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Přílohy změny č. 2 územního plánu Stříbro:
Výrok:

Vázané přílohy:
Příloha 1 Výkres základního členění území

1: 5 000

Příloha 2 Hlavní výkres

1: 5 000

Volné přílohy:
1b Hlavní výkres

1: 10 000

Odůvodnění:

Vázané přílohy:
Příloha 5 - Koordinační výkres

1: 5 000

Příloha 6 - Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

1: 5 000
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1) Část I. Změna č.2 územního plánu Stříbro - VÝROK
Textová část výroku územního plánu se mění takto:
V kapitole c1.4) Vymezení urbanistických zásad ve výčtu ploch u místní části Těchlovice u Stříbra je doplněn
nový řádek: „TEC-BI-2 - plocha individuálního bydlení jižně od centra katastrální části – žádost FO.“
Ve stejné kapitole u místní části Stříbro se ruší řádek ve výčtu ploch s tímto textem: „STR-BI-9 – plocha
individuálního bydlení v ulici K Floriánu.“
Ve stejné kapitole u katastru Stříbro se doplňují tři řádky:
„STR-VL-6 - plocha přestavby bývalého zemědělského areálu.“
„STR-VL-7 - rozšíření ploch výroby v severovýchodní části města.“
„STR-VL-8 - rozšíření ploch výroby v severovýchodní části města.“
V kapitole c2) vymezení zastavitelných ploch se mění v tabulce 5 – Přehled rozvojových ploch a ploch
změny zastavěného území hodnota rozsahu plochy STR-BI-6 v hodnota 6,18 se ruší a nahrazuje se
hodnotou 6,76.
Ve stejné tabulce se ruší řádek v katastrálním území Stříbro s plochou STR-BI-9
Ve stejné tabulce se doplňují čtyři řádky v části katastru Stříbro, s následujícím obsahem:
Označení

výměra
v ha

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl [VL]

STR-VL-6

7,88

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl [VL]

STR-VL-7

0,99

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl [VL]

STR-VL-8

0,70

Funkce

pozice plochy
uvnitř
ZÚ

mimo ZÚ

Dále se v tabulce mění:
V řádku v katastru Stříbro se u plochy STR-PZ-3 mění hodnota v sloupci výměra v ha z „3,34“ na „3,02“.
V řádku v katastru Stříbro se u plochy STR-PZ-11 mění hodnota v sloupci výměra v ha z „5,02“ na „1,43“.
V řádku v katastru Stříbro se u plochy STR-ZO-3 mění hodnota v sloupci výměra v ha z „1,11“ na „3,01“.
V řádku katastru Těchlovice se do tabulky doplňuje:
Funkce
bydlení individuální v rodinných domech - městské a příměstské [BI]

Označení

výměra
v ha

TEC-BI-2

0,46

pozice plochy
uvnitř
ZÚ

mimo ZÚ

V části c3) vymezení ploch přestavby se v tabulce 2 – plochy přestavby, doplňuje jako poslední řádek:
Funkce kód

INDEX_NP

Katastr

Rozloha
(ha)

VL

STR-VL-6

Stříbro

7,8823

V části c5) Vymezení ploch sídelní zeleně se v tabulce 3 – Sídelní zeleň v řádku plochy STR-ZO-3
v posledním sloupci ruší údaj 1,114393 a nahrazuje se hodnotou: 3,0052.
V kapitole 1f se u regulativu funkce BI - plochy bydlení individuální v rodinných domech – městské, doplňuje
odrážka v podmíněně přípustném využití: Plocha STR-BI-6 je podmíněně využitelná za předpokladu splnění
povinností stanovených ustanovením § 77 odstavce 4 zákona č. 258/2000 Sb., kdy bude řešena ochrana
před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.
U regulativu funkce SM – plochy komerční vybavenosti jako podmíněně přípustné využití doplňuje: V ploše
STR-SM-3 lze umístit jedno maloobchodní zařízení překračující limit 800 m2 odbytových ploch za podmínky,
že nepřekročí limit velikosti odbytových ploch 3 700 m2.
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U regulativu funkce VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl [VL] v části podmínky prostorového
uspořádání mění zastavěnost ze „65 %“ na „80 %“ a hodnota min. „35 %“ pro minimum výměry pozemků pro
zeleň se nahrazuje „20 %“.
Níže v regulativu funkce VL se u podmínek pro konkrétní plochy ruší poslední odstavec: „*plocha lehké
výroby STR-VL-3 a STR-VL-4 bude mít následující využití pozemku: 80% zastavěnost, 20% zeleň“ a
doplňuje se nový: „*do plochy VL – areál společnosti Kermi – u projektů obsahujících zvýšení procent
zastavěnosti areálu společnosti Kermi a u všech projektů zahrnujících navýšení dopravy do areálu
společnosti Kermi, bude k dokumentaci pro územní řízení požadováno zpracování posouzení zvýšení
dopravní zátěže a zvýšení hlukové zátěže na místní komunikaci na p. p. č. 1687/1 k. ú. Stříbro s příslušným
návrhem ochranných a kompenzačních opatření.“
V kapitole 1j se v tabulce mění rozsah plochy ke studii US 7 pro plochu STR-BI-6 z 6,18 na 6,76 ha
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2) Část II. Změna č. 2 územního plánu Stříbro - ODŮVODNĚNÍ
2a)

Postup při pořízení změny č. 2 územního plánu Stříbro

O pořízení změny územního plánu Stříbro rozhodlo zastupitelstvo města na svém zasedání 21. 9. 2016. Pro
pořízení změny č. 2 územního plánu Stříbro byla 11. 4. 2017 podepsaná smlouva o vyhotovení se
zpracovatelem, kterým je firma AF - Cityplan podle zadání změny územního plánu z prosince roku 2015.
Platný územní plán byl zpracován firmou AF – Cityplan a vydán zastupitelstvem města Stříbro v prosinci
2014 na podkladě zadání schváleného zastupitelstvem města v listopadu 2012.
Od roku 2016 probíhá paralelně zpracovávání změny č. 1 územního plánu Stříbro. Ve srovnávacím znění
územního plánu je pro účel návrhu změny č. 2 územního plánu Stříbro používán jako základní text, text
znění návrhu změny č. 1 územního plánu Stříbro.
Zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu je v souladu se zadáním návrhu změny č. 2 ÚP Stříbro
z ledna 2017.
V průběhu zpracovávání změny č. 2 územního plánu Stříbro byly doplněny požadavků města Stříbro na
zapracování podmínek pro možnost umístěné zařízení komerčního prodeje v lokalitě bývalých kasáren
Stříbro, změnu využití pozemků ve vazbě na mlékárnu a ulici Revoluční, doplnění podmínek pro dodržení
limitů hluku v ploše STR-BI-6.

2b)

Výsledek přezkoumání územního plánu

2b1) Soulad s politikou územního rozvoje ČR se zásadami územního rozvoje
Plzeňského kraje
Politikou územního rozvoje ČR (dále jen PÚR) vymezují republikové priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území se kterými je návrh změny č. 2 územního plánu Stříbro je v souladu.
Aktualizací PUR 2015 se doplňují mezi stávající priority, další:







Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových,
odvětvových a časových hledisek.
Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti
krajiny.
Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování
stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních
vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak,
aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.

Řešené území je součástí rozvojové osy OS1 Praha - Plzeň - hranice ČR/Německo (Nürnburg). Rozvojová
osa představuje území se zvýšeným tlakem na změny využití území, zde zejména vlivem dopravních staveb
dálnice D5 a železnicí č. 170.
V území se nachází koridory a stavby mezinárodního a republikového významu, dále zpřesněné krajskou
dokumentací ZUR. Návrh řešení změny č. 2 územního plánu se dotýká návrhového koridoru ZVN 400kV
označený jako E2 a stávajícího plynovodu VTL. Vymezená plocha STR-VL-7 zasahuje území s vedením
plynovodu. Vymezené rozvojové plochy STR-VL-7 a STR-VL-8 jsou východním směrem omezeny
návrhovým koridorem vedení ZVN 400 kV. Koridor dálkovodu DV2 zůstává zachován. Původní koridor P4
pro stavbu tranzitního plynovodu VVTL je evidován jako stav v souladu se skutečností a aktualizovaným
dokumentem PÚR 2015
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Rozvoj průmyslové výroby ve vazbě na stávající průmyslový areál, který je omezený koridorem dopravní
stavby nepředstavuje kolizi s republikovými prioritami, jak jsou deklarovány v PÚR včetně aktualizace PÚR
z roku 2015. Rozvoj plochy pro individuální bydlení v Těchlovicích je přiměřený. Redukce plochy veřejné
zeleně v ploše navrhovaného vodovodu vychází z koncepce technické infrastruktury a řešení širšího území
které bylo zpracované samostatnou územní studií.

2b2) Soulad s cíli a úkoly územního plánování zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
Soulad s cíli a úkoly územního plánování, jak jsou vymezeny v §18 a 19 stavebního zákona je zajištěn. Mezi
cíle územního plánování patří především vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel. Mezi další cíle patří ochrana veřejných zájmů ochrana a rozvoj přírodních
kulturních a civilizačních hodnot v území. Cílem je dále mimo jiné ochrana nezastavěného území.
Úkolem územního plánování je posoudit stav území, stanovovat koncepci rozvoje území, která je vyjádřená
územním plánem. Návrh změny č.2 územního plánu respektuje stanovenou koncepci a v souladu s ní
umožňuje rozvoj území ve smyslu vymezených ploch STR-VL-7, STR-VL-8 a TEC-BI-2 a přitom chrání
hodnoty území mezi které patří kostel sv. Petra a stávající koridor VVN a částečně návrhový koridor ZVN.
Úkolem územního plánování je dále dle §19 odst. 1c SZ (stavebního zákona), prověřovat a posuzovat
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení přínosy problémy a rizika. Plošný rozvoj výrobního
areálu vychází z provozních potřeb dle požadavku vlastníka podpořené vůlí zastupitelstva. Změnu využití lze
zdůvodnit stávajícím stavem území, a potřebou rozvoje výrobního areálu. Pro tyto účely je vymezena nová
plocha přestavby VL, která nahrazuje plochou VZ bývalého zemědělského areálu. Regulativ funkce VL lépe
odpovídá předpokládanému využití území a umožňuje přestavbu na výrobní objekty. Rozvoj výrobních funkcí
v předmětném území, mimo stávající obytné lokality představuje spolu se soustředěním výrobních kapacit
v bývalém vojenském areálu vhodnou polohu na území města.

2b3)

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Změna č. 2 územního plánu Stříbro je zpracována podle platné legislativy v souladu se stavebním zákonem
183/2006 Sb. ve znění pozdějších novelizací a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu
zejména vyhláškou 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využití území.
Do návrhu změny č. 2 územního plánu Stříbro je zapracován požadavek umístění nového obchodního
zařízení s kapacitou až 3 700 m2 jako podmíněně přípustné využití, a to v ploše smíšeného obytného využití
STR-SM-3. Pro zamýšlený objekt obchodního zařízení nebyla vymezena konkrétní plocha občanské
vybavenosti komerční vzhledem k potenciální úpravě polohy zařízení podle vyjádření dotčených orgánů a
případnému následnému nesouladu s územním plánem v upřesněné poloze.

2b4) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
Řešení návrhu změny č. 2 územního plánu v předkládané podobě znamená teoretické střety v území.
Vyjádření správců přenosových sítí bude podkladem pro zpřesnění vymezení ploch případně úpravy
charakteru využití tohoto území.
Podmínkou plnohodnotného využití plochy STR-VL-7 v její severní části bude realizace přeložky vedení
plynu VTL, která diagonálně kříží vymezenou plochu STR-VL-7.
Nově vymezená plocha TEC-BI-2 západním cípem zasahuje do ochranného pásma ropovodu.
Změna proporce zastavitelných ploch a ploch zeleně v plochách VL, ve prospěch zpevněných ploch se
promítne do způsobu likvidace dešťových vod. Způsob hospodaření s dešťovými vodami bude zpřesněn
stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody.
Ministerstvo obrany se vyjadřuje ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví ve znění pozdějších
právních předpisů ke stavbám výšky 30 m nad terénem.

Změna č. 2 územního plánu Stříbro

8

Využití ploch může v případě vyjádření archeologického ústavu podmínce realizace záchranných
archeologických průzkumů vzhledem k tomu, že se jedná o území ve vazbě na území s archeologickými
nálezy v místech, kde se před husitskými válkami nacházela osada kolem kostela sv. Petra.
Stanoviska a připomínky, které doručí příslušné orgány budou doplněny a respektovány změnou č. 2
územního plánu Stříbro.

2c)
2c1)

Náležitosti vyplývající z § 53 odst. 5 a) až 5 f) stavebního zákona
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo pro
pořizovanou změnou č. 2 Územního plánu Stříbro zpracováváno. Návrhem změny č. 2 územního plánu
Stříbro nejsou dotčeny lokality Natura 2000, EVL Stříbro - vojenské cvičiště.
K návrhu zadání uvedl dotčený orgán KÚ PK – OŽP stanovisko č. j. ŽP/18930/16 ze dne 24.11.2016: Návrh
zadání změny č. 2 územního plánu Stříbro není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle §
10i zákona o posuzování vlivů. Proto nebude zpracováváno Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj
území včetně posouzení změny územního plánu z hlediska vlivu na životní prostředí.

2c2)

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo krajským úřadem vydáno.

2c3) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odstavce stavebního
zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly
Sdělení nebylo vydáno.

2c4)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení

Rozvoj plochy lehké výroby VL a vymezení plochy přestavby VL v prostoru bývalého zemědělského areálu je
vymezeno vzhledem k rozvojovým záměrům společnosti Kermi. Prostorovým limitem rozvoje jsou koridory
dopravních staveb a vedení VVN v území. Řešení tak zachovává dostatečný odstup od kostela sv. Petra,
který je evidován jako kulturní památka vymezeným pruhem zeleně. Nedochází tak k případnému
budoucímu ohrožení využití objektu kulturní památky pro kulturní akce nebo jako atraktivní místo na
turistických trasách.
Zvětšení podílu zastavitelnosti v plochách výroby a skladování – lehký průmysl VL ze 65 % na 80 % pro
výrobu je vyhovění reálným potřebám provozu v těchto plochách.
Podmínka ověření vlivu rozvoje výrobního areálu v plochách STR-VL-7 a STR-VL-8 na dopravu v ulici na
parcele p. č. 1687/1 v k. ú. Stříbro včetně realizace návrhu opatření vyplývá ze všeobecných podmínek na
výstavbu s ohledem na veřejné zdraví.
Návrh změny č. 2 nevyžaduje jednotný způsob likvidování dešťových vod v areálech v plochách VL. Bude-li
orgán ochrany životního prostředí vyžadovat vzhledem ke snížení podílu zeleně v plochách VL jednotná
pravidla pro hospodaření s dešťovými vodami v těchto plochách do změny č. 2 územního plánu, bude toto
vyjádření doplněno.
Důvodem redukce plochy veřejných prostranství STR-PZ-3 ve prospěch plochy STR-BI-6 a sloučení
s plochou STR-BI-9 je daná tím, že v území je již zpracovaná územní studie, která řeší koncepci technické
infrastruktury v širším území.
Rozvoj zastavitelných ploch pro rodinné individuální domy městské BI v Těchlovicích je vymezen na
podkladu žádosti vlastníka. Vymezené plochy jsou vzhledem k reálnému tempu rozvoje obce a úsporu
nákladů na infrastrukturu redukovány oproti požadavku vlastníka na pás kolem stávající komunikace, odkud
lze rozvojovou plochu dopravně napojit.
Změny funkčního vymezení zahrad ZN plochy zeleně – plochy nezastavitelných soukromých zahrad na
pozemku č. p. 1779/91 v k. ú. Stříbro na plochy BI – bydlení individuální je odůvodněno změnou vedení
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elektrické energie VN, které bylo převedeno do země a spolu s tím zaniklo ochranné pásmo v původním
rozsahu.
Úprava funkčního vymezení ploch v ulici Revoluční před mlékárnou na pozemcích p. p. č. 3292, st. p. č.
1381, st. p. č. 2399, st. p. č. 2398 představuje úpravu územního plánu v souladu se skutečným využitím
území. Tyto plochy mají přímou vazbu na komunikaci a tvoří s areálem souvislý celek. Odclonění
potenciálních negativních vlivů ve vztahu k obytné lokalitě představuje plocha ochranné zeleně.
Úprava regulativu plochy STR-SM-3 tak, že v ploše lze umístit jedno zařízení prodeje s plochou odbytových
ploch větší než 800 m 2, a to s prodejní plochou až 3 700 m 2 představuje záměr doplnění komerční
vybavenosti a možnosti nakupování, která dnes ve městě chybí. Pro realizaci záměru je rozhodující vhodné
umístění a napojení na komunikační síť města, a to i ve vztahu k dopravě ze severního obchvatu, úseku
propojení komunikací II/205 a II/230. Druhou podmínkou řešení je zachovat dostatečný odstup od lokality
bydlení při ulici U Věže a navazujícího území, tak, aby nebyla narušena urbanistická koncepce územního
plánu a byla zachovaná obytná funkce území.
Podmínka využití plochy STR-BI-6 je pro plochu stanovena s ohledem na potenciální ohrožení hygienických
limitů hluku vzhledem k blízkosti komunikace.

2c5) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Hodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch je součástí
změny č. 1 územního plánu Stříbro, která je paralelně zpracovávána. Z toho důvodu není ve změně č. 2
územního plánu Stříbro hodnocena.

2d)
Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II odst. 1 a)
až 1 d)
2d1)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Změna č.2 územního plánu Stříbro nevyvolává potřebu koordinace využívání území.

2d2) Vyhodnocení splnění požadavků Zadání a pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 2 územního plánu Stříbro
Návrh změny č. 2 územního plánu je zpracovaný v souladu s body v návrhu zadání změny č. 2 územního
plánu Stříbro:
A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru
obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury
Zadání v bodu A je podrobněji členěno na části A1, A2 a A3 kde jsou konkrétní požadavky na zapracování
do územního plánu:
A1: Úprava regulativu funkce VL - plochy výroby a skladování – lehký průmysl:
A2: Změny vymezení rozvojových ploch v lokalitě U Floriánu
A3: Rozšíření ploch VL ve vazbě na dnešní areál Kermi na úkor plochy STR-PZ-11
Jednotlivé body jsou návrhem změny č. 2 územního plánu respektovány.
Ad. A1) Vedle požadavku zadání vložit podmínku zajištění prověření vlivu dopravy v souvislosti s rozvojem
v plochách výroby s vazbou na areál Kermi, je doplněno doporučení řešit likvidaci dešťových vod v plochách
VL.
Ad. A2) Změny v lokalitě u Floriánu, kde byl splněn požadavek zadání redukce plochy STR-PZ-3 a tím
sloučení ploch STR-BI-9 a STR-BI-6 BI do plochy STR-BI-6 je upozorněno na nový podíl veřejných
prostranství 0,3379 ha, které je dle platné legislativy nutno vymezit v souvislosti s nově ucelenou rozvojovou
plochou.
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Ad. A3) plochy VL jsou návrhem č. 2 územního plánu rozšířeny východním směrem dle požadavku vlastníků.
Limitem rozšíření je ochranné pásmo vedení VVN a návrhový koridor vedení ZVN.
Oproti předpokladu zadání se návrhem změny č. 2 územního plánu Stříbro mění předpokládané zábory
zemědělského půdního fondu. Zapracováním požadavku vlastníka na vymezení rozvojových ploch pro
bydlení v Těchlovicích představuje nový předpokládaný zábor zemědělských půd.
Ad. A) základní koncepce rozvoje území se změnou č. 2 územního plánu Stříbro nemění. Rozšíření
průmyslového areálu Kermi navazuje na nastavený rozvoj území. Úprava prostorového regulativu
zastavitelnosti ploch VL nebude mít negativní vliv vzhledem k možnosti stanovit konkrétní podmínky způsobu
nakládání s dešťovými vodami. Požadovaný rozvoj obytné funkce v Těchlovicích ve vymezeném rozsahu
neoslabí rozvoj města Stříbra, jako přirozeného sídelního a kulturního centra. Převedení využití zahrad jako
plochy pro bydlení individuálního nedochází k narušení koncepce zeleně ve městě.
Aktualizovaná hranice zastavěného území je zakreslena v Hlavním výkrese, Koordinačním výkrese.
Aktualizace zastavěného území proběhla v rámci změny č.1 územního plánu Stříbro, proto není v této
dokumentaci podrobně samostatně dokladovaná.
Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 včetně její aktualizace z r. 2015 neplynou pro Změnu č. 2 Územního
plánu Stříbro žádné konkrétní požadavky.
Ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění aktualizace z roku 2014, neplynou pro Změnu č. 2
Územního plánu Stříbro žádné konkrétní požadavky.
Změna č. 2 dodržuje ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, o obecných
požadavcích na využívání území.
Změna č. 2 respektuje urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území.
Změnou č. 2 se nezměnila koncepce uspořádání krajiny ani veřejné infrastruktury.
B) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno
prověřit
Ad. B) V souladu se zadáním změny č.2 územního plánu nejsou měněny ani nově vymezovány plochy
koridorů a územních rezerv.
C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací,
pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Ad. C) V souladu se zadáním změny č. 2 územního plánu nejsou vymezené veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření ani asanace.
Důvodem vydání výkresu 1c veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací je
doplnění chybějících popisků prvků, které se však změnou č. 2 územního plánu v souladu s výše uvedeným
nemění.
D) 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
Ad. D) V souladu se zadáním změny č.2 územního plánu nejsou nově vymezené plochy nebo koridory
s podmínkou vydání regulačního plánu, zpracování územní studie nebo uzavření dohody o parcelaci.
E) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Ad. E) V souladu se zadáním změny č.2 územního plánu, které nepředpokládá zpracování variant návrhu,
nedošlo v průběhu zpracovávání změny č. 2 územního plánu, vzhledem k rozsahu a povaze změn, k potřebě
prověření využití variantním řešením.
F) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Ad. F) Požadavek zadání je respektován
G) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
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Ad. G) Zadání změny č.2 územního plánu nepředpokládá uplatnění požadavku na zpracování vyhodnocení
vlivu na životní prostředí. Změnou č. 2 územního plánu není dotčená soustava NATURA 2000 (EVL – Stříbro
– vojenské cvičiště) není změnou č. 2 územního plánu Stříbro dotčena).
Změna územního plánu je zpracovaná v duchu udržitelného rozvoje a vyváženého vztahu územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.
Dotčený orgán KÚ PK – OŽP vydal k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu stanovisko č.j. ŽP/18930/16
ze dne 24.11.2016: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Stříbro není nutno posoudit z hlediska vlivů na
životní prostředí podle § 10i zákona o posuzování vlivů.
V průběhu zpracovávání změny č.2 územního plánu Stříbru uplatnil pořizovatel následující pokyny:








Podmínka pro plochu STR-BI-6: bydlení v ploše STR-BI-6 za podmínky splnění povinností
stanovených ustanovením § 77 odstavce 4 zákona č. 258/2000 Sb., kdy bude řešena ochrana před
hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.
Zapracovat podnět firmy Mlékárna Stříbro s.r.o. na změnu p. p. č. 3292, st. p. č. 1381, st. p. č. 2399,
st. p. č. 2398 v k. ú. Stříbro z plochy smíšené městské na plochu VL – výroba a skladování – lehký
průmysl.
Redukovat zastavitelnou plochu STR-VL-7 tak, aby nezasahovala do koridoru veřejně prospěšné
stavby ZVN přenosové soustavy – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení
400 kV označené VST E01 a VST E02.
Zapracovat podmínku pro plochu STR-SM-3. V ploše STR-SM-3 smí být umístěno maximálně jedno
obchodní zařízení překračující platný limit 800 m 2 pro odbytové plochy, ale nepřekračující odbytovou
plochu 3 700 m2.

Tyto pokyny byly zapracovány do upraveného návrhu změny č.2 územního plánu Stříbro. Rozšíření
plochy VL pro potřeby mlékárny v prostoru v ulice Revoluční je omezeno vloženou plochou ZO ochranné
a izolační zeleně vymezené ve vztahu k obytné lokalitě. V případě plochy STR-SM-3 bude nutné prověřit
bližší podmínky umístění prodejního zařízení v území s vazbou na obytnou lokalitu.

2d3) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje
Součástí změny č. 2 územního plánu nejsou žádné záležitosti nadmístního významu

2d4) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa
Důsledkem řešení rozvoje zastavitelných ploch v Těchlovicích je předpokládaný zábor zemědělské půdy v
plochách, které byly pozemkovými úpravami navržené k převedení do kategorie trvalý travní porost. Řešení
plochy TEC-BI-2 ponechává pruh území za obcí mezi obcí a ornou půdou jako trvalý travní porost.
Ve vymezené ploše lze předpokládat zábor zemědělských půd zařazených do III. třídy ochrany. Rozvojová
plocha nezasahuje do území s investicemi do půdy.
ozn. plochy
TEC-BI-2

rozsah [ha]
0,4583

pozemek p. č. dle KN
část 1656, 1657, 1658

kultura
trvalý travní porost

třída ochrany

kód BPEJ

III

5.46.02

V souvislosti se změnou využití území v okolí výrobního areálu Kermi nedochází ke změně předpokládaného
záboru zemědělského půdního fondu vzhledem k tomu, že plochy již byly územním plánem hodnoceny na
vyjmutí pro sídelní a ochrannou zeleň.
Plochy změny č. 2 územního plánu Stříbro se netýkají ploch ve vzdálenosti 50 m a menší od okraje lesa.

2e)

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Ke změně č. 2 územního plánu Stříbro nebyly v průběhu zpracování návrhu a společného jednání uplatněny
námitky. K návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbro podal v zákonem stanovené lhůtě vlastník

pozemku a staveb dotčených návrhem řešení námitku:

Změna č. 2 územního plánu Stříbro

12

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, námitka zn. 282/18/18000 ze dne 26.04.2018,
doručeno dne 30.04.2018
- Námitku podáváme k textové a grafické části týkající se vymezení veřejně prospěšné stavby
technické infrastruktury VST E09 přeložka VTL (vedení mimo rozvojovou plochu STR-VL-7 a pod
dopravní stavbu).
- Navržená přeložka VTL je ve střetu se stavbou V490/491 – vedení 400 kV PRE-VIT, pro kterou
bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.: MMR-24811/2017-83/1739 ze dne 5.12.2017 s nabytím právní
moci 9.1.2018. Takto vymezení přeložka VTL je ve střetu se stožárovým místem a navržena do
ochranného pásma ZVN 400 kV, což je z důvodu námi chráněných zájmů nepřípustné.
Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Navržená přeložka VTL plynovodu označená v návrhu jako veřejně prospěšná stavba
plynovodu VST E09 bude z řešení návrhu Změny č. 2 vypuštěna. Při využití plochy STR-VL-7 bude
řešeno umístění přeložky VTL plynovodu ustanovením § 18 odst. 5 stavebního zákona, tzn.
v nezastavěném území ze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření
pouze pro technickou infrastrukturu, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného
zájmu výslovně nevylučuje. Přeložka VTL plynovodu bude řešena mimo ochranné pásmo vedení
400 kV.
Ing. Jan Hejcman, Kruhová 1259, 349 01 Stříbro, námitka ze dne 30.04.2018, doručeno dne
30.04.2018
- Jako vlastník pozemků p.č. 1658 – 26276 m2 a p.p.č. 1661 – 5241 m2 jsem požádal o změnu
územního plánu s tím, že jsem požadoval zahrnout tyto pozemky do zastavitelné plochy pro bydlení.
- Na svém nároku trvám a nevidím důvod, proč by neměl být celý pozemek p.p.č. 1658 zařazen
do Územního plánu jako plocha pro bydlení. Pozemek je zařazen jako travní porost, s tím, že
kopíruje hospodářské usedlosti, historickou cestu okolo zahrad a budoucí polní cestu. Pozemek
tímto nebude součástí celku a v budoucnu ho nebude možno využít k zemědělské výrobě. Polní
cesta znehodnotí tento pozemek pro zemědělské využití, neboť nebude možno hospodařit na této
ploše jako v uceleném lánu.
O začlenění do bytové výstavby jsem uvažoval již dříve, proto jsem povolil stavbu vodovodu
(Těchlovice-Otročín) přes můj pozemek, s tím, že mi bude v budoucnu povoleno na něj napojit další
odběrná místa.
Při digitalizaci a členění byly moje pozemky (p.č. 1658 a 1661) v důsledku řešení rozvoje
zastavitelných ploch v Těchlovicích vyčleněny jako předpokládaný zábor zemědělské půdy v celé
své ploše, které byly pozemkovými úpravami navrženy a převedeny do kategorie trvalý travní porost,
to znamená, že zde bude předpokládaný zábor zem. půdy na těchto plochách. Proto tato rozvojová
plocha uvedených parcel nezasahuje do území s investicemi do půdy. Nehledě k tomu, že mezi mojí
parcelou č. 1658 a vesnicí je pozemek č. 1659, který je ve vlastnictví města (původní historická cesta
mezi usedlostmi a záhumenkami), což by se dalo v budoucnu využít jako cesta, jak pro stávající, tak
nové nemovitosti.
S řešením plochy TEC-BI-2, které navrhl odbor výstavby a územního plánování, jsem nebyl
seznámen, přestože jsem podával návrh na začlenění celých pozemků. Což považuji za neseriózní.
Pro mne jako investora je tento návrh v ÚP neakceptovatelný, neboť pokud budu zřizovat sítě a
investovat do infrastruktury, tak jedině do celého pozemku. Myslím si, že pro další rozvoj Těchlovic
to bude jen přínosné. Na veřejném projednání změn územního plánu nebyl sdělen žádný zákonný
důvod, proč nemohou být předmětné pozemky začleněny do plochy na bydlení v celé jejich výměře.
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Tímto žádám o přehodnocení navržené úpravy a zanesení do změny č. 2 ÚP, tak jak jsem žádal.
Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
- Na základě Vašeho podnětu ze dne 11.04.2017 byly pozemky p.p.č. 1661, p.p.č. 1658 a p.p.č.
1659 v k.ú. Těchlovice u Stříbra zařazeny do návrhu Změny č. 2, zastavitelných ploch BI – bydlení
individuální v rodinných domech – městské a příměstské, v celém požadovaném rozsahu.
- Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace, doručil návrh Změny č. 2 ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou č.j. 1269/OVÚP/18 ze dne 20.07.2018 a ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona
oznámil místo a dobu konání společného jednání dopisem č. 1270/OVÚP/18 ze dne 20.07.2017.
- Ke společnému jednání obdržel pořizovatel stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje – odbor
životního prostředí zn. ZN/4099/ŠP/16 ze dne 30.08.2017, kde jako orgán ochrany zemědělského
půdního fondu uplatnil požadavek ve smyslu § 4 a 5 zákona o ochraně ZPF, na nezbytnost nového
záboru ZPF pro bydlení v k.ú. Těchlovice. V Těchlovicích je dle platného územního plánu vymezeno
zhruba 3 ha zastavitelných ploch pro bydlení, které zřejmě nejsou využity. Následně vydal Krajský
úřad – odbor životního prostředí stanovisko k upravenému návrhu Změny č. 2 zn. ZN/4099/ŽP/16
ze dne 8.11.2017, kde nemá připomínky k upravenému a řádně zdůvodněnému záboru zemědělské
půdy v Těchlovicích, Jedná se o plochu o výměře 0,45 ha.
- V k.ú. Těchlovice u Stříbra proběhlo řízení o pozemkové úpravě dle zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Dne 04.08.2009
bylo Pozemkovým úřadem Tachov vydáno rozhodnutí č.j.: 1843/2009-130731, o schválení návrhu
komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v k.ú. Těchlovice u Stříbra, které nabylo právní moci dne
14.09.2009. Následně bylo Pozemkovým úřadem Tachov vydáno rozhodnutí č.j.: 224/2010130731 ze dne 17.02.2010, o výměně nebo přechodu vlastnických práv, které nabylo právní moci
dne 08.03.2010. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bylo zapsáno do katastru
nemovitostí dne 08.03.2010. Pozemkový úřad tuto skutečnost respektovat v celém rozsahu,
zvláště schválený plán společných zařízení. Část p.p.č. 1658 v k.ú. Těchlovice se nacházejí
v ploše TEC-NZ.2-3, která je vymezena pozemkovou úpravou a převažujícím účelem využití je
produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu a nepřipouští jakékoliv stavby pro
bydlení.
- Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, doporučuje při projednání návrhu
zadání Změny č. 4 Územního plánu Stříbro (záměr autonomního polygonu na území obce
Těchlovice), opakovaně uplatnit požadavek zastavitelných ploch na bydlení
Mgr. Anna Marešová, Revoluční 822, 349 01 Stříbro, námitka ze dne 30.04.2018, doručeno dne
02.05.2018
1) Podávám tímto námitku proti změně využití pozemku p.č. 3292 a st. 1381, 2398 a 2399 k.ú.
Stříbro v rámci projednávané změny. 2 územního plánu Stříbro ze stávající plochy s rozdílným
způsobem využití – Plochy míšené obytné – městské (SM) na navrhované využití – Plochy výroby
a skladování lehký průmysl.
2) Podávám námitku proti změně podmínky prostorového uspořádání (regulativu) pro plochy výroby
a skladování – lehký průmysl (VL) – zastavěnost pozemku z nynějších 65 % na navrhovaných 80
%.
ad 1) Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
ad 2) Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce se nevyhovuje.
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ad) 1) Odůvodnění: Ve Změně č. 2 Územního plánu Stříbro bude vymezena plocha s rozdílným
způsobem využití mezi objekt bydlení č.p. 822 ve Vašem vlastnictví a areálem Mlékárny
a to na p.p.č. 3292 a st.p. 1381 v k.ú. Stříbro. Plocha s rozdílným využitím bude mít funkci Plochy
zeleně – ochranná a izolační (ZO), která se vymezuje v zastavěném i nezastavitelném území a
zeleň na zastavitelných plochách zřizovaná za účelem urbanistického, architektonického, optického
a hygienického účelu a důvodu.
ad) 2) Odůvodnění: Změna podmínky prostorového uspořádání u plochy s rozdílným využitím VL
– Plochy výroby a skladování – lehký průmysl, konkrétně zastavěnosti pozemku, areálu nepřesáhne
80 %, tzn. min 20 % výměry pozemků bude tvořit zeleň, se týká nových zastavitelných ploch s funkcí
VL – Plochy výroby a skladování – lehký průmysl. Zastavěnost stávajícího areálu Mlékárny
přesahuje zastavěnost vymezenou Územním plánem Stříbro, tzn. se nepředpokládá další rozvoj
areálu.
Marie Fialová, Revoluční 822, 349 01 Stříbro, námitka ze dne 30.04.2018, doručeno dne
02.05.2018
1) Podávám tímto námitku proti změně využití pozemku p.č. 3292 a st. 1381, 2398 a 2399 k.ú.
Stříbro v rámci projednávané změny. 2 územního plánu Stříbro.
2) Podávám námitku proti změně podmínky prostorového uspořádání (regulativu) pro plochy výroby
a skladování – lehký průmysl (VL) – zastavěnost pozemku z nynějších 65 % na navrhovaných 80%.
ad 1) Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje.
ad 2) Návrh rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje.
ad) 1) Odůvodnění: Ve Změně č. 2 Územního plánu Stříbro bude vymezena plocha s rozdílným
způsobem využití mezi objekt bydlení č.p. 822 ve Vašem vlastnictví a areálem Mlékárny
a to na p.p.č. 3292 a st.p. 1381 v k.ú. Stříbro. Plocha s rozdílným využitím bude mít funkci Plochy
zeleně – ochranná a izolační (ZO), která se vymezuje v zastavěném i nezastavitelném území a
zeleň na zastavitelných plochách zřizovaná za účelem urbanistického, architektonického, optického
a hygienického účelu a důvodu.
ad) 2) Odůvodnění: Změna podmínky prostorového uspořádání u plochy s rozdílným využitím VL
– Plochy výroby a skladování – lehký průmysl, konkrétně zastavěnosti pozemku, areálu nepřesáhne
80 %, tzn. min 20 % výměry pozemků bude tvořit zeleň, se týká nových zastavitelných ploch s funkcí
VL – Plochy výroby a skladování – lehký průmysl. Zastavěnost stávajícího areálu Mlékárny
přesahuje zastavěnost vymezenou Územním plánem Stříbro, tzn. se nepředpokládá další rozvoj
areálu.

2f)

Vyhodnocení připomínek

Ke změně č. 2 územního plánu Stříbro nebyly v průběhu zpracování návrhu a společného jednání ani ve
veřejném projednání uplatněny připomínky.

2g)

Vyhodnocení využití dříve vymezených zastavitelných ploch

Vyhodnocení zastavěného území je součástí změny č. 1 územního plánu, která byla pořízena krátce před
změnou č. 2 územního plánu Stříbro a změna č. 2 územního plánu je přebírá jako aktuální.
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Přílohy změny č. 2 územního plánu Stříbro

3) Příloha části II. Odůvodnění - Srovnávací znění textu územního plánu
Ve srovnávacím znění územního plánu je pro účel návrhu změny č. 2 územního plánu Stříbro používán jako
základní text, text znění návrhu změny č. 1 územního plánu Stříbro.
Vzhledem k tomu, že kapitola vypořádání námitek a připomínek k územnímu plánu vydanému v roce 2014
se změnou č. 2 územního plánu nemůže měnit, je tato část textu odůvodnění vynechaná.

Změny v textu jsou značeny takto:
Rušené části změnou č. 2:

Plochy výroby

Nově vložené části změny č. 2:

bydlení v ploše STR-BI-6

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 17, 110 00 Praha 1

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRO
Ve znění změny č. 12

ČÁST I. - výrok
červen, 2018
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Město Stříbro
Masarykovo nám. 1
349 01, Stříbro
Zastoupený: Dr. Bohuslavem Červeným, starostou města
K jednání ve věcech technický oprávněn: Vladislav Hanzlíček, MěÚ Stříbro OVÚP
ZHOTOVITEL
Společnost AF-CITYPLAN s.r.o.
zastoupená ve věcech smluvních i ve věcech technických Ing. Milanem Komínkem
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IČ: 47307218
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Vymezení pojmů:
AČR

Armáda České republiky

BH

plochy bydlení – hromadné

BI

plochy bydlení – individuální v rodinných domech – městské

ČOV

Čistírna odpadních vod

DS

plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava

DTS

distribuční trafostanice

DZ

plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava

EVL

evropsky významná lokalita

FO

fyzická osoba

FVE

fotovoltaická elektrárna

CHLÚ

chráněná ložisková území

k.ú.

katastrální území

LBC/LC

lokální biocentrum ÚSES

LBK/LK

lokální biokoridor ÚSES

max.

maximum

NATURA 2000

soustava chráněných území podle směrnice č. 92/43/EHS a směrnice č. 79/409/EHS

NL

plochy lesní

NN

nízké napětí

NP

nadzemní podlaží

NS

plochy smíšené nezastavěného území

NT

plochy těžby nerostů

NZ.1

plochy zemědělské – orná půda

NZ.1x

plochy zemědělské – orná půda specifická

NZ.2

plochy zemědělské – trvalý travní porost

OH

plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby

OK

plochy občanského vybavení - plochy komerčních zařízení

OOP

opatření obecné povahy

ORP

obec s rozšířenou působností

OS

plochy občanského vybavení - plochy pro tělovýchovu a sport

OS.x

plochy občanského vybavení - plochy pro tělovýchovu a sport specifické

OV

plochy občanského vybavení - veřejné vybavení

PP

přírodní památka

PRVKPK

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Plzeňský kraj

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

PUR ČR

Politika územního rozvoje ČR

PV

plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch

PZ

plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch

RBC/RC

regionální biocentrum ÚSES

RBK/RK

regionální biokoridor ÚSES

RH

plochy rekreace – hromadné

RI

plochy rekreace – rodinné

RX

plochy individuální rekreace – specifická

RZ

plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady

SC

plochy smíšené obytné – v centrální zóně

SEA

strategické posouzení koncepce z hlediska životního prostředí
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SM

plochy smíšené obytné – městské

SV

plochy smíšené obytné – vesnické

TI

plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

TO

plochy technické infrastruktury – zabezpečení obce

TX

plochy technické infrastruktury – specifické

TX

plochy výroby a skladování – průmyslová výroba a sklady – lehký průmysl

ÚAP

územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VN

vysoké napětí

VPS

veřejně prospěšná stavba

VT

plochy výroby a skladování – těžký průmysl

VZ

plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba

WT

plochy vodní a vodohospodářské – vodní a toky

ZCHÚ

zvláště chráněná území

ZN

plochy zeleně – nezastavitelné soukromé zahrady

ZO

plochy zeleně – ochranná a izolační

ZP

plochy zeleně – přírodního charakteru

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje

Zkrácené pojmenování katastrálních území:
BUT

Butov

JEZ

Jezerce

LHO

Lhota u Stříbra

MIL

Milíkov u Stříbra

OTR

Otročín u Stříbra

STR

Stříbro

TEC

Těchlovice u Stříbra
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I.

Srovnávací text Výrokové časti, Územní plán STŘÍBRO

Obsah výrokové části:

1a)
Vymezení zastavěného území ........................................................................... 34
1b)
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ............ 34
1c)
Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně ....................................................................................................... 36
1d)
Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování............... 52
1e)
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, dobývání nerostných surovin ....................... 56
1f)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití,
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1a) Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo aktualizované změnou č.1 územního plánu k datu 8. 2. 2017. Aktualizované
zastavěné území je vyznačeno v těchto výkresech:

1b1

Hlavní výkres

1 : 10 000

1b3

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

1 : 10 000

1c

Výkres veřejných staveb, opatření a asanací

1 : 10 000

2a

Koordinační výkres

1 : 10 000

2c

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1 : 10 000

Aktualizované zastavěné území je dále ve výřezech výkresu 1a základní členění území, které jsou součástí
změny územního plánu jako jeho vázaná příloha.

1b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Koncepce ochrany a rozvoje urbanistických hodnot:
Urbanistické hodnoty území představují zrcadlení urbanistického vývoje do uspořádání území. Urbánní celky
– historické jádro, prostor rozvoje městských funkcí, obytná zástavba realizovaná ve vymezeném časovém
úseku, původní příměstské soubory staveb, původní výrobní areály a jádrové plochy solitérních místních
částí, navazování městských ploch na dominantní prvky jsou chráněny podmínkami funkčního využití,
ochranou před nežádoucí urbanizací a zásahy v důsledku vedení liniových a dopravních staveb.
Ve všech případech je ponechána současná hierarchie funkčních ploch vůči veřejnému prostoru, tj.
současný vnitřní chod urbanizovaných částí se výrazně nemění.
Současné jádrové plochy města a ostatních místních částí jsou zachovány, rozvojové plochy a plochy změn
zastavěného území pak nemění jejich význam. Rozvoj sídel současně sleduje jejich spontánní růst podle
urbanistických receptorů – komunikační sítě, morfologie terénu.
Architektonické hodnoty zastupují charakteristické stavby a jejich soubory ve všech etapách územního
vývoje města. Územní plán doplňuje zákonnou ochranu objektů, souborů staveb a vymezených území o
podmínky uspořádání území v dalších charakteristických urbánních souborech. V tomto smyslu jsou tyto
zásady převedeny do podmínek vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, míry změn v uspořádání
dopravní infrastruktury a dotčených veřejných prostranství města.
Funkční využití zastavěného území je nastaveno tak, aby umožňovalo významným historickým a
architektonickým objektům, rozhodujícím objektům občanské vybavenosti a rozhodujícím objektům výroby a
skladování – včetně zemědělských – alternativní rozvoj při zachování tradice, významu a vnitřních stavebně
technických a architektonických hodnot.
Dílčí změny v uspořádání města Stříbro pak odpovídají záměrům města a odvozené základní urbanistické
koncepci.
Historické hodnoty posouvají ochranu urbanistické struktury a architektonicky cenných objektů, souborů
staveb a plošnou ochranu území do časových souvislostí s cílem zachování historického významu
městských částí, stavebních souborů, veřejných prostranství a dalších objektů a prvků veřejného prostoru
v souvislostech identifikace obyvatel s prostředím města a jeho užíváním.
Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot:
Přírodní hodnoty v území zastupují zejména plošné dominanty, mezi něž patří chráněná území systému
Natura 2000 – evropsky významné lokality [EVL - vojenské cvičiště (kód: CZ0323169) a štoly Dlouhý tah
(kód: CZ0323646)] a zvláště chráněná území (ZCHÚ) – přírodní památka (PP) Petrské údolí. Přírodní
hodnoty dále doplňují významné krajinné prvky (VKP) ze zákona a prvky kulturního dědictví. V koncepci
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rozvoje města se zohlednění přírodních hodnot projevuje stabilizací stávajících ploch krajinné zeleně, ale i
zeleně veřejných prostranství v zastavěném území, tj. zeleně sídelní.


V nezastavěném území jsou funkčně stabilizovány VKP ze zákona, tj. velké množství lesních ploch
(NL), dále vodní plochy a toky (W), plochy zemědělské orné půdy (NZ1) i lučních - travních porostů
(NZ2).



Plocha EVL/PP je stabilizována v celém rozsahu funkcí NS (plochy smíšené nezastavěného území).
Sousedící plochy mají funkci NZ1 (plocha zemědělská – orná půda; specifická) a NL (plochy lesní),
na jihovýchodě se nachází plocha občanské vybavenosti.



V malých sídel jsou přírodní hodnoty lokalizovány návazně mimo intravilán obce, klíčovou roli zde
tedy hrají vazby těchto prvků se zachovanými segmenty uvnitř sídla, tj. návaznost soukromé a veřejné
zeleně, doprovodná zeleň podél komunikací a vodních toků – ta je podpořena mimo měřítko
rozlišitelnosti ploch ÚP v rámci ploch veřejných prostranství PV / PZ nebo přímo vymezením ploch NZ
navazujících přímo na nezastavěné území; v některých sídlech je zachován i pozvolný přechod do
orné půdy přes luční porosty (Otročín).



Těchlovice – katastr je tvořen z velké části plochami NZ1 (plocha zemědělská – orná půda; specifická),
plynule přecházejících do ploch NL (plochy lesní). Nově navrhovanými jsou zde plochy NZ2 (plochy
zemědělské – trvalý travní porost).



Butov – katastr je tvořen převážně plochami NZ1 (plocha zemědělská – orná půda; specifická) a NZ2
(plochy zemědělské – trvalý travní porost). Je chráněna hodnota toku řeky Mže stanovením funkce
RX (plocha rekreace specifických forem).



Stříbro – Ve vlastním městě Stříbru je kladen již větší důraz na podporu prvků zeleně a přírodně
blízkých ploch, zachování meandru Mže jakožto významného kompozičního a vizuálního prvku tvořící
urbanistickou kostru města – oproti menším sídlům jsou ve městě vymezeny plochy ZP. Zastavěné
území v centru katastru je obklopeno plochami s funkcí NZ1 (plocha zemědělská – orní půda;
specifická), NZ2 (plochy zemědělské – trvalý travní porost), NL (plochy lesní) a NS (plochy smíšené
nezastavěného území), kterými jsou stabilizovány VKP. V zastavěném území se nachází plochy ZP
(zeleň přírodního charakteru), ZN (zeleň nezastavitelných soukromých zahrad) a PZ (veřejná
prostranství s převahou nezpevněných ploch). Jezerce – katastr je tvořen převážně zemědělskými a
lesními plochami a nejsou zde navrhovány žádné zásahy do území.



Milíkov – převažují plochy lesního a zemědělského charakteru. Dalším významným prvkem je řeka
Mže. Její ochrana je stabilizována funkcemi ploch NL (plochy lesní), NZ2 (plochy zemědělské – trvalý
travní porost) a NS (plochy smíšené nezastavěného území).



Máchovo údolí je stabilizované území s převahou rekreačních ploch obklopených zemědělskou půdou
s funkcí NZ1 (plocha zemědělská – orná půda; specifická) a NZ2 (plochy zemědělské – trvalý travní
porost). Zasahuje tu plocha, která navržena jako změna využití z funkce NZ2 (plochy zemědělské –
trvalý travní porost) na NL (plochy lesní) jako součást systému ekologické stability – konkrétně
regionální biocentrum.



Lhota u stříbra – katastr je tvořen rozsáhlými lesními plochami, které jsou doplněny plochami
zemědělskými (NZ1, NZ2).
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Určujícím prvkem charakteru území je řeka Mže a její zaříznutí do hlubokého údolí. Krajina je dále
modelována jejími početními přítoky s hustým lesním porostem. Pro zachování stávajícího charakteru
budou tyto lokality stabilizovány plochami funkce NL, NZ1 a NZ2. Výrazným prvkem dotvářejícím ráz
města a jeho okolí jsou pozůstatky po těžbě a jejich zakomponování do okolní krajiny jako přirozená
součást území.

Ochrana přírodních hodnot je tedy zajištěna vymezením vhodných funkčních ploch přírodního charakteru a
stanovením adekvátních regulativů využití ploch (hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné
využití). Opatřením k zajištění ekologické stability území obecně je vymezení územního systému ekologické
stability, ten je ÚP zpřesněn v měřítku katastrální mapy a stabilizován v celém řešeném území, i ve všech
úrovních ÚSES (nadregionální, regionální a lokální).
Ochranou civilizačních hodnot území je akceptování historického sídla a jeho specifik vývoje, jak ve vnitřní
struktuře osídlení, tak vůči krajině. V tomto smyslu jsou chráněny původní historické areály z hlediska funkce
i celistvosti, jejich vzájemné vazby s městem a krajinou, průhledy a charakteristika hlavních městských
dominant. Součástí civilizačních hodnot je míra zastoupení objektů veřejné vybavenosti a jejich pozice vůči
historickému centru města a další urbanistické struktuře města. Významnou civilizační hodnotou je užívání
veřejného prostoru, jeho kvalita pro denní rekreaci obyvatel, propustnost území a jeho napojení na okolní
krajinu.

1c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně

c1) Urbanistická koncepce
c1.1) Základní kritéria zpracování územního plánu
zapracování požadavků vyplývající ze ZÚR Plzeňského kraje:

-

Záměry ZÚR byly zapracovány jako vstupní informace pro řešení rozvoje města. Kromě rutinního převzetí
záměrů kraje (potažmo PÚR ČR) byly hledány nepřímé vazby z hlediska zejména dopravní infrastruktury a
významu, pochopení významu rozvojových os kraje.
zapracování ÚAP ORP Plzeň:

-

Standardním způsobem byly převzaty a zapracovány ÚAP. Jevy, představující současně limit využití území,
jsou přeneseny do koordinačního výkresu s výjimkou jevu 21 – zpřesnění nadregionálního a regionálního a
vymezení místního systému ekologické stability. Tento jev byl prověřen, resp. vymezen projektantem, a to na
základě souladu se soudobou metodikou, stavu přírodních hodnot na podkladě katastrální mapy. Jev č.1
„zastavěné území“, byl projektantem aktualizován v průběhu zpracovávání dokumentace k 8. 2. 2017.
-

věcné kritérium – rozvoj území bude vázán na realizaci podmiňujících staveb dopravní a technické
infrastruktury
Návrh rozvoje města je vytvořen nad vstupními demografickými údaji a jejich analýzou. Navržené
kvantitativní výstupy – počet obyvatel, potřeba zastavitelných ploch – jsou propojeny s potřebou investic do
dopravní a technické infrastruktury včetně vymezení souvisejících finančních potřeb.

c1.2) Členění území
Územní plán vymezuje (aktualizuje) zastavěné území k 30.6.2013.
Územní plán vymezuje další rozvojové (zastavitelné) plochy mimo zastavěné území a změny v zastavěném
území:
-

zastavitelné plochy mimo zastavěné území a ojedinělé zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území
– Z,

-

změny v zastavěném území, zpravidla jde o plochy přestavby – P,
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-

a změny v nezastavěném území – N (jedná se o změny využití krajiny).

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy města Stříbra a ostatních místních částí vždy tak, aby zastavěné
území a rozvojové plochy vytvářely kompaktní, logický urbanistický celek při respektování obecných i
konkrétních požadavků na pozici sídla v krajině. Ve všech případech je přitom respektován historicko –
urbanistický vývoj jednotlivých sídel.
Územní plán umožňuje využití nezastavěného území v rozsahu § 18 stavebního zákona se zpřesněním
v podmínkách pro plochy s rozdílným způsobem využití.

c1.3) Stavba urbanistické struktury
Řešeným územím je město Stříbro a soustava okolních sídel (Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov u
Stříbra, Otročín u Stříbra, Těchlovice u Stříbra).
Respektujeme pozici Stříbra jako dominantního sídla s vybaveností, službami a pracovními příležitostmi.
Jednotlivé místní části mají charakter s převládající obytnou funkcí a pracovními příležitostmi v zemědělství.
Většina pracovních a obchodních aktivit, tak nachází místo mimo tato sídla. I mimo celé řešené území,
jelikož je pro území efektivní blízká dostupnost především krajského města Plzně i bývalého okresního
města Tachova. Řešené území leží uprostřed mezi těmito dvěma sídly. To výrazně posiluje spádové vztahy
směrem ven z města.
Současný obraz této krajiny tedy představuje rovnoměrnou hustotu sídel, propojenou komunikačním
systémem, v případě vymezení dopravních vztahů Plzeň – Stříbro – Mariánské Lázně, případně těsná
návaznost na dálnici D5. Jednotlivá sídla jsou tedy hodnocena samostatně v kontextu jejich zastavěného
území, přidaných zastavitelných ploch vazby na okolní plochy nezastavěného území.
Urbanistická struktura města Stříbra se od ostatních sídel liší – pozice, význam, velikost a urbanistická
struktura vyplývá z historického potenciálu sídla. Další rozvoj sídla měl pak 2 důležité momenty – nástup
průmyslové revoluce a urbánní trendy v období socialismu (silný vliv armády). S čímž souvisí rozvoj dopravní
infrastruktury, která je významnou výhodou oblasti, k čemuž patří kvalita mobility (především lidských
zdrojů). Regionální rozložení poté reflektuje silný vliv krajského města.
Historický vývoj města si zachoval přes všechny etapy rozvoje, změny režimů, svoji urbanistickou strukturu,
založenou na soustředné uliční síti okolo centrální plochy – náměstí. Postupný rozvoj uliční sítě je
akceptován. Důležitá je ochrana významných architektonických prvků oblasti. Rozvoj menších katastrálních
území se odvíjí od jejich bezprostředních potřeb, ve srovnání se Stříbrem nerostou nijak intenzivně.
Urbanistická struktura v rámci ÚP sleduje kompaktní využití území, tak aby nedocházelo k vytváření proluk a
enkláv.
Územní plán posiluje význam historických unikátních souborů. Územní plán akceptuje stávající objekty
individuální rekreace, bydlení, výroby a dalších pro město důležitých funkcí.
Územní plán dbá na efektivní rozdělení funkčních ploch města, tak aby se vzájemně nevylučovaly a
podporovaly rovnoměrný rozvoj.

c1.4) Vymezení urbanistických zásad
ÚP hodnotí řešené území jako stabilizované sídlo s vyváženými hospodářskými, společenskými a
environmentálními hodnotami.
ÚP vymezuje pro město Stříbro tyto urbanistické zásady:
a. město je řešeno jako kompaktní sídelní útvar
b. jádrové plochy města a jeho urbanistická struktura a forma se výrazně nemění, rozložení vnitřních funkcí
města je sledováno jeho členěním dle ploch s rozdílným způsobem využití.
c.

je kladen důraz na dodržování významných urbánních prvků, zachování struktury středu města, či
výškové linie objektů, které by mohly zastínit výhledy na dominantní prvky.
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d. jednotlivé funkce jsou po území rozprostřeny tak, aby se vzájemně nevylučovaly a nelimitovaly město
v kvalitním rozvoji a fungování. Pro funkci výrobní jsou určeny především plochy v katastrálním území
Stříbro, a to severně komunikace II/605 v místech bývalých kasáren; jižně od komunikace II/605 v místech
u fotovoltaických zařízení; dále poté kolem výrobních ploch společnosti Kermi, s.r.o.; dále dochází
k rozšíření výroby v katastrální části Milíkov u Stříbra – plocha za železniční tratí; v Těchlovicích v jižní
části u zemědělské výroby a v severní části v blízkosti výrobních ploch.
e. územní rezervy reprezentující možný budoucí rozvoj jsou doplněny komunikačními sítěmi, které tyto
územní rezervy (koridory) napojí na městskou infrastrukturu.
f.

jsou vytvořeny podmínky pro znovuobnovení nefunkčních areálů a městských prostor – např. bývalý areál
kasáren.

g. stabilizovány a rozvíjeny jsou sportovní a volnočasové plochy (např. rozšíření sportovního areálu
v Palackého ulici nebo napojení motokrosového areálu novou dopravní plochou).
h. respektování platné změny územního plánu, která má své opodstatnění v rámci urbanistické koncepce
města.
Územní plán akceptuje stávající zařízení i další záměry města na rozvoji technické a silniční infrastruktury,
volnočasových oblastí, stejně přístup a užívání významných městských cílů.
Územní plán vymezuje tyto urbanistické zásady ostatních místních částí:
Butov: ÚP respektuje především velikost a charakter této katastrální části. Butov je hlavně rekreační oblastí,
která navazuje na vodní nádrž Hracholusky. V místě je nadále posilována individuální a hromadná rekreační
funkce. V rámci ÚP dochází k alokaci 2 rozvojových ploch, všechny vychází z platného ÚP. Dochází k rozvoji
individuální rekreace podél komunikace severně na řešeným územím. Rekreační charakter potvrzuje a
posiluje funkční zaměření této části města. Nutné je také se zabývat technickým stavem jednotlivých objektů,
to je ovšem výsledkem soukromých souvislostí.
Alokované plochy:
BUT-RI-1 – plocha individuální rekreace převzatá z platného ÚP.
BUT-RI-2 – plocha individuální rekreace převzatá z platného ÚP.
Jezerce: Malý vesnický útvar určený především k bydlení (smíšená vesnická funkce). Území je
stabilizováno. ÚP alokuje jednu plochu rekreace.
Alokované plochy:
JEZ-RI-1 – plocha individuální rekreace – žádost FO.
Lhota u Stříbra: Menší vesnický útvar disponující a nabízející především prvky bydlení a smíšené vesnické
funkce. V řešeném území se též nachází výrobní plochy a objekt občanské vybavenosti. Rozvoj této
katastrální části není nijak výrazný a reaguje pouze na místní potřeby. Přirozený střed vesnice tvoří náves,
v severnější straně doplněna vodní plochou a sportovním hřištěm. Všechny návrhové plochy (kromě LHOSV-2) vychází z platného ÚP, v místě se navrhují i plochy rezervy. Dochází k rozvoji tradičního prvku, tedy
smíšené vesnické funkce. Dvě z těchto ploch se nachází na jižním okraji vsi. Nalevo od současné výrobní
plochy. Plocha LHO-SV-3 (rezerva) je zde doplněna o ochrannou zeleň (též rezerva) tak, aby nedocházelo
k rušení funkce sousední výrobou. Další plocha – LHO-SV-1 se poté nachází na úplném západním okraji u
příjezdové komunikace, přirozeně zde navazuje na současný stav. Další smíšenou vesnickou plochu
navrhuje ÚP v severovýchodní části katastrální území při místní komunikaci, jde o územní rezervu (plocha
LHO-SV-4) a poslední u komunikace na východní straně (žádost FO).
Alokované plochy:
LHO-SV-1 – plocha smíšená venkovská – převzato z platného ÚP.
LHO-SV-2 – plocha smíšená venkovská – žádost FO.
LHO-SV-3 – rezervní smíšená venkovská plocha - převzato z platného ÚP.
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LHO-SV-4 – rezervní smíšená venkovská plocha - převzato z platného ÚP.
LHO-ZO-1 – rezervní plocha ochranné zeleně mezi současnou výrobní plochou a rezervní návrhovou
plochou smíšené venkovské funkce.
Milíkov u Stříbra: Malý vesnický útvar disponující železniční stanicí. V místě se nachází výrobní plochy za
železniční stanicí. Převažující funkční využití představuje smíšené vesnické plochy. Tato katastrální část
slouží především k účelům bydlení. V rámci ÚP dochází k navržení 7 ploch. Dochází k rozšíření výrobních
ploch za železniční tratí plochou MIL-VL-1 a plochou rezervy MIL-VL-2 (plochy vychází z platného ÚP).
V centru vsi dochází k návrhu bydlení, tato plocha kompaktně uzavírá proluku napravo od stavové plochy
sportovního občanského vybavení, plocha taktéž vychází z platného ÚP. Ostatní rozvoj se poté odehrává na
pravé straně od vodního toku Mže. ÚP zde posiluje tradiční místní vesnickou funkci. Plochy MIL-SV-2 a MILSV-4 jsou převzaty z platného ÚP a jsou doplněny plochami MIL-SV-1 a MIL-SV-3. Posilují ucelenost území
napravo od Mže.
Alokované plochy:
MIL-BI-1 – plocha individuálního bydlení - převzato z platného ÚP.
MIL-SV-1 – plocha smíšená venkovská na východě katastrální části.
MIL-SV-2 – plocha smíšená venkovská - převzato z platného ÚP.
MIL-SV-3 – plocha smíšená venkovská na východě katastrální části
MIL-SV-4 – plocha smíšená venkovská - převzato z platného ÚP.
MIL-VL-1 – plocha lehké výroby za železniční tratí - převzato z platného ÚP.
MIL-VL-2 – plocha rezervní návrhové plochy lehké výroby za železniční tratí - převzato z platného ÚP.
Otročín u Stříbra: Malý vesnický útvar, který je podobný výše uvedeným. Základní funkcí je především
bydlení představováno smíšenou venkovskou funkcí. V místě se mimo to nachází zemědělská výroba.
V rámci ÚP dochází k alokaci 3 návrhových ploch. Jde o plochu venkovskou smíšenou (OTR-SV-2)
s ochrannou zelení – jde o územní rezervy, vycházející z platného ÚP. Dále je navržena plocha venkovská
smíšená – OTR-SV-1 v severní části podél vodního toku. Dále jsou uvažovány komplexní pozemkové
úpravy.
Alokované plochy:
OTR-NZ-1x-1 – plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-NZ-1x-2 - plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-NZ-1x-3 - plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-NZ-1x-4 - plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-NZ-1x-5 - plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-NZ-1x-6 - plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-NZ-1x-7 - plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-NZ-1x-8 - plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-NZ-1x-9 - plocha specifické zemědělské půdy – jedná se pozemkové úpravy.
OTR-SV-1 – plocha smíšená venkovské na severovýchodní hranici zástavby.
OTR-SV-2 – plocha rezervní návrhové smíšené venkovské plochy – vychází z platného ÚP.
OTR-ZO-1 – plocha rezervní návrhové ochranné zeleně mezi komunikací a plochou OTR-SV-1 – vychází
z platného ÚP.
Těchlovice u Stříbra: Do katastrální části Těchlovice jsou kromě Stříbra nejintenzivněji alokovány rozvojové
plochy. Tento rozvoj je představován především komplexními pozemkovými úpravami a plochami převzatými
z platného ÚP. Těchlovice u Stříbra tvoří vesnický systém nacházející se severozápadně od Stříbra. Jako ve
všech katastrálních částech (kromě Butova) převažuje především funkce bydlení, která je představována
smíšenými venkovskými plochami. V jižní části se nachází plochy zemědělské výroby, v severní části poté
výrobní oblast. V rámci ÚP dochází ke komplexním pozemkovým úpravám, které představují alokaci ploch:
plocha zemědělská - trvalý travní porost [NZ.2] a vodní plochy [W]. K tomuto rozvoji jsou alokovány plochy
vycházející z platného územního plánu, jde o plochu individuálního bydlení (TEC-BI-1) navazující na
zástavbu v jižní části území, na ní navazuje plocha smíšené venkovské funkce. Dále jsou alokována plochy
rozšiřující hřbitov, u tohoto pietního místa je navržena plocha veřejného prostranství s převahou
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nezpevněných ploch. Dále je navržena plocha vesnická smíšená (TEC-SV-1), která kompaktně zarovnává
zástavbu podél komunikace ve východní oblasti Těchlovic. Plochy stejné funkce jsou také alokovány u
komunikace II/230 u výjezdu na severozápadní straně. Dochází k alokaci výrobní plochy východně
zemědělské výroby na jihu katastrálního území (TEC-VL-1), plocha výroby se uvažuje i západně od
zemědělské výroby (TEC-VL-2) – v tomto případě jde o územní rezervu. Územní rezervu představuje i
výrobní plocha u současné lehké výrobní oblasti na severu (TEC-VL-3).
Alokované plochy:
TEC-BI-1 – plocha individuálního bydlení jižně od centra katastrální části – převzato z platného ÚP.
TEC-BI-2 - plocha individuálního bydlení jižně od centra katastrální části – žádost FO.
TEC-NZ.2-1 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-2 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-3 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-4 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-5 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-6 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-7 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-8 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-9 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-10 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-11 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-NZ.2-12 – plocha zemědělská – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-OH-1 – plocha veřejného pohřebiště – převzato z platného ÚP.
TEC-PZ-1 – plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch - převzato z platného ÚP.
TEC-SV-1 – plocha smíšená venkovská - převzato z platného ÚP.
TEC-SV-2 – plocha smíšená venkovská - převzato z platného ÚP.
TEC-SV-3 – plocha smíšená venkovská - převzato z platného ÚP.
TEC-VL-1 – plocha lehké výroby - převzato z platného ÚP.
TEC-VL-2 – plocha rezervní návrhové lehké výroby - převzato z platného ÚP.
TEC-VL-3 – plocha rezervní návrhové lehké výroby - převzato z platného ÚP.
TEC-W-1 – plocha vodní – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-W-2 – plocha vodní – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-W-3 – plocha vodní – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
TEC-W-4 – plocha vodní – jedná se o komplexní pozemkové úpravy.
Stříbro: Hlavní katastrální část řešeného území. Hlavní městský rozvoj se odehrává především zde. V rámci
ÚP dochází k výraznému zefektivnění dopravní infrastruktury města, je navržen městský obchvat, který
povede severozápadním směrem od centra města. Dále je navržena přeložka komunikace II/230 na jihu
řešeného území (STR-DS-11). Nejintenzivnější rozvoj se odehrává severně od komunikace II/605 (podél
ulice tř. 5. května) a dále na severu území v oblasti výrobních ploch napravo od ulice Soběslavova. U ulice tř.
5. května (resp. u komunikace II/605) je plánovaný kruhový objezd, který bude zakončovat městský obchvat,
v této lokalitě (severně od komunikace) dochází k lokalizaci výrobních ploch, které vychází z platného ÚP.
Rozvoj je plánován až směrem k ulici Revoluční (II/230), výrobní plochy VL jsou podél plánovaného
obchvatu a plochy blížící se Revoluční ulici nesou funkci smíšenou městskou a občanskou vybavenost.
Jižně na hranici současné zástavby v ulici Na Vinici dochází k rozvoji individuálního bydlení, což představuje
logický rozvoj této funkce v tomto místě. Toto bydlení je doplněno smíšenou městskou funkcí a veřejnými
prostranstvími, vše vychází z platného ÚP. K dalšímu rozvoji bydlení, dle platného ÚP, dochází západně od
ulice Vranovská, toto bydlení je zde rozšířeno o plochy smíšené vesnické. K dalšímu rozvoji bydlení poté
dochází jižně od ulice Plzeňská (STR-BI-4), k této ploše je připojena zeleň (STR-ZP-1) a bydlení je rozvíjeno
také východním směrem (žádost FO). K rozvoji bydlení dochází také západně od železniční trati, ovšem
v menší míře, rozvoj je převzat z platného ÚP. V ulici Sokolská je alokováno nové parkoviště (STR-DS-1).
K rozvoji dochází také podél ulice Alešova až k ulici Revoluční, v místě nad vodními plochami dochází
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k rozvoji bydlení (resp. smíšené městské funkce) + jsou nově dopravně propojeny ulice U Kaple a Revoluční.
Další dopravní propojku ke stávajícímu bydlení tvoří v lokalitě Nerudova plocha VPS (STR-DS-2). Bydlení je
dále realizováno mezi ulicemi Májová a Mírová (STR-SM-5). Severně od ulice Alešova směrem k náměstí
Svobody je navržena (dle platného ÚP) plocha veřejného prostranství (parkové úpravy) a parkoviště (dle
změny ÚP č. 1). Výrazný rozvoj je poté představován vyplněním prostoru severovýchodně od komunikace
II/230, kolem výrobních ploch v ulici Dukelská až sportovnímu areálu v ulici Palackého, jde o plochy bydlení
(STR-BI-6, STR-BI-7) doplněné zelení a veřejnými prostory. Významné je v tomto místě dopravní řešení, dle
platného ÚP je navrženo severní propojení II/230 → II/193 až k místu motokrosového závodiště. Přičemž
bydlení je rozvíjeno mezi komunikací II/230 a ulicí Soběslavova, tento rozvoj vychází z platného ÚP a je
doplněn ochrannou zelení a dopravním propojením (STR-DS-10) od ulice Soběslavova na hranici současné
zástavby. Další bydlení je realizováno východně od ulice Soběslavova až ke společnosti Kermi s.r.o., plocha
je doplněna také rozvojem smíšené městské funkce a zahrádkářskými osadami. Rozvoj ploch bydlení se
táhne až jižně pod komunikaci II/193 (západně od sportovního hřiště). Rozvoj vychází z platného ÚP a je
doplněn příslušnými plochami veřejných prostranství. U motokrosového areálu navrhuje územní plán plochu
STR-VL-5, bude sloužit jako stavební dvůr (zahradnické práce) - skladování. V rámci ÚP je také navržena
nová cyklostezka propojující Těchlovice u Stříbra a Stříbro. V oblasti mateřského školství obec plánuje
vytvoření nových prostor pro tuto funkci (OV), v té souvislosti se plánuje do budoucna stávající objekty
využívat v rámci smíšených městských ploch (STR-SM-9 a STR-SM-10).
Alokované plochy:
STR-BH-1 – plocha hromadného bydlení v ulici Máchova.
STR-BI-1 – plocha individuálního bydlení v ulici Vranovská - převzato z platného ÚP.
STR-BI-3 – plocha individuálního bydlení mezi II/230 a ulicí Soběslavova - převzato z platného ÚP.
STR-BI-4 – plocha individuálního bydlení jižně od ulice Plzeňská.
STR-BI-5 – plocha individuálního bydlení východně od ulice Soběslavova - převzato z platného ÚP.
STR-BI-6 – plocha individuálního bydlení východně od sportovního hřiště v Palackého ulici - převzato
z platného ÚP.
STR-BI-7 – plocha individuálního bydlení východně od sportovního hřiště v Palackého ulici - převzato
z platného ÚP.
STR-BI-8 – plocha individuálního bydlení v ulici U Kaple.
STR-BI-9 – plocha individuálního bydlení v ulici K Floriánu.
STR-BI-10 – plocha individuálního bydlení severně od ulice Plzeňská.
STR-BI-11 – plocha individuálního bydlení jižně od ulice Plzeňská.
STR-BI-13 – plocha individuálního bydlení v ulici Kladrubská – převzato z platného ÚP.
STR-BI-14 – plocha individuálního bydlení při ulici Plzeňská – převzato z platného ÚP.
STR-BI-15 – plocha individuálního bydlení jižně od ulice Hřbitovní – převzato z platného ÚP.
STR-DS-1 – plocha parkoviště u mostu v ulici Sokolská - převzato z platného ÚP. Jde o VPS.
STR-DS-2 – propojka ke stávajícím plochám bydlení v ulici Nerudova. Jde o VPS.
STR-DS-3 – severní obchvat (II/230- III/19326). Jde o VPS.
STR-DS-4 – severní obchvat (III/19326-II/193). Jde o VPS.
STR-DS-5 – přeložka silnice II/230. Jde o VPS.
STR-DS-6 – místní komunikace za FVE. Jde o VPS.
STR-DS-7 – místní komunikace spojení ulic Revoluční a U kaple. Jde o VPS.
STR-DS-8 – místní komunikace - ulice Soběslavova podél výrobních ploch k návrhu bydlení. Jde o VPS.
STR-DS-10 – cyklostezka Těchlovice-Stříbro. Jde o VPS.
STR-DS-11 – severní obchvat (II/605-II/230). Jde o VPS.
STR-DS-12 – chodník Těchlovice. Jde o VPS.
STR-DS-13 – napojení lokality Na Vinici na plánovaný kruhový objezd na II/605. Jde o VPS.
STR-DS-14 – místní komunikace jižně od ulice Plzeňská. Jde o VPS.
STR-DS-15 - Dopravní propojka v rámci výstupu Urbanistické studie v lokalitě severně od ulice Prokopa
Holého.
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STR-OV-2 – občanské vybavení západně od sportovního hřiště v Palackého ulici – převzato z platného ÚP.
STR-OV-3 – plocha pro umístění MŠ – vychází z Urbanistické studie ulice Prokopa Holého.
STR-OV-4 – plocha rezervy pro případný Domov pro seniory II - vychází z Urbanistické studie ulice Prokopa
Holého.
STR-PV-2 – plocha veřejného prostranství v ulici Nerudova a Dukelská.
STR-PV-3 – plocha veřejného prostranství v ulici Soběslavova.
STR-PV-4 – plocha veřejného prostranství u FVE jižně od II/605.
STR-PV-5 – plocha veřejného prostranství v ulici Vranovská.
STR-PV-7 – plocha veřejného prostranství východně od ulice Dukelská.
STR-PV-8 – plocha veřejného prostranství východně od sportovního hřiště ulice Palackého - napojení
stávajících ploch bydlení (pozemky 1002, 2772,2773, 1894/3) a propojka k návrhovým plochám bydlení
(STR-BI-6 a STR-BI-7). Jde o VPS.
STR-PV-10 – parkoviště u ulice 28. Října – převzato z platného ÚP. Jde o VPS.
STR-PZ-1 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch v ulici Revoluční - převzato
z platného ÚP.
STR-PZ-2 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch v okolí kostela sv. Petra.
STR-PZ-3 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch v okolí ulice K Floriánu – převzato
z platného ÚP.
STR-PZ-4 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch jižně od ulice Na Vinici.
STR-PZ-5 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch jižně v ulici Vranovská .
STR-PZ-7 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch v ulici Soběslavova - převzato
z platného ÚP.
STR-PZ-8 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch u ulice U Kaple - převzato z platného
ÚP.
STR-PZ-9 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch v ulici Alešova - převzato z platného
ÚP.
STR-PZ-10 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch v ulici Hřbitovní - převzato
z platného ÚP.
STR-PZ-11 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch kolem společnosti Kermi, s.r.o.
STR-PZ-12 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch v ulici U Kaple.
STR-PZ-14 – plocha veřejných prostor s převahou nezpevněných ploch v ulici Na Příkopech.
STR-PZ-15 – plochy zeleně - plocha alokována v okolí hromadného bydlení v ulici Nerudova
STR-PZ-16 - plochy zeleně - plocha alokována v okolí hromadného bydlení v ulici Nerudova
STR-RZ-1 – plocha zahrádkářské osady jižně od ulice Partyzánská.
STR-RZ-2 – plocha zahrádkářské osady mezi ulicí Nerudova a společností Kermi - převzato z platného ÚP.
STR-SM-2 – smíšená městská plocha mezi ulicemi Kladrubská a Tovární.
STR-SM-3 – smíšená městská plocha severně od ulice tř. 5. Května - převzato z platného ÚP.
STR-SM-4 – smíšená městská plocha východně od ulice Revoluční - převzato z platného ÚP.
STR-SM-5 – smíšená městská plocha mezi ulicemi Májová a Mírová - převzato z platného ÚP.
STR-SM-6 – smíšená městská plocha mezi FVE a ulicí Na Vinici - převzato z platného ÚP.
STR-SM-7 – smíšená městská plocha východně od ulice Soběslavova - převzato z platného ÚP.
STR-SM-8 – smíšená městská plocha mezi ulicemi Dukelská a Palackého - převzato z platného ÚP.
STR-SM-9 – smíšená městská plocha v místě MŠ u autobusového nádraží.
STR-SM-10 – smíšená městská plocha v místě MŠ v ulici Palackého.
STR-SM-11 – plochy smíšené městské pro umístění RD - vychází z Urbanistické studie ulice Prokopa
Holého.
STR-OK-12 - plocha komerční vybavenosti
STR-SM-13 - plocha individuálního bydlení u ulice U Rybníka – převzato z platného ÚP.
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STR-TI-1 – plocha technické infrastruktury mezi ulicemi Sokolská a Plzeňská.
STR-TI-2 – vymezení části pozemku přilehlého k navržené komunikaci pro přemístění stávající sloupové
trafostanice – v rámci Urbanistické studie ulice Prokopa Holého.
STR-VL-1 – plocha lehké výroby u FVE u tř. 5. května.
STR-VL-2 – plocha lehké výroby jižně od severního obchvatu (III/19326-II/193).
STR-VL-3 – plocha lehké výroby západně od severního obchvatu (II/605-II/230) - převzato z platného ÚP.
STR-VL-4 – plocha lehké výroby východně od severního obchvatu (II/605-II/230) - převzato z platného ÚP.
STR-VL-5 – návrh plochy pro stavební dvůr (zahradnické práce) – skladování.
STR-VL-6 – plocha přestavby bývalého zemědělského areálu.
STR-VL-7 – rozšíření ploch výroby v severovýchodní části města.
STR-VL-8 – rozšíření ploch výroby v severovýchodní části města.
STR-W-1 – vodní plocha v ulici Plzeňská - převzato z platného ÚP.
STR-ZO-1 – plocha ochranné zeleně u židovského hřbitova.
STR-ZO-2 – plocha ochranné zeleně u zahrádkářských osad u II/230.
STR-ZO-3 – plocha ochranné zeleně západně od kostela sv. Petra.
STR-ZO-4 – plocha ochranné zeleně mezi II/230 a ulici Soběslavova - převzato z platného ÚP.
STR-ZO-5 – plocha ochranné zeleně u společnosti Kermi, s.r.o.
STR-ZO-6 – plocha ochranné zeleně v ulici Nádražní.
STR-ZP-1 – plocha zeleně přírodního charakteru jihovýchodně od ulice Stodská.
STR-ZP-2 – plocha zeleně přírodního charakteru východně od sportovního hřiště v ulici Palackého.
Podmínky ostatní zástavby v území:
Jako stávající jsou převzaty solitérní stavby v lese.

c1.5) Osnova urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce je založena na rozvoji města Stříbro v oblasti bydlení (především v katastrálním
území Stříbro – výrazně zejména: jižně od ulice Na Vinici; podél ulice Vranovská; severně od ulice
Soběslavova; u ulice Palackého východně od sportovního hřiště či jižně od návsi v k.ú. Těchlovice u Stříbra
– rozvoj bydlení vychází z platného územního plánu). Dochází ke zklidnění ploch kolem kostela sv. Petra. V
oblasti průmyslu (zejména v katastrálním území Stříbro, a to severně od komunikace II/605 v místech
bývalých kasáren; jižně od komunikace II/605 v místech u fotovoltaických zařízení; dále kolem výrobních
ploch společnosti Kermi, s.r.o.; také dochází k rozšíření výroby v katastrální části Milíkov u Stříbra – plocha
za železniční tratí; v Těchlovicích v jižní části u zemědělské výroby a v severní části v blízkosti výrobních
ploch) a stabilizaci, ochraně a rozvoji rozhodujících nestabilizovaných ploch.
Urbanistická koncepce vychází z realizace nadmístních staveb dopravní infrastruktury ve sledovaném
období cca 15 ti let.
Urbanistická koncepce výrazně nerozvíjí ostatní místní části nad rámec nutných opatření a přirozených
rozvojových tendencí. Převzatá urbanizace je kompenzována v odůvodněných případech ochrannou zelení.
Charakter zástavby vymezují podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v rozsahu a měřítku
územního plánování = zastavění, počet podlaží, výška zástavby. V obecné poloze je uplatněn požadavek na
zachování charakteru zástavby z hlediska architektonických forem, tvaru a sklonu střech a použití
charakteristických stavebních technologií, materiálů a barevnosti.
V odůvodněných případech je požadováno zpřesnění zástavby konkrétní rozvojové plochy územních studií.
Zde je sledováno zejména vymezení veřejného prostranství a komunikačního systému, v odůvodněných
případech pak dodržení kompoziční osy území.

c2) Vymezení zastavitelných ploch
Územní plán je řešen jako invariantní. V následujícím přehledu je zřejmá pozice plochy uvnitř zastavěného
území (tj. plochy změny zastavěného území) či mimo (tj. rozvojová – zastavitelná plocha). Přehled dále
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zobrazuje vazbu na platný územní plán, důvodem je zpětná kontrola s cílem ochránit město před případnými
kompenzacemi vypuštěných zastavitelných ploch. Případný odlišný názor zpracovatele na takto vymezené
zastavitelné plochy je komentován v urbanistické koncepci a ve vybraných případech kompenzován
etapizací takto převzaté zástavby.

Stříbro

Otročín u Stříbra

Milíkov u Stříbra

Lhota u
Stříbra

Jezerce

Buto
v

katastrá
lní
území

Tabulka 1 - Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území
Označení

výměra v
ha

plocha rodinné rekreace [RI]

BUT-RI-1

3,13

plocha rodinné rekreace [RI]

BUT-RI-2

5,85

plocha rodinné rekreace [RI]

JEZ-RI-1

1,34

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

LHO-SV-1

0,2

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

LHO-SV-2

0,11

zeleň ochranná a izolační [ZO]

LHO-ZO-1

0,05

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

MIL-BI-1

0,19

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

MIL-SV-1

0,63

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

MIL-SV-2

0,24

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

MIL-SV-3

0,50

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

MIL-SV-4

1,05

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

MIL-VL-1

2,87

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

MIL-VL-2

0,84

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-1

28,04

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-2

18,10

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-3

3,54

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-4

11,63

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-5

0,1

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-6

0,09

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-7

2,58

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-8

13,19

plocha zemědělská - orná půda (specifická)
[NZ.1x]

OTR-NZ1x-9

11,48

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

OTR-SV-1

0,1

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

OTR-SV-2

0,46

zeleň ochranná a izolační [ZO]

OTR-ZO-1

0,13

bydlení hromadné [BH]

STR-BH-1

0,13

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-1

6,39

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-2

11,27

Funkce
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katastrá
lní
území

Označení

výměra v
ha

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-3

9,01

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-4

3

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-5

2,86

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-6

6,186,76

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-7

3,36

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-8

0,22

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-9

0,25

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-10

1,65

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-11

0,28

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-13

0,75

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-14

0,18

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

STR-BI-15

0,14

silniční doprava [DS]

STR-DS-1

0,64

silniční doprava [DS]

STR-DS-2

0,05

silniční doprava [DS]

STR-DS-3

1,98

silniční doprava [DS]

STR-DS-4

4,5

silniční doprava [DS]

STR-DS-5

4,35

silniční doprava [DS]

STR-DS-6

0,11

silniční doprava [DS]

STR-DS-7

0,11

silniční doprava [DS]

STR-DS-8

0,49

silniční doprava [DS]

STR-DS-10

0,81

silniční doprava [DS]

STR-DS-11

5,72

silniční doprava [DS]

STR-DS-12

0,03

silniční doprava [DS]

STR-DS-13

0,37

silniční doprava [DS]

STR-DS-14

0,12

silniční doprava [DS]

STR-DS-15

0,25

plocha komerční vybavenosti [OK]

STR-OK-12

0,40

plocha veřejné vybavenosti [OV]

STR-OV-2

1,47

plocha veřejné vybavenosti [OV]

STR-OV-3

0,34

plocha veřejné vybavenosti [OV]

STR-OV-4

0,21

veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch [PV]

STR-PV-2

0,19

veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch [PV]

STR-PV-3

0,46

veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch [PV]

STR-PV-4

0,51

Funkce
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katastrá
lní
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Označení

výměra v
ha

veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch [PV]

STR-PV-5

0,63

veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch [PV]

STR-PV-7

0,43

veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch [PV]

STR-PV-8

0,89

veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch [PV]

STR-PV-10

0,42

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-1

0,19

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-2

2,27

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-3

3,133,02

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-4

0,94

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-5

1,94

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-7

0,71

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-8

0,17

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-9

3,09

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-10

0,23

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-11

5,021,43

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-12

0,01

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-14

0,28

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-15

0,63

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

STR-PZ-16

0,03

plocha individuální rekreace - zahrádkářské
osady [RZ]

STR-RZ-1

0,69

plocha individuální rekreace - zahrádkářské
osady [RZ]

STR-RZ-2

1,9

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-2

0,27

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-3

13,32

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-4

1,63

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-5

0,92

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-6

3,1

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-7

3,64

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-8

4,97

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-9

0,81

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-10

0,14

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-11

0,26

plocha smíšená obytná městská [SM]

STR-SM-13

0,21

STR-TI-1

0,08

Funkce

plocha TI - inženýrské sítě [TI]
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katastrá
lní
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Těchlovice u Stříbra

Označení

výměra v
ha

plocha TI - inženýrské sítě [TI]

STR-TI-2

0,01

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

STR-VL-1

2,38

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

STR-VL-2

1,56

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

STR-VL-3

3,32

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

STR-VL-4

19,53

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

STR-VL-5

0,52

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

STR-VL-6

7,88

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

STR-VL-7

0,99

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

STR-VL-8

0,70

plocha vodní a vodohospodářská [W]

STR-W-1

0,14

zeleň ochranná a izolační [ZO]

STR-ZO-1

0,36

zeleň ochranná a izolační [ZO]

STR-ZO-2

0,65

zeleň ochranná a izolační [ZO]

STR-ZO-3

1,113,01

zeleň ochranná a izolační [ZO]

STR-ZO-4

5,69

zeleň ochranná a izolační [ZO]

STR-ZO-5

0,57

zeleň ochranná a izolační [ZO]

STR-ZO-6

0,22

zeleň přírodního charakteru [ZP]

STR-ZP-1

0,34

zeleň přírodního charakteru [ZP]

STR-ZP-2

0,8

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

TEC-BI-1

2,96

bydlení individuální v rodinných domech městské a příměstské [BI]

TEC-BI-2

0,46

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.21

4,31

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.22

0,89

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.23

5,34

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.24

4,68

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.25

10,1

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.26

1,7

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.27

13,98

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.28

6,66

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.29

0,39

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.210

1,6

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.211

7,07

Funkce
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katastrá
lní
území

Označení

výměra v
ha

plocha zemědělská - trvalý travní porost
[NZ,2]

TEC-NZ.212

1,26

veřejná pohřebiště a související služby [OH]

TEC-OH-1

0,14

veřejná prostranství s převahou
nezpevněných ploch [PZ]

TEC-PZ-1

0,17

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

TEC-SV-1

1,88

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

TEC-SV-2

0,27

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

TEC-SV-3

0,18

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

TEC-VL-1

0,92

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

TEC-VL-2

0,77

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl
[VL]

TEC-VL-3

0,49

plocha vodní a vodohospodářská [W]

TEC-W-1

0,71

plocha vodní a vodohospodářská [W]

TEC-W-2

1,37

plocha vodní a vodohospodářská [W]

TEC-W-3

0,7

plocha vodní a vodohospodářská [W]

TEC-W-4

2,17

Funkce

pozice plochy
uvnitř
ZÚ

mimo
ZÚ

zdroj vymezení
platný
ÚP

nový
ÚP

ZÚR

c3) Vymezení ploch přestavby:
Územní plán vymezuje plochy přestavby.
Tabulka 2 - Plochy přestavby

Funkce kód

INDEX_NP

Katastr

Rozloha
(ha)

BH

STR-BH-1

Stříbro

0,13

DS

STR-DS-1

Stříbro

0,64

DS

STR-DS-6

Stříbro

0,11

DS

STR-DS-12

Stříbro

0,04

DS

STR-DS-13

Stříbro

0,37

DS

STR-DS-2

Stříbro

0,05

DS

STR-DS-15

Stříbro

0,25

OK

STR-OK-12

Stříbro

0,40

OV

STR-OV-3

Stříbro

0,34

OV

STR-OV-4

Stříbro

0,21

PV

STR-PV-3

Stříbro

0,46

SM

STR-SM-2

Stříbro

0,27

SM

STR-SM-10

Stříbro

0,14

SM

STR-SM-9

Stříbro

0,81

SM

STR-SM-3

Stříbro

13,31

SM

STR-SM-11

Stříbro

0,26

SM

STR-SM-13

Stříbro

0,21

TI

STR-TI-2

Stříbro

0,01

VL

STR-VL-3

Stříbro

3,32
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Funkce kód

INDEX_NP

Katastr

Rozloha
(ha)

VL

STR-VL-4

Stříbro

19,53

VL

STR-VL-6

Stříbro

7,88

c4) Vymezení ploch dopravní infrastruktury:
Územním plánem jsou dále vymezeny související plochy veřejných prostranství a dopravy D1 – D13 dle
značení v grafické části územního plánu.

c5) Vymezení ploch sílení zeleně:
Struktura prostorového uspořádání sídelní zeleně vychází ze stávající urbanistické struktury jednotlivých
sídel a dále i z celkové urbanistické koncepce, rovněž respektuje hodnoty zjištěné v rámci terénního šetření
a průzkumů území. V hlavním výkrese jsou vymezeny plochy, které mají dále v textu definován účel
funkčního využití včetně podmínek prostorového uspořádání. Cílem jejich vymezení jako samostatné funkční
plochy je zajištění rozvoje kvalitních veřejných ploch městského interiéru i obytného prostředí, dále pak i
zabezpečení návaznosti na krajinnou zeleň, tedy volnou krajinu. Hlavním účelem rozlišení funkcí veřejné
zeleně v sídle je stabilizace a rozvoj jejich převažujících hodnot v území, podpora krajinného / městského
rázu.
V menších sídlech jsou plochy veřejné zeleně stabilizovány ve formě PV/PZ.
Butov – dominantou je řeka Mže, doplněna plochami přírodní zeleně a taky jako součást ploch rekreace –
zahrádek. Je předpoklad pro rozšíření zeleně v rámci navrhovaných ploch individuální rekreace.
Stříbro – plochy ochranné a izolační zeleně jsou navrhovány podél komunikací a jako izolační bariéra mezi
silnicí a plochou pro individuální bydlení. Dále je navržena plocha lesoparku. Významným prvkem sídelní
zeleně je tady taky řeka Mže a další vodní plochy vyskytující se v území. V jejím okolí nedochází k výrazným
zásahům.
Těchlovice u Stříbra – nedochází k výrazné změně.
Otročín u Stříbra - nedochází k výrazné změně.
Jezerce - nedochází ke změně.
Milíkov u Stříbra - nedochází ke změně.
Lhota u Stříbra – je navržena plocha zeleně přírodního charakteru. Jinak zde nedojde ke změnám.
Podporou zachování hodnot sídelní, i mimosídelní, zeleně je dále vymezení územního systému ekologické
stability (ÚSES), jež využívá a stabilizuje v současnosti ekologicky cenné segmenty krajiny jak
v urbanizovaném prostředí, tak i ve volné krajině. ÚSES je blíže definován v další kapitole. V řešeném území
se vyskytují prvky ÚSES všech úrovní – lokální biocentra a biokoridory, regionální biokoridory a
nadregionální biokoridor.
V rámci ÚP je sídelní zeleň navržena jako výhradní funkce pro:







PLOCHY DOPRAVNÍ – silniční (DS) – v rámci ploch doprovodná zeleň
VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ a související služby (OH)
PLOCHY ZELENĚ – zeleň ochranná a izolační (ZO)
PLOCHY ZELENĚ – zeleň přírodního charakteru (ZP)
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) – v rámci ploch doprovodná zeleň

Tabulka 3 - Sídelní zeleň

FUNKCE

NÁZEV JEVU

INDEX

ZO

zeleň ochranná a
izolační [ZO]

LHO-ZO-1

ZO

zeleň ochranná a
izolační [ZO]

OTR-ZO-1

KATASTR

PŮVOD

ROZL. [ha]

-

plocha změn v nezastavěném
území

Lhota u
Stříbra

platný ÚP

0,0451

-

plocha změn v nezastavěném
území

Otročín u
Stříbra

platný ÚP

0,1272

VPS

TYP
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FUNKCE

NÁZEV JEVU

INDEX

VPS

TYP

KATASTR

PŮVOD

ROZL. [ha]

ZO

zeleň ochranná a
izolační [ZO]

STR-ZO-1

-

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

nový ÚP

0,3589

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS-3

VSD 3

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

nový ÚP

1,9754

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS-4

VSD 4

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

nový ÚP

4,4132

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS-5

VSD 5

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

nový ÚP

4,3514

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS-1

VSD 1

plocha přestavby

Stříbro

platný ÚP

0,6354

ZO

zeleň ochranná a
izolační [ZO]

STR-ZO-4

-

zastavitelná plocha

Stříbro

platný ÚP

5,6916

ZO

zeleň ochranná a
izolační [ZO]

STR-ZO-5

-

plocha přestavby

Stříbro

nový ÚP

0,5705

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS-6

VSD 6

zastavitelná plocha

Stříbro

nový ÚP

0,1070

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS-7

VSD 7

plocha přestavby

Stříbro

nový ÚP

0,1071

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS-8

VSD 8

zastavitelná plocha

Stříbro

nový ÚP

0,4863

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS10

VSD 10

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

nový ÚP

0,8116

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS11

VSD 11

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

nový ÚP

5,7220

DS

silniční doprava [DS]

STR-DS12

VSD 12

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

nový ÚP

0,0351

ZO

zeleň ochranná a
izolační [ZO]

STR-ZO-2

-

zastavitelná plocha

Stříbro

nový ÚP

0,6508

W

plocha vodní a
vodohospodářská [W]

STR-W-1

-

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

platný ÚP

0,1356

ZO

zeleň ochranná a
izolační [ZO]

STR-ZO-3

-

plocha přestavby

Stříbro

nový ÚP

ZO

zeleň ochranná a
izolační [ZO]

STR-ZO-6

-

plocha přestavby

Stříbro

nový ÚP

0,2208

ZP

zeleň přírodního
charakteru [ZP]

STR-ZP-1

-

plocha změn v nezastavěném
území

Stříbro

nový ÚP

0,3374

ZP

zeleň přírodního
charakteru [ZP]

STR-ZP-2

-

plocha přestavby

Stříbro

nový ÚP

0,7960

W

plocha vodní a
vodohospodářská [W]

TEC-W-1

-

plocha změn v nezastavěném
území

Těchlovice
u Stříbra

nový ÚP

0,7134

OH

veřejná pohřebiště a
TEC-OH-1
související služby [OH]

-

plocha změn v nezastavěném
území

Těchlovice
u Stříbra

platný ÚP

0,1351

W

plocha vodní a
vodohospodářská [W]

TEC-W-2

-

plocha změn v nezastavěném
území

Těchlovice
u Stříbra

nový ÚP

1,3702

W

plocha vodní a
vodohospodářská [W]

TEC-W-3

-

plocha změn v nezastavěném
území

Těchlovice
u Stříbra

nový ÚP

0,7032

W

plocha vodní a
vodohospodářská

TEC-W-4

-

plocha změn v nezastavěném
území

Těchlovice
u Stříbra

nový ÚP

2,1794

1,114393
3,0052

Další funkce s vysokým podílem sídelní zeleně jsou často plochy rekreační, velmi hodnotné plochy zeleně i k
případnému rozšíření nalezneme v plochách veřejné občanské vybavenosti. Plochy zeleně jsou přípustné a
nachází se téměř ve všech funkcích. Zásadní jsou u funkcí obytných, kde jsou součástí veřejného i
soukromého prostoru pro rezidenty (především v lokalitách obytných souborů), dále pro plochy občanského
vybavení, kde dotvářejí jejich charakter (veřejné parky, vstupní prostory před ubytovacími, zábavními areály
aj.). Podíl ploch zeleně v těchto funkcích je blíže definován ve formě koeficientu zeleně nebo koeficientu
zastavěnosti pro jednotlivé funkční využití.
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Doprovodná a liniová zeleň, solitérní stromy
Doprovodná a liniová zeleň je součástí ploch dopravní infrastruktury, není vymezována plošně samostatně
vzhledem k měřítku ÚP. Shodný je přístup k doprovodným porostům podél a v okolí vodních útvarů
(pobřežní porosty). V těchto plochách je významná především z hlediska krajinného rázu a charakteru sídla
a je nutné ji zachovat/obnovovat jak pro stávající funkce, tak i pro návrhové – především v plochách DS, PV,
PZ.
Zásadním pro dotváření obrazu obce a krajinného rázu jsou i solitérní stromy v krajině i sídle (např. podpora
historické, architektonické dominanty). Solitéry nejsou ÚP navrhovány, lze je doplnit v rámci stávajících
funkcí, které vznik zeleně umožňují.
 V současnosti se nachází ve městě v rámci veřejných prostranství, podél komunikací dřeviny, jež
podléhají standardní údržbě a jednotlivé dřeviny nejsou ÚP navrhovány (není v měřítku ÚP).
Stříbro
Ve Stříbře je navrženo několik ploch ochranné – izolační zeleně, jež uzavírá navržený a stávající
urbanizovaný prostor. Vytváří tak pozvolnou vazbu na okolní krajinu, ale rovněž plní funkci odstupu od
dopravních tras a zdůrazňuje tak i nutnost tvorby doprovodné zeleně (ucelené návrhy BI) a to i v rámci
návrhu liniových ploch PV. Plochy PV musí kromě dopravní infrastruktury navázat a dát vznik novému
kvalitnímu a funkčnímu uličnímu prostoru s více funkcemi a vazbami na okolí.
Ostatní sídla
U většiny ostatních sídel je navržena zeleň izolační, jež má ustálit rozvoj v dané lokalitě a vytvořit návaznost
na volnou krajinu.
Tabulka 4 - Sídelní, doprovodná zeleň

ZPŮSOB VYUŽITÍ

INDEX

PLOCHA

Zeleň ochranná a izolační STR-ZO-1 Plocha změn v nezastaveném území
Zeleň ochranná a izolační STR-ZO-2 Zastavitelná plocha
Zeleň ochranná a izolační STR-ZO-3 Plocha přestavby
Zeleň ochranná a izolační LHO-ZO-1 Plocha změn v nezastaveném území
Zeleň ochranná a izolační OTR-ZO-1 Plocha změn v nezastaveném území
Zeleň ochranná a izolační STR-ZO-4 Zastavitelná plocha
Zeleň ochranná a izolační STR-ZO-4 Plocha přestavby
Zeleň ochranná a izolační STR-ZO-6 Plocha přestavby
Plochy veřejné zeleně se často kryjí s lokalitami registrovaných významných krajinných prvků (VKP), které
jsou většinou veřejně přístupné. Stabilizované funkce v těchto plochách jsou buď přímo vhodné pro ochranu
VKP (plochy veřejné zeleně – ZV, plochy zeleně přírodního charakteru – ZP, plochy vodní - W), nebo
ochranu VKP umožňují (přípustné využití – veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň) - plochy
veřejných pohřebišť (OH), plochy smíšené obytné - plochy občanského vybavení (OV) a plochy bydlení
v rodinných domech (BI).
Ochrana a doplňování sídelní zeleně je doporučena v rámci dalších rozvojových ploch, zejm. v rámci ploch
bydlení a v rámci stabilizovaných ploch zahrad a sadů, ploch rekreace-zahrádkářských kolonií.

c6) Vymezení územní rezervy dalšího rozvoje:
Tabulka 5 - Plochy územní rezervy

Funkce kód

INDEX_NP

Katastr

Rozloha (ha)

SV

LHO-SV-4

Lhota u Stříbra

0,39

SV

OTR-SV-2

Otročín u Stříbra

0,46

SV

LHO-SV-3

Lhota u Stříbra

0,87

OV

STR-OV-4

Stříbro

0,21
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Funkce kód

INDEX_NP

Katastr

Rozloha (ha)

VL

TEC-VL-2

Těchlovice u Stříbra

0,77

VL

TEC-VL-3

Těchlovice u Stříbra

0,49

VL

MIL-VL-2

Milíkov u Stříbra

0,84

ZO

LHO-ZO-1

Lhota u Stříbra

0,05

ZO

OTR-ZO-1

Otročín u Stříbra

0,13

1d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

d1)Dopravní infrastruktura
Město Stříbro se nachází severně od dálnice D5 (cca 8 km), která spojuje hlavní město Prahu, Plzeň a
Rozvadov – hraniční přechod do Německa (návaznost na dálnici A6), a patří k nejzatíženějším komunikacím
v České republice. Vliv blízkosti dálnice má příznivý vliv na dostupnost města z dálniční sítě. Základní
komunikační skelet města je tvořen silnicemi II. tříd. Přes území města prochází silnice II/193, II/230, II/605,
jejichž hlavní dopravní funkcí je propojení městských sídel v krajském měřítku.
Silnice II/605 prochází územím z východu na západ a spojuje D5 - exit 119, Úlici, Kozolupy a Plzeň. Silnice
II/230 prochází územím se severu na jih a prochází Planou, Černošínem, Stříbrem, až k D5 – exit 107.
Silnice II/193 prochází územím z jihozápadu na severovýchod ve směru sever – jih, propojuje Úněšov,
Pernarec, Stříbro, Kladruby, dále pak pokračuje pod D5 na Zhoř až do Horšovského Týna. Pro dopravní
obsluhu území je využívána síť silnic III. tříd a místních komunikací.
Dopravní infrastruktura je v územním plánu navržena invariantně. V rámci územního plánu jsou navrženy
následující stavby dopravní infrastruktury:
Tabulka 6 - Stavby dopravní infrastruktury

Ozn.

m. č.

Kód plochy

Popis

DS 1

Stříbro

STR-DS-1

Parkoviště u mostu

DS 2

Stříbro

STR-PV-10

Parkoviště u ulice 28. října

DS 3

Stříbro

STR-DS-3

Severní obchvat (II/230- III/19326)

DS 4

Stříbro

STR-DS-4

Severní obchvat (III/19326-II/193)

DS 5

Stříbro

STR-DS-5

Přeložka silnice II/230

DS 6

Stříbro

STR-DS-6

Místní komunikace za FVE

DS 7

Stříbro

STR-DS-7

Místní komunikace spojení ulic Revoluční a U kaple

DS 8

Stříbro

STR-DS-8

Místní komunikace ulice Soběslavova podél výrobních
ploch k návrhu bydlení

DS10

Stříbro

STR-DS-10

Cyklostezka Těchlovice-Stříbro

DS11

Stříbro

STR-DS-11

Severní obchvat (II/605-II/230)

DS12

Stříbro

STR-DS-12

Chodník Těchlovice

DS14

Stříbro

STR-DS-13

Napojení lokality Na Vinici na plánovaný kruhový
objezd na II/605.

DS 15

Stříbro

STR-DS-2

MK – propojka ke stávajícím plochám bydlení

DS 16

Stříbro

STR-DS-14

MK – napojení stávající i nově navržené zástavby
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Ozn.
DS 17

m. č.
Stříbro

Kód plochy
STR-DS-15

Popis
Dopravní propojka v rámci výstupu Urbanistické studie
v lokalitě severně od ulice Prokopa Holého.

Ve městě Stříbro je provozována městská hromadná doprava. Zahrnuje zastávky Stříbro, železniční stanice,
náměstí - Brožíkova ulice, západní předměstí – Milíkov, Anton Clemens. Dále je dopravní obsluha zajištěna
linkami meziměstské dopravy, většinou s vazbou na nedaleké krajské město Plzeň, Tachov, Bor, Pňovany.
Součástí územního plánu je řešení dopravy v klidu. Vzhledem k charakteru jednotlivých sídel se
v současnosti (s výjimkou samotného města Stříbro) doprava v klidu v podstatě neřeší. V rámci města
Stříbro je možnost veřejného parkování na Masarykově náměstí, v ulici Plzeňská, v ulici Mánesova, před
obchodními středisky Lidl a Penny v okolí ulice Benešova, u kina, v ulici Mírová, u hřbitova v ulici
Soběslavova, před provozovnou firmy Kermi, před bývalou provozovnou firmy Bosh. Odstavování vozidel je
jinak řešeno v individuálních a řadových garážích, na komunikacích nebo na vlastních pozemcích. V obcích
a osadách s individuální zástavbou rodinnými domy je odstavování vozidel realizováno převážně na
vlastních pozemcích. V rámci územního plánu jsou navrženy nové plochy parkovišť.
Železniční doprava je v řešeném území zastoupena železniční tratí č. 170 v úseku Praha – Plzeň - Stříbro Cheb (III. tranzitní železniční koridor) V rámci územního plánu je železniční doprava a její koridory
považovány za stabilizované a nejsou navrženy jejich změny.
V řešeném území se nenachází letiště.
Řešeným územím protékají významné vodní toky Mže a Úhlavka. Ani jedna z vodotečí nevykazuje
parametry vhodné pro provoz vodní dopravy, z tohoto důvodu není tento druh dopravy dále řešen.
Pěší doprava je poměrně významná na krátké vzdálenosti a v řešených obcích je tedy hojně využívána. Pěší
doprava je asi nejvýznamnější ve městě Stříbro, kde se nachází občanská vybavenost. Nejintenzivnější pěší
trasy jsou v blízkosti zastávek hromadné dopravy a u významných cílů cest – škola, úřad, obchody,
restaurace atd.
Řešeným územím prochází několik cyklotras, propojujících město Stříbro se zajímavými místy v okolí. Nově
je navržena cyklostezka propojující Stříbro s Těchlovicemi u Stříbra.
Změnou č. 1 územního plánu je zpřesněné dopravní napojení rozvojových ploch STR-OK-12, STR-VL-3,
MIL-SV-3 zobrazené ve výřezech výkresu 1b2 koncepce dopravní infrastruktury.

d2)Technická infrastruktura
d2.1) Zásobování pitnou vodou
Zásobování pitnou vodou je v zájmovém území řešeno rozvodnou sítí pitné vody pro veřejnou potřebu a
nadále v případě neexistence veřejného vodovodu pomocí domovních studní.
Územní plán potvrzuje koncepci rozmístění stávajících objektů a vedení vodovodních sítí a nadále ji rozvíjí
v souladu s PRVKPK a návrhy zanesenými do ÚAP. Návrh distribuční soustavy pitné vody plně zohledňuje
zásobování rozvojových ploch. Řešení rozvodu vodovodních řadů v rámci jednotlivých návrhových ploch
bude předmětem konkrétních řešení projektových dokumentací a územních studií. Veškeré vyvolané
investiční záměry budou z kapacitních důvodů, resp. požadavků posouzeny a ověřeny v rámci stávající sítě
provozovatelem.

d2.2) Kanalizace
Likvidace odpadních vod je v zájmovém území řešena převážně jednotnou kanalizací odvádějící odpadní
vody na ČOV Stříbro. V případě neexistence stokových sítí jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokých
jímkách a septicích, jejichž obsah je vyvážen do polí. Rekreační střediska, průmyslové a další společnosti
disponují vlastními ČOV. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do povrchových
vod. V případě přeložky silnice II/230 Stříbro – jih, budou dešťové vody svedeny na nově navrženou retenční
nádrž s přepadem do propustku DN 800.
Územní plán potvrzuje koncepci rozmístění stávajících objektů a sítí vodohospodářské infrastruktury a
nadále ji rozvíjí v souladu s PRVKPK a návrhy zanesenými do ÚAP. Návrh kromě rekonstrukcí stok a
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odkanalizování rozvojových ploch systémem gravitačních stok doplněných výtlačnými řady a souvisejícími
čerpacími stanicemi, zahrnuje odvedení odpadních vod z doposud neodkanalizovaných místních částí na
stávající intenzifikovanou ČOV. V případě neexistence kanalizace bude likvidace odpadních splaškových
vod z návrhových ploch provedena pomocí domovních čistíren odpadních vod, nebo septiků vybavených
vhodným zemním filtrem, nebo bezodtokými akumulačními jímkami, jejichž obsah bude pravidelně vyvážen
na nejbližší ČOV.
Návrh až na výjimky neřeší likvidace dešťových vod. Tyto budou spolu s konkrétními návrhy vedení
splaškové kanalizace a ostatních sítí uvnitř ploch, předmětem územních studií a projektových dokumentací
řešících rozmístění výstavby na jednotlivých rozvojových plochách. Veškeré vyvolané investiční záměry
budou z kapacitních důvodů, resp. požadavků posouzeny a ověřeny v rámci stávající sítě provozovatelem.
Dešťové vody z plochy STR-OK-12 budou likvidovány v místě dopadu zasakováním nebo budou
zadržovány. Konkrétní podmínky nebo maximální povolený odtok stanoví příslušný orgán správy povodí.

d2.3) Nakládání s odpady
Současný systém nakládání s odpady bude zachován (viz. text odůvodnění).
U motokrosového areálu navrhuje územní plán plochu STR-VL-5, bude sloužit jako stavební dvůr
(zahradnické práce) - skladování.
V obecné rovině dále navrhujeme upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky
rozložitelných odpadů kromě odpadů podle písm. c) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství,
při rekultivacích, úpravách zeleně; odpady, které nelze takto využít, upravovat na palivo a nebo energeticky
využívat – na základě Plánu odpadového hospodářství ČR, jehož závazná byla vydána nařízením vlády
č.197/2003 Sb.

d2.4) Zásobování zemním plynem
Zásobování rozvojových ploch zemním plynem bude realizováno rozšířením stávajících středotlakých a
nízkotlakých plynovodů. Rozvod zemního plynu uvnitř dotčených ploch bude řešen v návaznosti na konkrétní
rozmístění staveb a ostatní technické infrastruktury, zejména dopravní.
Jsou přejaty návrhy rozšíření plynovodů zanesené do ÚAP provozovateli distribuční soustavy zemního plynu
a plynárenské soustavy ČR.
Změnou č. 1 územního plánu Stříbro je v dokumentaci zobrazen dokončený tranzitní plynovod VVTL Gazela
jako realizovaný v území, včetně ochranného a bezpečnostního pásma. Územní plán potvrzuje rozmístění
stávajících plynovodů a návazného zařízení souvisejícího s provozem distribuční soustavy zemního plynu.

d2.5) Zásobování elektrickou energií
Zásobování rozvojových ploch elektrickou energií bude realizováno rozšířením stávajících sítí VN a NN.
Konkrétní umístění DTS a vedení elektrické energie uvnitř dotčených ploch bude řešeno v návaznosti na
konkrétní rozmístění staveb a ostatní technické infrastruktury, zejména dopravní.
Jsou přejaty návrhy rozšíření vedení zanesené do ÚAP provozovateli distribuční a přenosové soustavy
elektrické energie.
Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících vedení a návazného zařízení souvisejícího s provozem
distribuční soustavy elektrické energie.
ÚP respektuje záměr posílení vedení přenosové soustavy v podobě přestavby stávajícího dvojitého vedení
220kV na dvojité vedení 400kV TR Vítkov – TR Přeštice. Pro tento rozvojový záměr nadmístního významu je
vymezen koridor v šíři 100 m.
d2.6) Zásobování teplem
Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících rozvodů, zdrojů a návazného zařízení souvisejícího s
provozem soustavy zásobování teplem.
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d2.7) Telekomunikace a radiokomunikace
Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících funkčních ploch, zařízení a koridorů telekomunikací a
radiokomunikací.

d2.8) Produktovody
V rámci územního plánu se v oblasti dálkové přepravy hořlavých kapalin nebo jiných látek nenavrhují žádná
nová zařízení.

d2.9) Ropovody
V řešeném území se nachází zařízení DOK, Ropovod DN 700, dvojité venkovní elektrické vedení 22 kV,
provozované společností MERO, s.p., toto zařízení respektuje dodržování zákona č. 458/2000 Sb. v platném
znění a prováděcí vyhlášky a ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50341 a ČSN EN 50341-3-19.
Současně je respektován výhledový záměr MERO ČR „Přípolož dálkovodů podél ropovodu IKL“ mezi CTR
Nelahozeves – Rozvadov, který bude MERO ČR realizovat ve vzdálenosti cca 7 m od stávající trasy
ropovodu (viz výkresová část) – záměr vychází z PÚR ČR 2008, jedná se o VPS.

d3)Občanské vybavení
Občanské vybavení (OV) veřejné infrastruktury je lokalizováno ve městě Stříbře – zahrnuje:
-

na Masarykově náměstí – radnice, obecní úřad,
objekt základní školy v ulici Mánesova, Gagarinova ulice
Základní umělecké na Masarykově náměstí, Kostelní ulice
objekty mateřské školy – ulice Soběslavova, Gagarinova, Palackého, Pastýřská
městskou knihovnu na Masarykově náměstí
Střední odborná škola
poštovní úřad v ulici 28. října
sportovní areál – fotbalové hřiště
objekt policie ČR na Masarykově náměstí
hasičskou zbrojnici na Masarykově náměstí
Dům dětí a mládeže na Masarykově náměstí
Městské muzeum na Masarykově náměstí
Hornické muzeum – štola Prokop
Městské kulturní středisko ve Stříbře – kino v ulici Benešova
Zdravotní středisko s lékárnou v ulici Benešova
kostel Všech svatých
kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel sv. Petra
renesanční radnice
renesanční mostní věž
minoritský klášter
husitská bašta
morový mariánský sloup Lazara Widmanna

V řešeném území jsou funkční hřbitovy ve Stříbře v ulici Soběslavova, dále je zde starý židovský hřbitov
v ulici Soběslavova a starý hřbitov v okolí kostela Nanebevzetí P. Marie. V ostatních místních částech je
funkční hřbitov pouze v Těchlovicích.
Současný rozsah veřejného vybavení odpovídá velikosti sídla a jeho vazbě na okolní sídla (Plzeň, Tachov).
Územní plán předpokládá další rozvoj sportovního areálu v ulici Palackého a rozvoj občanské vybavenosti
podél tř. 5. května v místech bývalých kasáren (hotel, městská hala, záchranná stanice, memoriál, veřejné
stravování apod.). Jiné plochy pro potřeby veřejného občanského vybavení nejsou vymezeny.
Občanským zařízením komerčním jsou dále drobné provozovny obchodu, služeb, ubytování a veřejného
stravování, jejich funkce vyplývá z definice plochy s rozdílným způsobem využití.
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1e) 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, dobývání nerostných
surovin
Koncepce uspořádání krajiny spočívá ve vymezení funkčních ploch nezastavitelného území, přičemž jsou
zohledněny hodnoty a limity využití území z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany horninového a
půdního prostředí. Koncepce krajiny navazuje na stabilizovanou a navrhovanou urbanistickou koncepci a
vytváří tak celkovou charakteristiku a krajinný ráz řešeného území. Plochy krajinné zeleně tak adekvátně
navazují na plochy sídelní zeleně a dávají vznik plynulému přechodu zastavěnému území do volné krajiny,
především u malých sídel, kde je i úkolem územního plánu chránit dané urbanistické a krajinné hodnoty
území zachováním jejich hodnot.
Celý systém krajinné a sídlení zeleně je posílen vzájemně propojeným územním systémem ekologické
stability, jež se v území vyskytuje v nadregionální, regionální a lokální úrovni (podrobněji viz. níže), ÚSES
jako takový je překryvnou „hodnotou/limitou“ území bez specifického rozlišení své vlastní funkce.
Nezastavitelné území je tvořeno nezastavitelnými plochami s rozdílným způsobem využití následně,
podrobná specifikace přípustného – nepřípustného využití je popsána v příslušné kapitole:


plochy zeleně přírodního charakteru [NP]



plochy vodní a vodohospodářské [W]



plochy zemědělské – orná půda [NZ.1]



plochy zemědělské – trvalý travní porost [NZ.2]



plochy lesní [NL]



plochy smíšeného nezastavěného území [NS]

Rozdílný způsob využití ploch určuje specifičnost a převažující účel lokalit v krajině, jejich význam i přírodní
hodnotu (nejvíce hodnotné jsou plochy NP).
ÚP navrhuje 5 vodních a vodohospodářských ploch bez prověření ÚS na území k. ú. Stříbra, plochy
s ostatním funkčním využitím jsou pouze stabilizovány ve stavu:
Tabulka 7 - Navržené vodní a vodohospodářské plochy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Stříbro

Těchlovice u Stříbra

INDEX_NP

PLOCHA

STR-W-1

0,14

TEC-VL-3

0,49

TEC-W-1

0,71

TEC-W-2

1,37

TEC-W-3

0,7

TEC-W-4

2,18

e1) Prvky ochrany přírody a krajiny:
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
PŘÍRODA
Územním plánem jsou respektovány přírodní a krajinné hodnoty (viz. stav v textové části odůvodnění) a
v území jsou plošně stabilizovány k tomu adekvátní funkcí. V území se nachází:



Registrované VKP



VKP ze zákona (lesy, vodní toky a plochy, mokřady aj.)



Maloplošná chráněná území – PP.
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NATURA 2000

KRAJINA
Do krajiny je zasahováno navrženým rozvojem zastavitelných ploch, tedy je zasahováno i do charakteristik
krajinných celků a míst krajinného rázu.
Plochy volné krajiny jsou pouze zabírány, nejsou navrženy žádné nové plochy nezastavitelné, navrženy jsou
změny v užívání krajiny, a to ochranná zeleň podél komunikací, v okolí ploch průmyslové výroby, plocha
zeleně kolem hřbitova, plocha zemědělská – trvalý travní porost i orná půda.
Krajinný ráz řešeného území je podpořen stabilizací stávajících hodnot území, návrhem doplnění – obnovy
doprovodné zeleně podél liniových struktur území (účelové komunikace, vodní toky a plochy) ve Stříbře,
návrhem odclonění urbanizované zástavby s přechodem do krajiny ve formě nikoli krajinné, ale izolační –
ochranné zeleně.
Plochy ZO ve většině území vytvoří novou vizuální hranici a orientační linie ukončené zastavěného území,
jež dále navazuje na otevřenou volnou krajinu buď plochami lesními nebo zemědělskými. Výrazně se budou
tyto linie vyjímat především v polohách exponovaných a horizontech, dálkových pohledech na rozvíjená
sídla.
Prostupnost krajiny je zajišťována ponecháním a návrhem na revitalizaci polních a lesních cest. Prostupnost
urbanizovaných částí obce bude zajištěna v podobě komunikační sítě, a to i pro pěší a cyklisty. Propojení a
prostupnost volné krajiny je zajištěna v rámci měřítka současným stavem rozdílných funkčních ploch.
Územní plán nenavrhuje ani nedoporučuje k vyhlášení památné stromy, stromořadí ani žádné VKP, ani další
definované přírodní hodnoty území. V rámci ÚP je pouze navržen revidovaný ÚSES (viz. kapitoly dále), a to
v upřesnění pro nadregionální, regionální a lokální úroveň.

e2) Územní systém ekologické stability:
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je soustava ekologicky stabilních prvků v území, které mají
zajistit minimální prostor pro zachování a funkci existujících populací (biocentra), včetně jejich migrace
(biokoridory). V rámci území rozlišujeme 3 základní úrovně – nadregionální, regionální a lokální úroveň.
Územním plánem se takto vymezený systém stává závazným, v případě města Stříbro pro úroveň
nadregionální, regionální a lokální.
Řešeným územím prochází přibližně od západu k východu nadregionální biokoridor (NBK) K 50 a větší část
území pokrývá jeho ochranná zóna. Nadregionální biokoridor v řešeném území má dvě osy, hygrofilní a
mezofilní. Dále se na území města Stříbra nacházejí též prvky regionálního ÚSES. Je to především
regionální biocentrum (RBC) 1082 „Stříbro“, vložené do NBKu K 50. Dále jsou na území města vložena do
NBK další dvě menší regionální biocentra, jedno na ú.k. Stříbro na svazích vrchu Roman a další na hranici
k.ú. Svojšín a k.ú. Jezerce. NBK K50 je propojen jižním směrem s RBC 1081 regionálním biokoridorem RK
1071. Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES byly převzaty ze ZÚR Plzeňského kraje a v rámci ÚPD
Stříbro upřesněny a vymezeny, pokud to bylo možné na hranice parcel. Do nadregionálního i regionálního
biokoridoru jsou v souladu s metodikou vložena lokální biocentra.
V území je v souladu s ÚAP vymezeno čtyřicet dva lokálních biocenter, z toho sedmnáct vložených do os
nadregionálního biokoridoru K 50 a tři do regionálního biokoridoru RK 1071. Lokální biocentra jsou
propojena biokoridory lokálního významu.
Pro ochranné pásmo – zónu nadregionálního biokoridoru se, na základě metodiky a odborně zažitého
přístupu k ÚSES, stanovují podmínky využití následovně: veškeré plochy s vyšší ekologickou stabilitou –
vyšší přírodní hodnotou, nacházející se v ochranné zóně, jsou považovány za součást ÚSES a není tedy
přípustné snižování jejich současného stupně ekologické stability. Za ekologicky stabilnější jsou dle metodiky
považovány lesy, vodní plochy, luční porosty, skladní stepi, některé sady apod..
Prvky ÚSES jsou zakresleny v grafické části územního plánu.
Prvky ÚSES jsou lokalizovány v souladu s vymezením ÚSES v platném ÚP obce, ÚAP a ZÚR Plzeňského
kraje. Některé prvky ÚSES jsou upraveny se snahou o bezkolizní průběh s nadějí na plnou funkčnost
v budoucnosti.
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Cílovým stavem prvků ÚSES jsou přirozená společenstva což v daném území jsou převážně lesní porosty
(ve střední a východní části území) – buková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo alidae-Quercetum petraeae,
Abieti-Quercetum) a při severním, západním a jižním okraji území Brusinková borová doubrava (Vaccinio
vitis-idaeae-Quercetum).
V souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje územní plán zpřesňuje vymezení následujících
regionálních prvků ÚSES:
Tabulka 8 - Regionální prvky ÚSES

KÓD

STAV/NÁVRH (FUNKČNOST) POZNÁMKA
Biocentra

-

-

-

Biokoridory
1071-03-1071-04

návrh / funkční

1071-03

návrh / funkční

1071-03-1071-04

návrh / funkční

1071-02

návrh / funkční

1071-02-1071-01

návrh / funkční

1071-01

návrh / funkční

1081-1071-01

návrh / funkční

LBC V RBK
LBC v RBK
LBC v RBK

Do regionálního biokoridoru byla v souladu s metodikou vložena lokální biocentra.
Jednotlivé prvky jsou vymezeny na plochách s adekvátním funkčním využitím, není pro ně stanovena žádná
výhradní funkce, platí pro ně však následující podmínky:
Pro funkční využití ploch biocenter je:
- přípustné:


současné využití;



využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám;



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



revitalizace vodních toků je žádoucí

- podmíněné:


pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské zařízení, ČOV atd.;
umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra;

- nepřípustné:


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



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



rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné;

Pro funkční využití ploch biokoridorů je:
- přípustné:


současné využití



využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty,
extenzivní sady, lesy apod.);
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jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES;



Revitalizace vodních toků je žádoucí.

- podmíněné:


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

- nepřípustné:


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



jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení
chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy
toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činností
podmíněných.

Tabulka 9 - Návrh ÚSES

KATEGORIE

KÓD

POPIS

FUNKČNÍ

NBK

1082

RBC v NBK / hygrofilní + mezofilní / / vymezene

A

NBK*

RBC /Stribro-2/

RBC v NBK / hygrofilní + mezofilní / / vymezene

A

NBK

50_17 (PP 23)

LBC v NBK /mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_05 (PP 41)

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_01 (PP 26a)

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_11 (PP 170)

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ navrzene vlozene

N

NBK

50_02

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ navrzene vlozene

N

NBK

50_04

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_03 (PP 177)

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_06

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_09

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ navrzene vlozene

N

NBK

50_08

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ navrzene vlozene

N

NBK

50_10

LBC v NBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_16

LBC v NBK /mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_14

LBC v NBK /mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_13

LBC v NBK /mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_12

LBC v NBK /mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK*

RBC /Stribro-1/

RBC v NBK / hygrofilní + mezofilní / / vymezene

A

NBK

50_15

LBC v NBK /mezofilni/ vymezene vlozene

A

NBK

50_07

LBC v NBK /hygrofilní + mezofilní/ nymezene

A

NBK

K 50

NBK /osa mezofilni/ navrzeny

N

NBK

K 50

NBK /osa mezofilni/ navrzeny

A

NBK

K 50

NBK /osa hygrofilni/ vymezeny

A

NBK

K 50

NBK /osa hygrofilni/ navrzeny

A

NBK

K 50

NBK /osa hygrofilni/ navrzeny

N

ochr. pásmo nadregionálního biokoridoru

A

RBK

1071_03-1071_04

RBK v / hygrofilní + mezofilní/ vymezené

A

RBK

1071_03

LBC v v RBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezene vlozene

A

RBK

1071_03-1071_04

RBK v /mezofilní + hygrofilní/ vymezeny

A

RBK

1071_02

LBC v v /hygrofilní + mezofilní/ vymezené vlozené

A

OP_NBK
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KATEGORIE

KÓD

POPIS

FUNKČNÍ

RBK

1071_02-1071_01

RBK v /hygrofilní + mezofilní/ vymezené

A

RBK

1071_01

LBC v v RBK /hygrofilni + metofilni/ vymezene vlozene

A

RBK

1081-1071_01

RBK v /hygrofilni + mezofilni/ vymezene

A

LBC

LBC-03 (PP 15)

LBC /mezofilni/ vymezene

A

LBC

LBC-02 (PP 185)

LBC /hygrofilni + mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-01 (SM 26a)

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-06 (PP 44)

LBC /mezofilni/ vymezene

A

LBC

LBC-05 (PP 35)

LBC /hygrofilni + mezofilni/ navrzene

A

LBC

LBC-11 (PP 45)

LBC /hygrofilni + mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-13 (PP 49)

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-14 (PP 48)

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-14 (PP 48)

LBC /mezofilni/ navrzene

A

LBC

LBC-22 (PP 38)

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-12

LBC /hygrofilni + mezofilni/ navrzene

A

LBC

LBC-18 (PP 103)

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-15

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-16 (PP 55)

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-17 (PP 60)

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-10 (PP 34)

LBC /mezofilni/ vymezene

N

LBC

LBC-09 (PP175)

LBC /mezofilni/ vymezene

A

LBC

LBC-20 (PP 97)

LBC /mezofilni/ vymezene

A

LBC

LBC-19 (PP 96)

LBC /mezofilni/ vymezene

A

LBC

LBC-21

LBC /mezofilni/ vymezene

A

LBC

LBC-08

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-07 (PP36)

LBC /hygrofilni + mezofilni/ navrzene

N

LBC

LBC-04 (PP 18)

LBC /mezofilni/ navrzene

N

LBK*

LBK 50_17-XX

LBK /mezofilni/ vymezeny

A

LBK

LBK 08-1082

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK /hygrofilni + mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 02-RP 185
(SM 12-RP 185)

LBK

LBK 01-02 (SM26aPP185)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 03-06 (PP15PP44)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 05-06 (PP 35PP 44)

LBK /mezofilni/ vymezeny

A

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezeny

A

LBK /mezofilni/ vymezeny

A

LBK
LBK
LBK

LBK 50_03-05
(PP-35-PP 177)
LBK 02-05 (PP 38PP 185)
LBK 50_03-05
(PP-35-PP 177)

LBK

LBK 12-50_08

LBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezeny

A

LBK

LBK 22-12

LBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezeny

A

LBK

LBK 22-12

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 18-PP104

LBK /mezofilni/ navrzeny

N
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KATEGORIE

KÓD

POPIS

FUNKČNÍ

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

(PP 103-PP 104)
LBK

LBK 1071_01-18
(PP 99-PP 103)

LBK

LBK 1071_03-15

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 15-16

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 16-17 (PP55PP60)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 09-10 (PP175PP34)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 09-11 (PP 45PP 175)

LBK /mezofilni/ vymezeny

A

LBK

LBK 05-11 (PP 45PP 35)

LBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezeny

A

LBK

LBK 19-20 (PP96PP97)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 19-21

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 19-20 (PP 96PP 97)

LBK /hygrofilni + mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 11RBC/Stribro-2/

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK*

LBK 50_16-XX

LBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezeny

A

LBK

LBK 07-08

LBK /hygrofilni + mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 07-10 (PP36PP34)

LBK /hygrofilni + mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 06-07 (44-36)

LBK /hygrofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 04-PP16
(PP18-PP16)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 04-PP 21
(PP18-PP21)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 03-PP 16
(PP15-PP16)

LBK /mezofilni/ navrzeny

A

LBK

LBK 03-PP 16
(PP15-PP16)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 03-SM 12
(PP15-SM12)

LBK /mezofilni/ navrzeny

A

LBK

LBK 50_05-11 (PP
45-PP 41)

LBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezeny

A

LBK

LBK 11-22 (PP 38PP 45)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 13-14 (PP 48PP 49)

LBK /mezofilni/ navrzeny

N

LBK

LBK 13-PP30
(PP30-PP 49)

LBC /mezofilni/ vymezene

A

LBK

LBK 14-50_14

LBK /hygrofilni + mezofilni/ vymezeny

A

LBK*

LBK

LBK /mezofilni/ navrzeny

A

e3) Prostupnost krajiny:
Ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny jde o zajištění přístupu do krajiny, který umožňují veřejně
přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěné území a dále musí být umožněn i v rámci
pozemků různých vlastníků v nezastavěném území.
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Rozvojové plochy jsou často navrhovány v zastavěném území (stavební proluky) a v návaznosti na něj.
Efekt pro zajištění prostupnosti krajiny zejména pro menší druhy organismů (rostliny, hmyz, ptáci, netopýři)
má vymezení lokálního ÚSES, zejména biokoridorů.
Z hlediska prostupnosti krajiny pro živočichy typu velkých savců dává určitou představu o možnostech území
vymezení tzv. migračně významných území a tras dálkových migračních koridorů.
Prostupnost krajiny je zajišťována ponecháním a návrhem na revitalizaci polních a lesních cest, některé z
nich, včetně doprovodné zeleně, jsou začleněny do systému ÚSES. Prostupnost urbanizovaných částí obce
bude zajištěna v podobě komunikační sítě, a to i pro pěší a cyklisty. Propojení a prostupnost volné krajiny je
zajištěna v rámci měřítka současným stavem rozdílných funkčních ploch.

e4) Protierozní opatření:
Území je ohroženo především vodní erozí, avšak ÚP žádná výhradní – konkrétní protierozní plochy
nenavrhuje. Jako ochrana proti erozi budou sloužit pásy – plochy ochranné a izolační zeleně, především ve
vhodné druhové skladbě a hustotě porostu po vrstevnicích v území.
Obdobně budou fungovat a snižovat riziko eroze pásy doprovodné zeleně podél komunikací i ve
volné krajině. Tyto pásy se doporučují v rámci ploch NZ a jejich funkčního využití.
Jako vhodné opatření s protierozní funkcí můžou sloužit i lokální biokoridory, byť jenom minimálně.
Území není ohroženo větrnou erozí. V území se vyskytují ochranné pásy zeleně sloužící jako větrolamy.
Konkrétně se jedná o k.ú. Otročín u Stříbra a Těchlovice u Stříbra. Jedná se především o lokální biokoridory.
Tyto plochy byly přebrány z komplexních pozemkových úprav a mají funkci NZ1x. NZ1x je překryvná funkce.

e5) Plochy pro opatření proti povodním
Územní plán navrhuje z hlediska posílení retenční kapacity a protipovodňových opatření v zájmovém území
vodní plochy na bezejmenné vodoteči v katastrálním území Těchlovice u Stříbra. Dále požaduje v souladu
s Plánem oblasti povodí revitalizaci vodního toku Mže, včetně odstranění všech příčných překážek a objektů
na všech vodních tocích v území, které mohou zamezit průchodu zvýšených průtoků a způsobit vzdutí.
V rámci všech vodních toků bude zachováno volné manipulační pásmo 6-8 m od břehové hrany vodoteče.
Z hlediska zachování a posílení hydrologické bilance v území, resp. prevence proti bleskovým povodním je
požadováno v rámci nakládání s dešťovými vodami, zasakování v místě spadu, resp. zachycení a následné využití v
rámci zalévání zahrad a daných pozemků s důrazem na podporu přirozeného zasakování, tj. doplňování zásob
podzemních vod. V případě nevhodných podmínek budou dešťové vody retenovány a následně s regulovaným
odtokem vypouštěny do kanalizace a nejbližší vodoteče. Územní plán plně respektuje stanovené záplavové území
Mže a Úhlavky, včetně stanovených aktivních zón záplavového území. V případě řešení protipovodňové ochrany
lokality U mlýna (u starého kamenného mostu) v Sokolské ulici, územní plán doporučuje zpracování studie řešící
danou problematiku.

e6) Vymezení opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability
krajiny:
Kromě zpřesnění a stabilizace především lokálního ÚSES (viz kap. e.2) se skrývá potenciál pro zvyšování
ekologické stability krajiny v nově vymezovaných plochách zeleně ochranné (ZO) nebo ploch smíšených
nezastavěného území (NS) a (W). Dalším prvkem majícím pozitivní vliv na ekologickou stabilitu území je
revitalizace vodních ploch. Pro zachování ekologické stability krajiny v širším slova smyslu, tedy i v
zastavěném a zastavitelném území, má zásadní význam ochrana a doplnění veřejné zeleně v rámci ploch
veřejných prostranství (PV, PZ), ploch dopravních (DS) a propojenost těchto ploch, a dále stabilizace zeleně
soukromých zahrad a sadů. Pozitivní vliv mají i zmenšení zastavěnosti a zvětšení rozvolnění zástavby.
Další opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny:
•
•
•

v rámci funkcí jak zastavěného, tak nezastavitelného území naplňovat daná funkční využití s
doplněním zeleně,
minimalizovat nutné zpevnění ploch, zvyšovat koeficient zeleně na všech pozemcích nad
minimální hranici,
doplňovat a revitalizovat v urbanizovaných plochách veřejnou zeleň, nevymísťovat jí za hranici
zastavěného území,
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•

preferovat v území takové naplnění funkcí konkrétními záměry, které bude zohledňovat původní
urbanistickou strukturu včetně tvorby sídelní a soukromé zeleně, především na stykových
plochách s volnou krajinou aj.

e7) Koncepce rekreačního využívání krajiny:
Významnou rekreační oblastí je Hracholuská přehradní nádrž. Je výrazným prvkem v k. ú. Těchlovice a
Butov, další menší sídla jsou podobného rázu – obzvlášť využívající okolí řeky Mže.
Rekreační využití území stanovují podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Definovány jsou
tyto plochy:
-

plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI – stávající i navržené – jsou plochy, na kterých lze realizovat
a užívat rekreační domy a chaty. V rozhodujícím rozsahu se jedná o stávající plochy či rozvojové,
převzaté z platného územního plánu. Převzatá plocha BUT-RI-1, BUT-RI-2.

-

plochy rekreace – zahrádkové osady RZ – jsou vymezeny jako stávající i jako navrhované. Stávající
plocha: STR-RZ-2. Navrhovaná plocha: STR-RZ-1. Plochy RZ jsou vymezeny výhradně pro denní
rekreaci.

-

plochy RX – plochy jsou určeny pro umístění objektů rodinné rekreace a jsou vymezeny jako stávající.

-

Katastrální území Butov je hlavně rekreační oblastí, která navazuje na velkou vodní plochu. V místě
je nadále posilována individuální a hromadná rekreační funkce. V rámci ÚP dochází k alokaci 2
rozvojových ploch, všechny vychází z platného ÚP. Dochází k rozvoji individuální rekreace podél
komunikace severně na řešeným územím. Rekreační charakter potvrzuje a posiluje funkční zaměření
této části města.

Rekreační pohyb v řešeném území umožňuje systém turistických a cykloturistických tras, naučná stezka a
další účelové komunikace, zajišťující průchodnost krajiny. Je navržena nová cyklostezka propojující
Těchlovice u Stříbra a Stříbro.
Podmínky využití nezastavěného území umožňují provoz letních tábořišť.
Tabulka 10 - Plochy rekreace

ZPŮSOB VYUŽITÍ

INDEX

PLOCHA [HA]

plocha rodinné rekreace [RI]

BUT-RI-1

3,13

plocha rodinné rekreace [RI]

BUT-RI-2

5,85

plocha individuální rekreace - zahrádkářské osady [RZ] STR-RZ-1

0,69

plocha individuální rekreace - zahrádkářské osady [RZ] STR-RZ-2

1,9

e8) Vymezení ploch pro dobývání nerostů
V rámci územního plánu nejsou navrhována ani vymezována žádná nová CHLÚ, dobývací prostory ani nová
ložiska nebo otvírky nerostných surovin, tedy nejsou navrhovány žádné plochy těžby. Stávající geologické
jevy jsou limitem funkčního využití území a jsou územním plánem respektovány (viz textová část
odůvodnění) – ložiska nerostných surovin, poddolovaná území aj.
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1f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých
plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry
pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití
Plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném a zastavitelném území obce:
-

-

-

-

-

-

plochy bydlení v podrobnějším členění na:
-

plochy bydlení – hromadné [BH]

-

plochy bydlení – individuální v rodinných domech – městské [BI]

plochy rekreace v podrobnějším členění na:
-

plochy hromadné rekreace [RH]

-

plochy rodinné rekreace [RI]

-

plochy individuální rekreace – specifická [RX]

-

plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady [RZ]

plochy občanského vybavení v podrobnějším členění na:
-

plochy veřejné vybavenosti [OV]

-

plochy pro tělovýchovu a sport [OS]

-

plochy pro tělovýchovu a sport - specifické [OSx]

-

plochy komerční vybavenosti [OK]

-

plochy občanského vybavení - hřbitovy [OH]

plochy veřejných prostranství v podrobnějším členění na:
-

plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch [PV]

-

plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch [PZ]

-

plochy veřejných prostranství – park, historická zahrada [PZ.1]

plochy smíšené obytné v podrobnějším členění na:
-

plochy smíšené obytné – v centrech [SC]

-

plochy smíšené obytné – městské [SM]

-

plochy smíšené obytné – vesnické [SV]

plochy dopravní infrastruktury v podrobnějším členění na:
-

plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava [DS]

-

plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava [DZ]

Příloha změny č. 2 územního plánu Stříbro – srovnávací znění

64

plochy technické infrastruktury v podrobnějším členění na:

-

-

plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě [TI]

-

plochy technického zabezpečení obce [TO]

-

plochy specifických zařízení technické infrastruktury [TX]

plochy výroby a skladování v podrobnějším členění na:

-

-

plochy výroby a skladování –lehký průmysl [VL]

-

plochy výroby a skladování – těžký průmysl [VT]

-

plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba [VZ]

plochy vodní a vodohospodářské v podrobnějším členění na:

-

-

plochy vodní a vodohospodářské – vodní plocha / tok [WT]

-

plochy vodní a vodohospodářské [W]

plochy zemědělské v podrobnějším členění na:

-

-

plochy zemědělské – orná půda [NZ.1]

-

plochy zemědělské – orná půda (specifická) [NZ.1x]

-

plochy zemědělské – trvalý travní porost [NZ.2]

-

plochy lesní [NL]

-

plochy smíšené nezastavěného území [NS]

-

plochy těžby nerostů [NG]

-

plochy zeleně v podrobnějším členění na:
-

plochy zeleně – nezastavitelných soukromých zahrad [ZN]

-

plochy zeleně – ochranná a izolační [ZO]

-

plochy zeleně – přírodního charakteru [ZP]

Plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavitelném území obce:
-

podmínečně přípustné využití území – lze vkládat vyjmenované objekty a zařízení, umístěním
podmínečně přípustného objektu nesmí být sníženy provozní a hygienické parametry odpovídající
funkci hlavní a přípustné

-

nepřípustné využití území

-

podmínky prostorového uspořádání: -
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Ze specifické lokalizace plochy, překryvné funkce či ochrany urbanistických, architektonických, přírodních a
kulturních hodnot a vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA.
Poznámka: O podmínečně přípustném využití konkrétního záměru rozhoduje stavební úřad.
Společné podmínky pro využívání nezastavitelného území:
V nezastavitelném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření
dopravní a technické infrastruktury, dále pak stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní
hospodářství, těžbu nerostů, rekreace a cestovní ruch.
Omezení území - všeobecně:
-

výškové objekty:

Výstavba objektů výšky 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu může být výškově
omezena nebo zakázána vzhledem k jevu UAP 103 - ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení.
Veškerá výstavba v ochranných pásmech radioreléových spojů (UAP jev 82) AČR přesahující 50 m nad
terén je podmíněna souhlasným stanoviskem pověřeného orgánu AČR.
-

Městská památková zóna:

V prostoru městské památkové zóny bude důsledně ve všech stupních projektové přípravy a realizace
veškerých novostaveb a veškerých změn stávající zástavby uplatněn požadavek na soulad navrhovaného
řešení s historickou zástavbou z hlediska stavebně technického i materiálového řešení.
-

veřejných prostranství

Plochy, které svou rozlohou převyšují 2 ha musí vymezit odpovídající plochy veřejných prostranství ve
smyslu platné legislativy.
-

pyrotechnická zátěž

území s výskytem možných pyrotechnických zátěží je zobrazeno grafickou značkou v hlavním výkrese.
V takto vymezeném území je nezbytné v rámci projektové přípravy jakýchkoliv staveb provést zevrubný
pyrotechnický průzkum
Překryvné funkce:
-

územní systém ekologické stability

Vymezené plochy s rozdílným způsobem využití budou v případě překryvu dále omezeny dle specifických
podmínek, vyplývajících definice překryvných funkcí
Plochy bydlení [B] – viz § 4 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním
prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost
veřejných prostranství a občanského vybavení.
Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci
lze do ploch bydlení zahrnout pouze tehdy, splňují-li podmínky podle § 20 odst. 4 a odst. 5. Do ploch bydlení
lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního
prodeje o výměře větší než 1000 m 2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení,
které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží
zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
Podrobnější členění:

 plochy bydlení - hromadné [BH]
 plochy bydlení - individuální v rodinných domech - městské [BI]
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 plocha bydlení – specifických forem [BX]
Plochy bydlení - hromadné [BH]
Plochy bydlení, ve kterých převažují bytové domy. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského
vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m 2. Součástí plochy
mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto
stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení.
Převažující účel využití:
Bydlení ve vícepodlažních bytových domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu
Přípustné využití:

 plochy rodinných domů řadové zástavby
 maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící pro obsluhu
tohoto území
 penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 45 lůžek a vlastním stravovacím zařízením
 kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sloužící pro potřeby území
 předškolní a školní zařízení
 sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 plochy izolovaných rodinných domů
 ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby
 zařízení veřejné a komunální správy
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy bydlení - individuální v rodinných domech - městské [BI]
Plochy bydlení, ve kterých převažují rodinné domy s příměsí nerušících obslužných funkcí místního
významu. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro
budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších
staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s
bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní
menšině vzhledem k plochám bydlení.
Převažující účel využití:
Bydlení v rodinných domech s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu
Přípustné využití:

 kulturní, zdravotnická a sociální zařízení, sloužící pro potřeby území
 předškolní a školní zařízení
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
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 kompaktní městské území:
-

plochy bytových domů včetně vícepodlažní zástavby

-

maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy,
sloužící pro obsluhu tohoto území

-

sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území

-

penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek

-

zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení

-

objekty a plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady

-

bydlení v ploše STR-BI-6 za podmínky splnění povinností stanovených
ustanovením § 77 odstavce 4 zákona č. 258/2000 Sb., kdy bude řešena
ochrana před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech
staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.

 solitérní místní části a související území:
-

zázemím užitkových zahrad s chovatelským a pěstitelským zázemím pro
samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního
významu

-

maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy,
sloužící pro obsluhu tohoto území

-

sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro potřebu tohoto území

-

penziony s omezenou ubytovací kapacitou do 20 lůžek a vlastním
stravovacím zařízením

-

zařízení drobné řemeslnické výroby a služeb nerušící bydlení

-

zařízení na lokální zpracování zemědělské produkce

-

objekty a plochy rodinné rekreace

-

objekty a plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady

Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
Výška hlavního objektu: 2 NP + podkroví
Zastavitelnost nových pozemků: max. 30 %
Novostavby, rekonstrukce, nástavby a přístavby objektů, umístěných v centrech solitérních místních částí
musí z hlediska umístění stavby vůči veřejnému prostoru, měřítka stavby, hmotového uspořádání, orientace
průčelí, orientace hlavního hřebene střechy, sklonu a tvaru střechy respektovat stávající charakter a hodnoty
území.
Plochy rekreace [R] - viz § 5 vyhlášky 501/2006 Sb.
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Plochy rekreace se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním
prostředí.
Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a
zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení,
veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické
infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.
Převažující účel využití:
Plochy, ve kterých převažuje rekreace ve velkých rekreačních areálech a střediscích se zastoupením hotelů,
penzionů, a ostatních ubytovacích zařízení a zahrnují zpravidla pozemky dalších staveb a zařízení, které
souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných
tábořišť, přírodních koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.
Přípustné využití:

 veřejné ubytování a stravování
 sportovně rekreační a rehabilitační zařízení
 hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 maloobchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch
 kulturní zařízení komerčního charakteru, zábavní střediska
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:

 plochy rekreace mimo kompaktní městské území:
Výška hlavního objektu: 1 NP + podkroví
Zastavitelnost nových pozemků: max. 5 %
Podrobnější členění:

 plochy hromadné rekreace [RH]
 plochy rodinné rekreace [RI]
 plocha rekreace specifických forem [RX]
 plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady [RZ]
Plochy hromadné rekreace [RH]
Plochy, ve kterých převažuje hromadná rekreace. Plochy zahrnují zpravidla i pozemky dalších staveb a
zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení
a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve
vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.
Převažující účel využití:
Hromadná rekreace formou chat a rekreačních domů a chalup.
Přípustné využití:
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 plochy staveb pro hromadnou rekreaci, např. chaty, rekreační domy a chalupy, zahradní
domky a další stavby a zařízení, které souvisejí s rodinnou rekreací
 plochy zahrádek, trvalých travních porostů (ZPF) a ostatní plochy, sloužící pro hromadnou
rekreaci vč. pěstování zeleniny, ovoce, okrasných rostlin pro vlastní potřebu
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 plochy lesa (PUPFL) a ostatní přírodní zeleně
 přístřešky pro automobily a drobnou zahradní techniku
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:

 podlažnost: do 1 nadzemního podlaží s možností podkroví
 koeficient zastavění pozemku – maximálně 0,15
Plochy rodinné rekreace [RI]
Plochy, ve kterých převažuje rekreace v rodinných chatách a chatových osadách. Plochy zahrnují zpravidla i
pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných
prostranství, občanského vybavení a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.
Převažující účel využití:
Rodinná rekreace formou chat a rekreačních domů a chalup.
Přípustné využití:

 plochy staveb pro rodinnou rekreaci, např. chaty, rekreační domy a chalupy, zahradní
domky a další stavby a zařízení, které souvisejí s rodinnou rekreací
 plochy zahrádek, trvalých travních porostů (ZPF) a ostatní plochy, sloužící pro rodinnou
rekreaci vč. pěstování zeleniny, ovoce, okrasných rostlin pro vlastní potřebu
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 plochy lesa (PUPFL) a ostatní přírodní zeleně
 přístřešky pro automobily a drobnou zahradní techniku
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
Výměra zastavěné plochy rekreačních objektů včetně terasy nepřesáhne 20 % celkové výměry předmětného
pozemku, zároveň však maximálně 60 m 2.
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V případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na
této nově oddělené části povolena další stavba.
Výška hlavního objektu: 1 NP + podkroví
Zastavitelnost nových pozemků: max. 20 %
Plochy individuální rekreace – specifické [RX]
Plochy specifické rekreace
Hlavní využití ploch:
Pozemky jsou určeny pro umístění objektů rodinné rekreace.
Přípustné využití:

 místní komunikace, pěší cesty,
 veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,
 dětská hřiště, sportovní zařízení,
 nezbytná technická vybavenost,
 zděné garáže, zastřešená a volná stání pro parkování osobních automobilů,
 související technická vybavenost.
Nepřípustné využití:

 stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:

 není stanoveno
Podmínky prostorového uspořádání:

 RI

nízkopodlažní zástavba – výšková hladina do 9 m

 zastavění pozemku – max. 20 %
Plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady [RZ]
Plochy určené pro individuální rekreaci: zahrádkářské osady a soustředění zahrádkářských chat, využití
výhradně pro zahrádkaření.
Převažující účel využití:



Rodinná rekreace formou zahrádek, zahrádkářských osad a kolonií.

Přípustné využití:

 plochy zahrádek (ZPF) sloužící pro drobnou zemědělskou činnost, tj. pěstování zeleniny,
ovoce, květin, okrasných rostlin pro vlastní potřebu
 zahradní domky pro uschování nářadí a ukrytí před nepohodou
 oplocení zemědělské půdy (zahrad a sadů) za účelem ochrany úrody
Podmíněně přípustné využití:

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
 přístřešek pro uskladnění zahradní techniky – 1 doplňková stavba ke stavbě zahradního
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domku
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m 2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
Výměra zastavěné plochy rekreačních objektů včetně terasy nepřesáhne 20 % celkové výměry předmětného
pozemku, zároveň však maximálně 30 m 2.
V případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na
této nově oddělené části povolena další stavba.
Výška hlavního objektu: Jednopodlažní stavba, výška hřebene střechy max. 6,0 m nad přilehlým terénem.
Podsklepení do hloubky max. 3,0 m. Zastavitelnost nových pozemků: max. 20 %.
Doplňková stavba: Jednopodlažní stavba s výškou hřebene max. 3,0 m. nad přilehlým terénem, podsklepení
do hloubky max. 3,0 m, zastavěná plocha max. 12 m 2.
Plochy občanského vybavení [O] – viz § 6 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy určené pro občanskou vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a
kvality života obyvatel a jejíž existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy. Zahrnuje např.
plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu,
ochranu obyvatelstva, apod.
Převažující účel využití:
Objekty a plochy zajišťující vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva.
Přípustné využití:

 stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva,
 drobné provozovny a služby provozované v rámci staveb občanského vybavení, které svým
provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití nebo nebudou mít negativní vliv na
sousední plochy nad mez pro tyto plochy přípustnou
 stavby pro maloobchodní prodej a služby,
 stavby pro ubytovací a stravovací účely,
 stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické
infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky
apod.),
 plochy veřejných prostranství.
 plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,
Podmíněně přípustné využití:

 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
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Podmínky prostorového uspořádání:
Objekty občanské vybavenosti musí z hlediska umístění stavby v území a krajině, pozici vůči veřejnému
prostoru, jeho stávajícím architektonickým a urbanistickým dominantám respektovat stávající charakter
území.
Podrobnější členění:

 plochy občanského vybavení - veřejné vybavení [OV]:
 plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby [OH]
 plochy občanského vybavení - plochy komerčních zařízení [OK]
 plochy občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu a sport [OS]
 plochy občanského vybavení – plochy pro tělovýchovu a sport specifické [OSx]
Plochy veřejné vybavenosti [OV]:
Převažující účel využití:
Umístění převážně nekomerčních zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu,
zdravotní služby, kultury včetně církevních objektů, veřejné správy a ochrany obyvatelstva:

 plochy občanského vybavení - vzdělávaní a výchova
Plochy zahrnují pozemky pro školská, vzdělávací a výchovná zařízení a s nimi související stavby
(stravování, školní družina apod.) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných
prostranství.

 plochy občanského vybavení - sociální služby, péče o rodinu
Plochy zahrnují pozemky pro zařízení sociální péče a pozemky související dopravní a
infrastruktury a veřejných prostranství.

technické

 plochy občanského vybavení - zdravotní služby
Plochy zahrnují pozemky pro zařízení sociální péče a pozemky související dopravní a
infrastruktury a veřejných prostranství.

technické

 plochy občanského vybavení - veřejná správa
Plochy zahrnují pozemky pro veřejnou správu (úřady obecní, okresní, krajské, ministerstva, apod.) a soudů
včetně pozemků související dopravní a technické.

 plochy občanského vybavení - ochrana obyvatelstva
Plochy zahrnují pozemky pro ochranu obyvatel (hasičské útvary, policie, civilní ochrana, apod.) a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.
Přípustné využití:

 jednotlivé typy (stupně) školských zařízení, včetně jejich ubytovacích kapacit, sportovních
a dalších účelových zařízení
 zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
 účelová zařízení církví
 zařízení veřejné administrativy a správy
 kulturní zařízení, muzea, památníky
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
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 zařízení pro ochranu obyvatelstva
Podmíněně přípustné využití:

 byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1000 m 2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
Plochy pro tělovýchovu a sport [OS]
Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu a pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.
Převažující účel využití:

 umístění tělovýchovných a sportovních zařízení
Přípustné využití:

 sportovní stadiony a hřiště
 účelové sportovně rekreační haly (tělocvičny, zimní stadiony, plavecké areály ap.)
 sportovní a rehabilitační zařízení
 lázeňská zařízení
 veřejné stravování a ubytování, maloobchod
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
Plochy pro tělovýchovu a sport - specifické [OSx]
Hlavní využití ploch:



Plochy a stavby pro sport a rekreaci veřejného charakteru.

Přípustné využití:



plochy, stavby a zařízení pro sport,



trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,



stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby
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technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky
apod.),



plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,



plochy veřejných prostranství,



související technická vybavenost.

Nepřípustné využití:



stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:



není stanoveno

Podmínky prostorového uspořádání:



zastavění pozemku – max. 5 % včetně zpevněných a pojezdových ploch v koncentrované
v určeném (vymezeném) sektoru



sportovní areál nebude oplocen

Plochy komerční vybavenosti [OK]



Plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru – nákupní a zábavní centra

Převažující účel využití:

 monofunkční i polyfunkční zařízení komerční občanské vybavenosti například pro
administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby;
 vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nesmí narušit sousední plochy
nad přípustné normy pro obytné zóny
Přípustné využití:

 administrativní a správní budovy, peněžní ústavy
 maloobchodní zařízení do 1 500 m2 odbytových ploch
 veřejné ubytování a stravování
 kulturní zařízení komerčního charakteru, zábavní střediska
 sportovně rekreační a rehabilitační zařízení
 zařízení drobné výroby a služeb nerušící ostatní funkce
 hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
 protihluková opatření a stavby
Podmíněně přípustné využití:

 byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení
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Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínka pro plochu STR-OK-12:
Plocha komerční vybavenosti STR-OK-12 je podmíněně využitelná za předpokladu splnění povinností
stanovených ust. § 77 odst. 2 a 4 zák. č. 258/2000 Sb., kdy bude řešena ochrana před hlukem tak, aby
v chráněných venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku. V projektové
dokumentaci pro územní řízení musí být řešeno konkrétní umístění prodejny, parkovacích ploch,
komunikace pro zásobování a případně navržena protihluková opatření.
Plocha STR-OK-12 bude dopravně napojena ze stávající plochy OK na parcele p. č. 1236/4. Ulice Prokopa
Holého nebude sloužit dopravní obsluze plochy STR-OK-12 a to, jak pro zásobování, tak pro zákazníky
zařízení v ploše STR-OK-12.
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
Plochy občanského vybavení - hřbitovy [OH]
Plochy zahrnují pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků plochy hřbitovů včetně technického zázemí (márnice, krematoria, obřadní síně, …) a pozemky související
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.
Převažující účel využití:



plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

Přípustné využití:

 veřejná a vyhrazená pohřebiště
 technologická zařízení a stavby sloužící výhradně pro potřeby pohřebiště
 doprovodná zeleň
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy veřejných prostranství [P] – viz § 7 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené
umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v
souladu s jejich významem a účelem.
Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů
veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského
vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.
Převažující účel využití:

 plochy s významnou prostorotvornou a komunikační funkcí sloužící jako náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
Přípustné využití:

 ulice, chodníky, náměstí a ostatní veřejné shromažďovací prostory s možností umístění
prvků drobné architektury
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 veřejná zeleň, parky
 dětská hřiště
 nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití:

 parkoviště, odstavná stání
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podrobnější členění:

 plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch [PV]
 plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch [PZ]
 plochy veřejných prostranství - park, historická zahrada [PZ.1]
Plochy veřejných prostranství - s převahou zpevněných ploch [PV]
Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch, zpravidla náměstí, tržiště a prostranství s
parterem upraveným zadlážděnými a zpevněnými plochami.
Plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněných ploch [PZ]
Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch a dále plochy s vysokým podílem zeleně,
vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných plochách (veřejná zeleň); přírodní a uměle
založená zeleň.
Plochy veřejných prostranství - park, historická zahrada [PZ.1]
Plochy veřejné zeleně (parky historické, městské); ostatní veřejně přístupné pozemky a fragmenty zeleně
sloužící k rekreaci a odpočinku.
Plochy veřejných prostranství - přírodní lesoparky jako součást zastavěného území
Plochy veřejně přístupných lesoparků a ploch vegetace přírodního charakteru zahrnuté v rámci zastavěného
území a zastavitelných ploch.
Plochy veřejných prostranství - izolační zeleň veřejně přístupná
Plochy veřejné ochranné zeleně na rozhraní ploch rozdílného funkčního využití.
Plochy smíšené obytné [SO] – viz § 8 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter zástavby,
její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území na plochy bydlení a občanského
vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše,
například pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby. Plochy smíšené obytné zahrnují
zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského
vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch
smíšených obytných lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým
zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují
dopravní zátěž v území.
Podrobnější členění:

 plochy smíšené obytné - v centrech [SC]
 plochy smíšené obytné - městské [SM]
 plochy smíšené obytné - venkovské [SV]
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Plochy smíšené obytné - v centrech [SC]
Plochy určené pro smíšené využití centrální zóny, veřejnou i komerční vybavenost centra, správu a bydlení.
Převažující účel využití:

 Plochy obytné v centrech měst využívané pro bydlení v bytových domech a obslužnou sféru
místního i nadmístního významu
Přípustné využití:

 bytové i rodinné domy
 ubytovací zařízení s vlastním stravovacím zařízením
 administrativní a správní budovy místního i nadmístního významu
 peněžní ústavy
 maloobchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch
 veřejné stravování
 kulturní zařízení a stavby, galerie, zábavní střediska
 zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
 zařízení drobné výroby a služeb nerušící ostatní funkce
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
Plochy smíšené obytné - městské [SM]
Plochy určené pro smíšené využití městského charakteru; pro bydlení s vyšším podílem veřejné nebo
komerční vybavenosti, výrobních a nevýrobních služeb (řemeslnická výroba), které svým provozem nesmí
ovlivňovat pozemky sousedních obytných staveb a jejich zahrady nad míru stanovenou hygienickými
předpisy pro bydlení. Funkce bydlení je obvykle smíšena s jinými funkcemi.
Převažující účel využití:



plochy obytné ve městech využívané zejména pro bydlení v bytových domech, obslužnou
sféru a nerušící výrobní činnosti převážně místního významu

Přípustné využití:

 bytové i rodinné domy
 zařízení veřejné administrativy a správy, pobočky a úřadovny peněžních ústavů
 maloobchodní zařízení do 800 m2 odbytových ploch
 kulturní a zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče
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 ubytovací zařízení s vlastním stravovacím zařízením a veřejné stravování
 specifické formy bydlení a ubytování (koleje, internáty, ubytovny, byty služební,
pohotovostní a majitelů zařízení)
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:



zařízení drobné výroby a služeb s podmínkou, že vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha
nesmí narušit funkci obytnou nad přípustné normy pro obytné zóny

 v ploše STR-SM-3 lze umístit jedno maloobchodní zařízení překračující limit 800 m2
odbytových ploch za podmínky, že nepřekročí limit velikosti odbytových ploch 3 700 m2.
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
* pokud budou plochy v blízkosti budoucího severního obchvatu (u společnosti Kermi, u komunikace II/605 a
u železniční trati) - STR-SM-3, STR-SM-7, STR-SM-8 a STR-BI-1 určené pro bydlení (což jim jejich funkce
dovoluje), bude podmíněně využitelné za předpokladu splnění povinnosti stanovených v příloze č. 1
ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude nutno
navrhnout taková řešení ochrany staveb před hlukem, aby byly ve venkovních chráněných prostorech a ve
venkovních chráněných prostorech staveb dodrženy limity hluku, což je pak zakotveno v žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby.
Podmínka pro plochu STR-SM-3:
V rámci vymezené plochy STR-SM-3 je také určen prostor umístění veřejného prostranství. To bude tvořit
současná travnatá plocha uvnitř tohoto areálu mezi ulicemi Milíkovská a Forstova. Toto místo je pro funkci
veřejného prostranství příhodné. Jeho položení má centrální charakter, vytváří volný prostor mezi objekty.
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Plochy smíšené obytné - venkovské [SV]
Plochy určené pro smíšené využití vesnického charakteru, pro bydlení s vyšším podílem hospodářské složky
(zemědělská a řemeslná výroba). Funkce bydlení je obvykle smíšena s jinými funkcemi.
Převažující účel využití:

 bydlení venkovského charakteru a umístění ostatních zařízení, která svým provozem,
vyvolanou dopravní obsluhou ani vzhledem nenaruší funkci obytnou
Přípustné využití:

 bydlení v rodinných domech s hospodářskými stavbami, užitkovými zahradami a případným
chovem drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu
 obchodní zařízení do 200 m2 odbytových ploch
 veřejné stravování a ubytování s omezenou kapacitou do 30 lůžek a vlastním stravováním
 administrativa a veřejná správa
 kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení
 zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
 zařízení drobné výroby a služeb nerušící bydlení
 odstavná a parkovací stání
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 zahradnictví
 bytové domy
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
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Pro každé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství s touto
zastavitelnou plochou související o výměře nejméně 1 000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.
Připouští se pouze takové stavby a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a které svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území
Novostavby, rekonstrukce, nástavby a přístavby objektů, umístěných v centrech solitérních místních částí
musí z hlediska umístění stavby vůči veřejnému prostoru, měřítka stavby, hmotového uspořádání, orientace
průčelí, orientace hlavního hřebene střechy, sklonu a tvaru střechy respektovat stávající charakter a hodnoty
území.
*zastavitelné plochy u komunikace II/230 – TEC-SV-1 a TEC-SV-3 budou podmíněně využitelné za
předpokladu splnění povinnosti stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude nutno navrhnout taková řešení ochrany staveb před hlukem,
aby byly ve venkovních chráněných prostorech a ve venkovních chráněných prostorech staveb dodrženy
limity hluku, což je pak zakotveno v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
*zastavitelné plochy u komunikace II/605 – MIL-SV-1, MIL-SV-3, a MIL-SV-4 budou podmíněně využitelné za
předpokladu splnění povinnosti stanovených v příloze č. 1 ustanovení bodu B.2.11 vyhl. č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb v platném znění, tj. bude nutno navrhnout taková řešení ochrany staveb před hlukem,
aby byly ve venkovních chráněných prostorech a ve venkovních chráněných prostorech staveb dodrženy
limity hluku, což je pak zakotveno v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Plochy dopravní infrastruktury [D] – viz § 9 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah,
vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v
případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich
negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je
vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby, ploch
občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby nerostů.
Podrobnější členění:

 plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava [DS]
 plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava [DZ]
Plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava [DS]
Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních
komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch,
včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty
a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení,
například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a
řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice
pohonných hmot.
Převažující účel využití:

 plochy staveb a zařízení silniční dopravy nadmístního významu
Přípustné využití:

 silnice nadmístního významu (dálnice, silnice I. II. a III. třídy a místní komunikace I. a II.
třídy) a jejich součásti (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty)
 doprovodná a izolační zeleň
 pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusová nádraží, terminály a zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a
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řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací,
čerpací stanice pohonných hmot)
 jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou
Podmíněně přípustné využití:

 nezbytná zařízení technické infrastruktury
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava [DZ]
Plochy drážní dopravy zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a
doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a
přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov.
Převažující účel využití:

 plochy zahrnující obvod dráhy, tzn. plochy staveb a zařízení železniční dopravy
Přípustné využití:

 plochy kolejišť včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů
 plochy železničních stanic, zastávek, nástupišť a přístupových cest
 plochy a budovy provozní, správní, dep, opraven, vozoven a překladišť
 doprovodná a izolační zeleň
Podmíněně přípustné využití:

 odstavné a parkovací plochy
 nezbytná zařízení technické infrastruktury
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy technické infrastruktury [T] – viz § 10 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související
zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a
zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné
komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí
těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy technické infrastruktury se
obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich
začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních
případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury.
Podrobnější členění:

 plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě [TI]
 plochy technického zabezpečení obce [TO]
 plochy specifických zařízení technické infastruktury [TX]
Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě [TI]
Plochy zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického
vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických
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vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení
veřejné komunikační sítě a produktovody. Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v
případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu
využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu
využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury.
Převažující účel využití:
Umístění a rozvoj ploch, staveb a ostatních zařízení technické infrastruktury místního i nadmístního významu
(zásobování vodou – vodojemy a vodovodní sítě včetně zařízení, odkanalizování - čistírny odpadních vod,
dešťové usazovací nádrže, záchytné nádrže včetně sítí a zařízení, centrální zásobování teplem - teplárny,
výtopny, kotelny a sítě včetně zařízení, zásobování zemním plynem - zařízení pro skladování plynů a sítě
včetně zařízení, zásobování elektrickou energií – zdroje elektrické energie a sítě včetně zařízení,
elektronické komunikace - telefonní ústředny, vysílací zařízení a datová centra).
Přípustné využití:

 plochy a zařízení technické infrastruktury
 odstavné plochy a garáže
 nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení
 zařízení výroby a služeb, vážících se k funkci technického vybavení
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
 stavby a činnosti, které by byly v rozporu s bezpečností a provozem hlavního využití
vymezené plochy
 stavby fotovoltaických elektráren mimo fasády a střechy budov
Plochy technického zabezpečení obce [TO]
Plochy určené pro umísťování staveb a zařízení sloužících k zabezpečení údržby veřejných ploch a
prostranství (technické a úklidové služby; sběr, zpracování a likvidace odpadu, skládky a spalovny odpadu.
Převažující účel využití:

 umístění a rozvoj ploch a zařízení pro nakládání s odpady, která nemohou být umístěna v
jiných územích
Přípustné využití:

 plochy a zařízení pro nakládání s odpady,
 odstavné plochy a garáže
 nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení
 zařízení výroby a služeb, vážících se k funkci technického vybavení
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
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Plochy specifických zařízení technické infastruktury [TX]
Hlavní využití ploch:


Plochy určené pro umístění zařízení fotovoltaických elektráren.

Přípustné využití:


plochy technické infrastruktury

Nepřípustné využití:



stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:



není stanoveno

Podmínky prostorového uspořádání:


zastavění pozemku – max. 5 % včetně zpevněných a pojezdových ploch



minimální % zeleně - 95 % s možností instalace fotovoltaických panelů



výšková hladina 4,0 m (související provozní objekty na zpevněných plochách)



Nosné konstrukce fotovoltaických panelů budou umístěny na vegetační povrch, který bude
řádně udržován s cílem zamezení růstu plevelů či eroze vegetačního krytu. Po ukončení
činnosti fotovoltaické elektrárny bude prostor navrácen do původního stavu.

Plochy výroby a skladování [V] – viz § 11 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, pro skladování, pro zařízení těžby a zpracování
surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury.
Plochy výroby a skladování se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků například
staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto
pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití.
Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, například
pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zemědělských staveb a pozemky
související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy
dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.
Podrobnější členění:

 plochy výroby a skladování - průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl [VL]
 plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby [VD]
 plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba [VZ]
Plochy výroby a skladování - lehký průmysl [VL]
Plochy určené pro lehkou průmyslovou výrobu, pro skladování, pro zařízení těžby a zpracování surovin
prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně
čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy; plochy výrobních
areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nesmí přesáhnout hranice areálu.
Převažující účel využití:

 umístění a rozvoj výroby a skladových areálů
Přípustné využití:

 zařízení lehké výroby a služeb druhu, jejichž vlastní i související činnost nemá zásadní
dopady na okolní prostředí
Příloha změny č. 2 územního plánu Stříbro – srovnávací znění

84

 sklady a skládky materiálu
 motoristické služby všeho druhu včetně čerpacích stanic pohonných hmot
 administrativa a správa, veřejné provozy
 obchodní zařízení
 odstavné plochy pro nákladní dopravu
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 byty služební a pohotovostní majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny
 kulturní, zdravotnická, sociální a sportovní zařízení, sloužící pro obsluhu území
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:

 zastavěnost pozemku, resp. areálu nepřesáhne 6580 %, tzn. min 2035 % výměry pozemků
bude tvořit zeleň.
Podmínky pro konkrétní plochy:
*do zastavitelné plochy STR-VL-2 budou umístěny takové stavby či zařízení, které svým provozem budou
splňovat požadavky ust. Bodu B.2.10 vyhl. č. 499/2206 Sb a respektovat tak dodržení ustanovení § 30 odst.
1) zákona č. 288/2000 Sb. směrem k chráněným venkovním prostorům stávajících staveb
*do zastavitelné plochy TEC-VL-2 budou umístěny takové stavby či zařízení, které svým provozem budou
splňovat požadavky ust. Bodu B.2.10 vyhl. č. 499/2206 Sb a respektovat tak dodržení ustanovení § 30 odst.
1) zákona č. 288/2000 Sb. směrem k chráněným venkovním prostorům stávajících staveb.
*plocha lehké výroby STR-VL-3 a STR-VL-4 bude mít následující využití pozemku: 80% zastavěnost, 20%
zeleň
*do ploch VL – areál společnosti Kermi – u projektů obsahujících zvýšení procent zastavěnosti areálu
společnosti Kermi a u všech projektů zahrnujících navýšení dopravy do areálu společnosti Kermi,
bude k dokumentaci pro územní řízení požadováno zpracování posouzení zvýšení dopravní zátěže
a zvýšení hlukové zátěže na místní komunikaci na p.p.č. 1687/1 k.ú. Stříbro s příslušným návrhem
ochranných a kompenzačních opatření.
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Plochy výroby a skladování - těžký průmysl [VT]
Plochy určené pro těžkou průmyslovou výrobu, pro zařízení těžby a zpracování surovin prvovýroby, pro
distribuční skladování regionálního významu bez omezení, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s
provozováním sítí technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související
s funkčním využitím plochy. Přesah negativního vlivu do navazujících ploch s jiným využitím musí být
posouzen podle zvláštních právních předpisů.
Převažující účel využití:

 umístění a rozvoj výroby a skladových areálů
Přípustné využití:
 zařízení těžké výroby a služeb druhu, jejichž vlastní i související činnost může mít zásadní
dopady na okolní prostředí
 sklady a skládky materiálu
 motoristické služby všeho druhu včetně čerpacích stanic pohonných hmot
 administrativa a správa, veřejné provozy
 obchodní zařízení
 odstavné plochy pro nákladní dopravu
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 byty služební a pohotovostní majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny
Nepřípustné využití:
 činnosti, které mohou být příčinou exposice navazujícího území z hlediska překročení
hygienických limitů hluku vibrací, prašnost a znečištění ovzduší v případě, že jsou tyto
hygienické limity vůči charakteru navazujícího území relevantní
 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
 zastavěnost pozemku, resp. areálu nepřesáhne 65 %, tzn. min 35 % výměry pozemků bude
tvořit zeleň.
Plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická výroba [VZ]
Plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro malohospodaření, zemědělské služby,
přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně
komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy.
Převažující účel využití:

 umístění zařízení zemědělské a lesnické výroby a služeb
Přípustné využití:

 zařízení zemědělské a lesnické výroby
 sklady a skladové plochy
 zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
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 administrativa a správa
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:

 byty pohotovostní, majitelů a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny
 zařízení výroby a služeb, vážících se k zemědělství a lesnictví
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy vodní a vodohospodářské [W] – viz § 13 vyhlášky 501/2006 Sb.
Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu. Plochy
vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před
jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených
právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Plochy vodní a
vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro
převažující vodohospodářské využití.
Podrobnější členění:
-

plochy vodní a vodohospodářské - vodní plocha/ tok [WT]

-

plocha vodní a vodohospodářské [W]

Plochy vodní a vodohospodářské - vodní plocha/ tok [WT]
Převažující účel využití:

 vodní plochy a toky a vodohospodářské stavby na nich, sloužící k zajištění podmínek pro
nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního
režimu území a plnění dalších účelů
Přípustné využití:

 vodní plochy a toky, účelové a rekreační nádrže a ostatní vodní díla
 plochy související s využíváním vodních zdrojů
 přemostění a lávky, stavidla a hráze
 krmná zařízení pro chovné rybníky
 rekreační vodní plochy, skluzavky, mola, přístaviště a jiná sportovní zařízení
 zařízení pro závlahy nebo s protipovodňovou funkcí
 plochy a koridory zahrnující provozní pásma pro údržbu a protipovodňová opatření při
vodních tocích (poldry...)
Podmíněně přípustné využití:

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:
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 v okolí vodních toků musí být oboustranně zatravněná plocha o šíři min. 4 m od osy a
zároveň min. 2 m od břehu a jednostranný volný manipulační pruh 6 m
 v záplavovém území upřednostnit trvalé travní porosty s postupným vyloučením orné půdy
Plocha vodní a vodohospodářské [W]
Pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže s retenční funkcí, řeky, potoky, další bezejmenné
vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku),
Přípustné využití:


plochy související s využíváním vodních zdrojů,



plochy a koridory zahrnující provozní pásma pro údržbu a protipovodňová opatření při vodních
tocích,



stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití,



stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi),



související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže),



liniové stavby veřejné technické infrastruktury,



založení prvků územního systému ekologické stability.

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:


není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:


nestanoveny

Plochy zemědělské [NZ] – viz § 14 vyhlášky 501/2006 Sb.
Zemědělsky využívaná krajinná plocha; plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky tříděné podle
druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav. Plochy zemědělské se obvykle
samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Plochy zemědělské
zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Podrobnější členění:

 plochy zemědělské - orná půda [NZ.1]
 plochy zemědělské - orná půda (specifická) [NZ.1x]
 plochy zemědělské - trvalý travní porost [NZ.2]
Plochy zemědělské - orná půda [NZ.1]
Převažující účel využití:

 produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu
Přípustné využití:
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 orná půda
 ostatní zemědělsky obhospodařované plochy
 izolační a doprovodná zeleň
 zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky
 účelové komunikace
Podmíněně přípustné využití:

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
 změny kultury
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy zemědělské - orná půda specifická [NZ.1x]
Jedná se o překryvnou funkci (podobně jako ÚSES), tzn. lze ji umístit kdekoli v krajině. Konkrétní vymezení v
ÚP Stříbro je převzato z komplexních pozemkových úprav.
Plochy zemědělské - trvalý travní porost [NZ.2]
Převažující účel využití:

 produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu
Přípustné využití:

 louky, pastviny a ostatní trvalé travní porosty zemědělsky obhospodařované
 izolační a doprovodná zeleň
 zařízení zabraňující erozi a splachu půdy – protipovodňová opatření, stoky
 účelové komunikace
Podmíněně přípustné využití:

 v nezbytná dopravní a technická infrastruktura
 změny kultury
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy lesní [NL] – viz § 15 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les. Plochy
lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Převažující účel využití:

 slouží jako lesy evidované jako pozemky určené k plnění funkce lesa
Přípustné využití:

 pozemky určené k plnění funkce lesa, tzn. lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní
školky
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 drobné vodní plochy


trvalé travní porosty



pěší komunikace a prostory, cyklistické stezky, jezdecké stezky využívající stávajících a
nově budovaných účelových lesních cest, pokud budou splněny požadavky na ochranu
lesních ploch a jejich funkčnost, nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana a
ekologické funkce ploch

Podmíněně přípustné využití:

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
 pozemky staveb a zařízení pro provoz lesního hospodářství
 areály zdraví, služební byty pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Plochy smíšené nezastavěného území [NS] – viz § 17 vyhlášky 501/2006 Sb.
Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění, například na plochy vodní a
vodohospodářské, zemědělské a lesní. Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla pozemky
určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a
koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Do plochy smíšené nezastavěného území lze
zahrnout i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů (ÚSES) a pozemky související dopravní a
technické infrastruktury.
Převažující účel využití:

 plochy nezemědělské se spontánní zelení
Přípustné využití:

 extenzivní hospodářské využití ploch extenzivně a intenzivně využívaných s důrazem na
zachování rozptýlené zeleně
 cyklistické stezky a jezdecké stezky (nezpevněné), pěší komunikace a prostory,
komunikace účelové
 drobné vodní plochy
 opatření a zařízení zvyšující retenci a zpomalení odtoku z území
Podmíněně přípustné využití:

 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy těžby nerostů [NG]
Plochy těžby nerostů se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro hospodárné
využívání nerostů a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů. Plochy těžby
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nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně
nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a
pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
Převažující účel využití:

 plochy vymezené za účelem zajištění podmínek pro hospodárné využívání nerostů a pro
ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů
Přípustné využití:

 plochy těžby nerostů, např. pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven
 pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, např. výsypky, odvaly a
kaliště
 pozemky rekultivací
 pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu
 plochy a koridory související dopravní a technické infrastruktury
 plochy doprovodné a izolační zeleně s funkcí eliminace negativních vlivů na krajinný ráz
Podmíněně přípustné využití:

 sklady a skládky materiálu
 administrativa a správa, veřejné provozy
 odstavné plochy pro nákladní dopravu
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy zeleně
Plochy vyhrazené sídelní zeleně, včetně vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných
plochách; Plochy zeleně v rámci areálů občanské vybavenosti.
Podrobnější členění:

 plochy zeleně - nezastavitelných soukromých zahrad [ZN]
 plochy zeleně - ochranná a izolační [ZO]
 plochy zeleně - přírodního charakteru [ZP]
Plochy zeleně - nezastavitelných soukromých zahrad [ZN]

 Plochy zahrad zastavěného území, využívané jako součást Individuálního bydlení nebo
samostatné
 zahrady v návaznosti na zahrádkářské osady, plochy zahrad v záplavovém území.
Převažující účel využití:


individuální extenzivní pěstování rostlin a ovocných stromů, s omezením zastavitelnosti

Přípustné využití:


drobná zemědělskou činnost
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trvalý travní porost



zahradní domky pro uschování nářadí a ukrytí před nepohodou



oplocení



plochy zeleně přírodního charakteru, ochranné a izolační zeleně, nebo zeleně areálů

Podmíněně přípustné využití:


nezbytná dopravní a technická infrastruktura



přístřešek pro uskladnění zahradní techniky

Nepřípustné využití:


všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti

Podmínky prostorového uspořádání:


Výměra zastavěné plochy včetně terasy nepřesáhne 20 % celkové výměry předmětného pozemku,
zároveň však maximálně 30 m 2.



V případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena stavba, nebude na
této nově oddělené části povolena další stavba.



Výška hlavního objektu: Jednopodlažní stavba, výška hřebene střechy max. 6,0 m nad přilehlým
terénem. Podsklepení do hloubky max. 3,0 m.



Zastavitelnost nových pozemků: max. 20 %

Plochy zeleně - ochranná a izolační [ZO]
Zeleň v zastavěném i nezastavitelném území a zeleň na zastavitelných plochách zřizovaná za účelem
urbanistického, architektonického, optického a hygienického účelu a důvodu.
Převažující účel využití:

 nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně
Přípustné využití:

 trvalé travní porosty s nízkou, příp. vysokou zelení
Podmíněně přípustné využití:

 umístění víceúčelových travnatých a mlatových ploch
 opatření a zařízení k zvyšování retence území, součást zasakovacích pásů.
 protihluková zařízení a opatření
 nezbytná dopravní a technická infrastruktura
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Plochy zeleně - přírodního charakteru [ZP]
Významné plochy sídelní zeleně, výjimečně i v nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu lze
využít například pro průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím.
Převažující účel využití:

 nezastavitelná území s povinností zachování a rozvoje funkce městské urbanizované
zeleně
Přípustné využití:
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 trvalé travní porosty s extenzivní údržbou (seč maximálně jednou ročně)
 nízká i vysoká zeleň prvky drobné architektury (vybavení a mobiliář základní, např. lavičky,
přístřešky)
 pěšiny převážně nezpevněné
Podmíněně přípustné využití:

 plochy pro sport a rekreaci nevyžadující zpevněný povrch
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 podmínky prostorového uspořádání
 užití konifer, zdobných kultivarů a introdukovaných dřevin je nežádoucí, v plochách
obsahujících prvky ÚSES vyloučené
Nepřípustné využití:

 všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti
Podmínky prostorového uspořádání:



zastavěné plochy nesmí přesahovat 10 % plochy

*ve všech katastrálních částech bude zásobování požární vodou řešeno v souladu se zněním § 29 odst. 1
písm. K) zákona o požární ochraně a v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – zásobování požární vodou,
popř. ČSN 75 2411 – zdroje požární vody
* komunikace pro přístup požární techniky budou řešeny v souladu s ustanovením ČSN 73 0802, respektive
73 0804

1g) 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 samostatném výkrese 1c ÚP Stříbra jsou vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření a
plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit s jejich identifikačními indexy,
které jsou vyznačeny také ve výkrese hlavním.

g1)Veřejně prospěšné stavby
V řešeném území jsou zapracovány veřejně prospěšné stavby ZÚR Plzeňského kraje.
Veřejně prospěšné stavby dle územního plánu Stříbra:
-

stavby dopravní infrastruktury:

Tabulka 11 - VPS dopravní infastruktury
Číslo VPS

Popis funkce

Index NP

VSD 1

silniční doprava [DS]

STR-DS-1

Parkoviště u mostu

VSD 2

veřejná prostranství s
převahou zpevněných
ploch [PV]

STR-PV-10

Parkoviště u ulice 28. října

VSD 3

silniční doprava [DS]

STR-DS-3

Severní obchvat (II/230- III/19326)

VSD 4

silniční doprava [DS]

STR-DS-4

Severní obchvat (III/19326-II/193)

Příloha změny č. 2 územního plánu Stříbro – srovnávací znění

Popis

93

Číslo VPS

-

Popis funkce

Index NP

Popis

VSD 5

silniční doprava [DS]

STR-DS-5

Přeložka silnice II/230

VSD 6

silniční doprava [DS]

STR-DS-6

Místní komunikace za FVE

VSD 7

silniční doprava [DS]

STR-DS-7

Místní komunikace spojení ulic Revoluční a U kaple

VSD 8

silniční doprava [DS]

STR-DS-8

Místní komunikace - ulice Soběslavova podél výrobních
ploch k návrhu bydlení

VSD 10

silniční doprava [DS]

STR-DS-10

Cyklostezka Těchlovice-Stříbro

VSD 11

silniční doprava [DS]

STR-DS-11

Severní obchvat (II/605-II/230)

VSD 12

silniční doprava [DS]

STR-DS-12

Chodník Těchlovice

VSD 14

silniční doprava [DS]

STR-DS-13

Napojení lokality Na Vinici na plánovaný kruhový objezd
na II/605.

VSD 15

veřejná prostranství s
převahou zpevněných
ploch [PV]

STR-PV-8

Napojení stávajících ploch bydlení (pozemky 1002,
2772,2773, 1894/3) a propojka k návrhovým plochám
bydlení (STR-BI-6 a STR-BI-7).

VSD 16

silniční doprava [DS]

STR-DS-2

MK – propojka ke stávajícím plochám bydlení.

VSD 17

silniční doprava [DS]

STR-DS-14

MK – propojka ke stávajícím i nově navrženým plochám
– jižně od ulice Plzeňská.

VSD 18

silniční doprava [DS]

STR-DS-15

Dopravní propojka v rámci výstupu Urbanistické studie
v lokalitě severně od ulice Prokopa Holého.

stavby technické infrastruktury:

Tabulka 12 - VPS Technické infrastruktury
Číslo VPS

Popis funkce

Index NP

Popis

VST K01

Odkanalizování plochy
TEC – VL - 2

VST K02

Čerpací stanice

-

Čerpací stanice zajišťující odvedení splaškových vod
z k.ú. Těchlovice u Stříbra na ČOV Stříbro

VST K03

Čerpací stanice

-

Čerpací stanice zajišťující odvedení splaškových vod
z k.ú. Milíkov u Stříbra na ČOV Stříbro

VST K04

Čerpací stanice

-

Čerpací stanice zajišťující odvedení splaškových vod
z k.ú. Milíkov u Stříbra na ČOV Stříbro

VST E01,
VST E02

V221/222 TR Vítkov – TR
Přeštice, přestavba
stávajícího dvojitého
vedení 220 kV na dvojité
vedení 400 kV

-

Vedení ZVN přenosové soustavy

VST E03

Převzato z ÚAP

-

Vedení VN navazující na stávající síť

VST E04

Převzato z ÚAP

-

Vedení VN navazující na stávající síť

VST E05

Převzato z ÚAP

-

Vedení VN navazující na stávající síť

VST E06

Převzato z ÚAP

-

Vedení VN navazující na stávající síť

VST E07

Převzato z ÚAP

-

Vedení VN navazující na stávající síť

VST E08

Přípolož dálkovodů

-

Přípolož dálkovodů podél ropovodu IKL

TEC – VL - 2
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g2)Veřejně prospěšná opatření
Územní plán vymezuje jako veřejně prospěšná opatření revitalizaci vodního toku Mže, včetně návrhu
vodních ploch z hlediska protipovodňových opatření a posílení retenční schopnosti území. Územní plán
vymezuje veřejně prospěšná opatření za účelem ochrany a rozvoje přírodního dědictví - zajištění funkčnosti
lokálního ÚSES, a to následující skladebné části:
Tabulka 13 - Veřejně prospěšná opatření

Číslo
VP0

Kategorie

VOU 01

LBC

LBC-01 (SM 26a)

NE

VOU 02

LBK

LBK 01-02 (SM26a-PP185)

NE

VOU 03

LBC

LBC-02 (PP 185)

NE

VOU 04

LBK

LBK 02-RP 185 (SM 12-RP 185)

NE

VOU 05

LBK

LBK 03-PP 16 (PP15-PP16)

NE

VOU 06

LBK

LBK 04-PP16 (PP18-PP16)

NE

VOU 07

LBC

LBC-04 (PP 18)

NE

VOU 08

LBK

LBK 04-PP 21 (PP18-PP21)

NE

VOU 09

LBK

LBK 03-06 (PP15-PP44)

NE

VOU 10

LBK

LBK 06-07 (44-36)

NE

VOU 11

LBC

LBC-07 (PP36)

NE

VOU 12

LBK

LBK 07-10 (PP36-PP34)

NE

VOU 13

LBK

LBK 07-08

NE

VOU 14

LBC

LBC-08

NE

VOU 15

LBK

LBK 08-1082

NE

VOU 16

LBC

LBC-10 (PP 34)

NE

VOU 17

LBK

LBK 09-10 (PP175-PP34)

NE

VOU 18

LBK

LBK 50_03-05 (PP-35-PP 177)

NE

VOU 19

LBC

LBC-13 (PP 49)

NE

VOU 20

LBK

LBK 13-14 (PP 48-PP 49)

NE

VOU 21

LBC

LBC-14 (PP 48)

NE

VOU 22

LBC

LBC-11 (PP 45)

NE

VOU 23

LBK

LBK 11-22 (PP 38-PP 45)

NE

VOU 24

LBC

LBC-22 (PP 38)

NE

VOU 25

LBK

LBK 11-RBC/Stribro-2/

NE

VOU 26

LBK

LBK 22-12

NE

VOU 27

LBC

LBC-17 (PP 60)

NE

VOU 28

LBK

LBK 16-17 (PP55-PP60)

NE

VOU 29

LBC

LBC-16 (PP 55)

NE

VOU 30

LBK

LBK 15-16

NE

VOU 31

LBC

LBC-15

NE

VOU 32

LBK

LBK 1071_03-15

NE

VOU 33

LBK

LBK 1071_01-18 (PP 99-PP 103)

NE

VOU 34

LBC

LBC-18 (PP 103)

NE

VOU 35

LBK

LBK 18-PP104 (PP 103-PP 104)

NE

VOU 36

LBK

LBK 19-20 (PP 96-PP 97)

NE

VOU 37

LBK

LBK 19-20 (PP96-PP97)

NE

Index
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Číslo
VP0

Kategorie

VOU 38

LBK

LBK 19-21

NE

VOU 39

LBC

50_02

NE

VOU 40

LBC

50_08

NE

VOU 41

LBC

50_09

NE

VOU 42

LBC

50_11 (PP 170)

NE

VOU 43

RBC

RB /Stribro-1/

ANO

VOU 44

NBK

K 50

ANO

VOU 45

NBK

K 50

ANO

VOU 46

NBK

K 50

ANO

VOU 47

NBK

K 50

ANO

VOU 48

NBK

K 50

NE

VOU 49

NBK

K 50

ANO

VOU 50

NBK

K 50

ANO

VOU 51

NBK

K 50

ANO

VOU 52

NBK

K 50

NE

VOU 53

NBK

K 50

ANO

VOU 54

RBC

RB /Stribro-2/

ANO

VOU 55

NBK

K 50

ANO

VOU 56

RBK

1081-1071_01

ANO

VOU 57

RBK

1071_02-1071_01

ANO

VOU 58

RBK

1071_03-1071_04

ANO

VOU 59

RBK

1071_03-1071_04

ANO

VOU 60

NBK

K 50

NE

VOU 61

NBK

K 50

NE

VOU 62

NBK

K 50

NE

VOU 63

NBK

K 50

NE

VOU 64

NBK

K 50

NE

VOU 65

NBK

K 50

ANO

VOU 66

RBC

RB 1082

ANO

VOU 67

NBK

K 50

ANO

VOU 68

NBK

K 50

ANO

VOU 69

NBK

K 50

NE

VOU 70

NBK

K 50

ANO

Index

Funkčnost

g3)Asanace a asanační území, stavby a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu:
Plochu asanace tvoří návrhová plocha STR-PZ-9.

1h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze
uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno,
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů
podle § 5 odst. 1 katastrálního
Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní
právo, územní plán Stříbra nestanovuje.
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1i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
ÚP v této fázi neřeší stanovení kompenzačních opatření. K tomuto dochází v rámci procesu projednání ÚP.

1j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnost
Požadavek na vypracování územní studie za účelem prověření změn využití vymezených zastavitelných
ploch a ploch změn zastavěného území jako podmínky pro rozhodování v dotčeném území vymezuje
územní plán Stříbra takto:

Butov

Stříbro

Těchlovice
u Stříbra

popis funkce

výměra plochy v ha

Označení plochy

Označení územní studie

katastrální část

Tabulka 14 - Přehled požadovaných územních studií

US 1

BUT-RI-1

3,13

plocha rodinné rekreace

US 2

BUT-RI-2

5,85

plocha rodinné rekreace

US 3

STR-BI-1

6,39

bydlení individuální v rodinných domech - městské a příměstské

US 4

STR-BI-2

11,27

bydlení individuální v rodinných domech - městské a příměstské

US 5

STR-BI-3

9,01

bydlení individuální v rodinných domech - městské a příměstské

US 7

STR-BI-6

US 8

STR-BI-7

3,36

bydlení individuální v rodinných domech - městské a příměstské

US 10

část plochy
STR-SM-3*

11,08

plocha smíšená obytná městská

US 11

STR-SM-6

3,10

plocha smíšená obytná městská

US 12

STR-SM-7

3,64

plocha smíšená obytná městská

US 13

STR-SM-8

4,97

plocha smíšená obytná městská

US 14

TEC-BI-1

2,96

bydlení individuální v rodinných domech - městské a příměstské

US 15

TEC-SV-1

1,88

plocha smíšená obytná vesnická

6,186,76 bydlení individuální v rodinných domech - městské a příměstské

Příloha změny č. 2 územního plánu Stříbro – srovnávací znění

97

*Vymezení územní studie pro plochu STR-SM-3: Jen pro část této plochy bude vypracována územní studie.
Pro územní studii bude určena pravá část plochy – viz obrázek, plocha pro územní studii je černě
vyšrafována.

Podmínky pro zadání územní studie:
-

Územní studie zastavitelných ploch vymezí vnitřní uspořádání území z hlediska členění jejího vnitřního
prostoru, na plochy veřejných prostranství a plochy pro umístění staveb, přípustných ve smyslu
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.

-

Součástí veřejných prostranství bude komunikační systém s vyhodnocením potřeby vedení veřejné
dopravy včetně otočky pro autobus. Minimální šířka veřejných prostranství, do kterých budou umístěny
místní komunikace činí 10 m.

-

Uspořádání území umožní propustnost ploch veřejných prostranství do navazujícího zastavěného
území a zastavitelných ploch.

-

Uspořádání veřejných ploch musí umožnit umístění inženýrských sítí tak, aby byly v páteřních či
rozhodujících trasách připojitelné na stávající technickou infrastrukturu obce.

-

Vnitřní uspořádání území bude odpovídat požadavkům, vymezeným vyhláškou 501/2006 Sb.,
z hlediska přístupu požární techniky.

Ve všech případech se lhůta pro pořízení studie stanovuje na dobu 4 roky po schválení územního plánu
Stříbra vydáním OOP

1k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití
regulačního plánu

regulačního
a zadání

Plochy a koridory vymezené pro pořízení a vydání regulačního plánu územní plán Stříbra nestanovuje.

1l) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Etapizace je uplatněna pouze v místních částech Stříbro:
rozvojové plochy STR-BI-2; STR-SM-6; STR-PV-4 a STR-PZ-4 jsou podmíněny připojením kapacitní
kanalizace a dopravním napojením z navrhovaného kruhového objezdu (třída 5. května).
Podmínkou etapizace je využití předchozích zastavitelných ploch, resp. ploch změny zastavěného území,
využitím se rozumí rozestavěnost v hodnotě 60 % předchozí plochy
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Podmínka pro plochu STR-BI-2:
Pro plochu STR-BI-2 mimo výše uvedené podmínky platí také tato podmínka:
Při dosažení 20 % využití plochy STR-BI-2 je následný rozvoj podmíněn realizací kruhového objezdu na tř. 5
května.

1m) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů a k němu připojené
grafické části
ozn.

část Územního plánu Stříbro

počet A4/A3

I.A.

Textová část

95xA4

1a

Výkres základního členění území

9xA3

1b1

Hlavní výkres

9xA3

1b1a

Hlavní výkres Stříbro

2xA3

1b1b

Hlavní výkres Butov

2xA3

1b1c

Hlavní výkres Těchlovice u Stříbra

2xA3

1b1d

Hlavní výkres Otročín u Stříbra

2xA3

1b1e

Hlavní výkres Jezerce

2xA3

1b1f

Hlavní výkres Milíkov u Stříbro

2xA3

1b1g

Hlavní výkres Lhota u Stříbra

2xA3

1b2

Koncepce dopravní infrastruktury

9xA3

1b3

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

9xA3

1b4

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

9xA3

1c

Výkres veřejných staveb, opatření a asanací

9xA3
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Poučení

Proti Územnímu plánu Stříbro vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Lze však podle § 174
odst. 2 správního řádu posoudit soulad tohoto opatření s právními předpisy v přezkumném řízení.

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, tj. dne ……...…. 2018

..................................................

……………………………

Bc. Karel Lukeš

Martin Záhoř

starosta města Stříbra

místostarosta města Stříbra

Opatření + Územní plán Stříbro, textová i grafická část budou vyvěšeny na EÚD

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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