(FUNKČNÍ TŘÍDA C2 NEBO C3)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
VEŘEJNÉHO VODOVODU
VYBRANÉ HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VODOVODNÍ ŘADY
OSTATNÍCH VODOVODŮ

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ-KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
JEDNOTNÉ KANALIZACE
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
VYBRANÉ HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKY
ODDÍLNÉ KANALIZACE DEŠŤOVÉ
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ A TELEKOMUNIKACE
NADZEMNÍ EL.VEDENÍ VVN 110 kV

EL.VEDENÍ VN 22 kV
P-PLOCHY PŘÍRODNÍ

L-PLOCHY LESNÍ

SN-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

L-PLOCHY LESNÍ-REKREAČNÍ

T(n)-PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

PLOCHY S NÁROKY NA ASANACI A REKULTIVACI
(BÝVALÁ SKLÁDKA TKO,ZRUŠENÉ PLOCHY DRÁHY A SILNICE)

PLOCHY S NÁROKY NA PŘESTAVBU ÚZEMÍ
(BROWNFIELDS A OSTATNÍ VYBRANÉ PLOCHY)

OPATŘENÍ A ZMĚNY V KRAJINĚ
PLOCHY PRO PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ KAPACITY ÚZEMÍ

PLOCHY PRO REVITALIZACI VODNÍCH TOKŮ
VČETNĚ OBNOVY RYBNÍKŮ A OSTATNÍCH VODNÍCH NÁDRŽÍ

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
ČERPACÍ A AUTOMATICKÉ TLAKOVÉ STANICE
...
MÍSTNÍ ZDROJE VODY

VODOJEM

ROZVODNA 110/22 kV

Z-PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

OSTATNÍ VYBRANÉ KOMUNIKACE MÍSTNÍHO VÝZNAMU
A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
NEVYMEZUJÍ SE
NEVYMEZUJÍ SE

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

PLOCHY K OBNOVĚ A OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO ÚZEMÍ
LIST 1

NEFUNKČNÍ K VYMEZENÍ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
(LBK)

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
(BARVA PLOCHY VIZ VYMEZENÍ PLOCH S RZV)

EL.VEDENÍ VN 22 kV
NAVRŽENÉ KE ZRUŠENÍ
DTS
DISTRIBUČNÍ TRANSFORMAČNÍ STANICE 22/0,4kV
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
VTL PLYNOVOD
VTL PLYNOVOD KE ZRUŠENÍ

LIST 2

FUNKČNÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
OBEC CHLUMČANY

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (RZV)

PŘEŠTICE
2-1

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY-ÚSES
FUNKČNÍ

KATODOVÁ OCHRANA VTL PLYNOVODU
(KATOD.STANICE/ANODA VERTIKÁLNÍ)

VYBRANÉ HLAVNÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD
(ČS)
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
(ČOV)
VÝROBA ELEKTŘINY
FVE-FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLÁRNÍ
PODZEMNÍ(KABELOVÉ)TRASY
VYBRANÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ
VYBRANÉ RR TRASY A OBJEKTY
NA KOMUNIKAČNÍ A SDĚLOVACÍ SÍTI

ÚAN-ÚZEMÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZIŠŤ

VÝZNAMNÉ LOKALITY, OBJEKTY A SOUBORY STAVEB
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
OCHRANNÉ PÁSMO 1. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
OCHRANNÉ PÁSMO 2. ST.VODNÍHO ZDROJE
(CHLUMČANY - U KERAMIČKY)
VODNÍ TOKY A PLOCHY
VYBRANÉ VODNÍ TOKY A PLOCHY
...
VYBRANÉ VODNÍ TOKY ZATRUBNĚNÉ A HOZ
(HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ)
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
LESNÍ PLOCHY
(PUPFL) S FUNKCÍ PŘEVÁŽNĚ HOSPODÁŘSKÉHO LESA
VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

VTL REGULAČNÍ STANICE PLYNU

HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMO ČOV
ORIENTAČNÍ 50M(DO 500 EO) 100M(NAD 500EO)
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVY
TECHNICKÁ OCHRANNÁ PÁSMA
VYBRANÉ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
(VÝHRADNÍ BILANCOVANÉ LOŽISKO-KAOLIN)
CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ
(CHLÚ)
DOBÝVACÍ PROSTOR
(DP)

HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ VĚTVE STL PLYNOVODU

ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU
KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

KORIDORY VYBRANÝCH STAVEB
MÍSTNÍHO VÝZNAMU

LOKALITY ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU
...
I.-V.

4.15.00

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-ENERGETIKA-ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
KOTELNA

MÍSTNÍ ROZVOD TEPLA

VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
URBANISTICKY HODNOTNÉ ÚZEMÍ SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
CITLIVÁ VÝŠKOVÁ ÚROVĚŇ - HORIZONT SÍDLA
Z HLEDISKA OCHRANY HODNOT V ÚZEMÍ
OCHRANNÉ PÁSMO 2.b ST. VNĚJŠÍ
VODNÍHO ZDROJE PLZEŇ-HOMOLKA

VYMEZENÍ PROVOZNÍHO PRUHU
PODÉL VYBRANÝCH VODNÍCH TOKŮ
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