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Změna č. 5 Územního plánu Stříbro

1. Ve vymezení pojmů se ruší část uvedených zkratek, konkrétně:
„RX

plocha individuální rekreace specifická“

2. V kapitole 1a) se nahrazuje část textu:
„změnou č. 1“

za nový text

„změnou č. 5“

3. V kapitole 1a) se nahrazuje část textu:
„8. 2. 2017“

za nový text

„12. 4. 2020“

4. Ruší se poslední odstavec kapitoly 1a), konkrétně:
„Aktualizované zastavěné území je dále ve výřezech výkresu 1a základní členění území,
které jsou součástí změny územního plánu jako jeho vázaná příloha.“
5. V kapitole 1b), podkapitole Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot se ruší část textu
v páté odrážce Butov, konkrétně:
„Je chráněna hodnota toku řeky Mže stanovením funkce RX (plocha rekreace specifických
forem).“
6. V kapitole c1), c1.1.), v části zpracování ÚAP ORP se nahrazuje část textu v poslední větě
takto:
„8. 2. 2017“

za nový text

„12. 4. 2020“

7. V kapitole c1), c1.2.) se nahrazuje část textu v první větě takto:
„8. 2. 2017“

za nový text

„12. 4. 2020“

8. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Butov se ruší část textu:
„2“
9. V kapitole c1), c1.4.) se v odstavci Butov nahrazuje část textu:
„všechny“

za nový text

„dvě z nich“

10. V kapitole c1), c1.4.) se v odstavci Butov doplňuje do čtvrté věty odstavce text:
„ostatní jsou navrženy Změnou č. 5“
11. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Butov je v části Alokované plochy doplněn následující text:
„BUT-RI-3 – plocha individuální rekreace navržena Změnou č.5 ÚP
BUT-RI-4 – plocha individuální rekreace navržena Změnou č.5 ÚP
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BUT-RI-5 – plocha individuální rekreace navržena Změnou č.5 ÚP
BUT-RH-1 – plocha hromadné rekreace navržena Změnou č.5 ÚP
BUT-RH-2 - plocha hromadné rekreace navržena Změnou č.5 ÚP
BUT-ZP-1 – plocha přírodní zeleně navržena Změnou č.5 ÚP
BUT-ZP-2 – plocha přírodní zeleně navržena Změnou č.5 ÚP
BUT-ZP-3 – plocha přírodní zeleně navržena Změnou č.5 ÚP
BUT-ZP-4– plocha přírodní zeleně navržena Změnou č.5 ÚP“
12. V kapitole c1), c1.4.) se v odstavci Jezerce nahrazuje část textu v poslední větě:
„rekreace“

za nový text

„smíšenou venkovskou.“

13. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Jezerce se v části Alokované plochy nahrazuje text:
„JEZ-RI-1 – plocha individuální rekreace“
venkovská“

za nový text

„JEZ-SV-1 – plocha smíšená

14. V kapitole c1), c1.4.) se v odstavci Lhota u Stříbra doplňuje v páté větě za LHO-SV-2 nový text:
„a LHO-ZN-1“
15. V kapitole c1), c1.4.) se v odstavci Lhota u Stříbra ruší celá předposlední věta:
„Další plocha – LHO-SV-1 se poté nachází na úplném západním okraji u příjezdové
komunikace, přirozeně zde navazuje na současný stav“
16. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Lhota u Stříbra se v části Alokované plochy ruší text:
„LHO-SV-1 – plocha smíšená venkovská – převzato z platného ÚP.“
17. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Lhota u Stříbra se v části Alokované plochy doplňuje text:
„LHO-ZN-1 – plocha zeleně - nezastavitelných soukromých zahrad – žádost FO“
.
18. V kapitole c1), c1.4.) se v odstavci Milíkov u Stříbra nahrazuje část textu v předposlední větě:
„Plochy MIL-SV-2 a MIL-SV-4 jsou převzaty z platného ÚP a jsou doplněny“ za nový text
„Plocha MIL-SV je převzata z platného ÚP a je doplněna.“
19. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Milíkov u Stříbra se v části Alokované plochy ruší text:
„MIL-SV-2 – plocha smíšená venkovská - převzato z platného ÚP.“
.
20. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Těchlovice u Stříbra se v části Alokované plochy ruší text:
„TEC-SV-3 – plocha smíšená venkovská - převzato z platného ÚP.
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21. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Stříbro se ruší text:
„(STR-DS-10)“
22. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Stříbro se doplňuje text:
„Při areálu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následnou výrobou recyklátů
navrhuje územní plán plochu STR-VL-9, která bude rozšiřovat kapacitu stávajícího areálu.“
23. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Stříbro se doplňuje text:
„Dále ÚP vymezuje novou zastavitelnou plochu STR-OSx1-1 pro kynologické cvičiště.“
24. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Stříbro se v části Alokované plochy doplňují následující texty:
„STR-BI-2 – plocha individuálního bydlení s předpokládanou kapacitou max. 95 bytů v
individuálních rodinných domech.“
„STR-OV-5 - plocha pro realizaci parkovací plochy nebo parkovacího domu při Masarykově
náměstí – vychází z potřeby realizovat v centrálním historickém území plochy pro
parkování návštěvníků občanské vybavenosti (např. městský úřad, Základní umělecká
škola, Dům dětí a mládeže)“
„STR-OSx1-1 – plochy pro tělovýchovu a sport – kynologické cvičiště“
„STR-VL-9 – rozšíření areálu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následnou
výrobou recyklátů“
25. V kapitole c1), c1.4.) v odstavci Stříbro se v části Alokované plochy ruší následující texty:
„STR-DS-5 – přeložka silnice II/230. Jde o VPS.“
„STR-DS-10 – cyklostezka Těchlovice-Stříbro. Jde o VPS.“
„STR-DS-15 - Dopravní propojka v rámci výstupu Urbanistické studie v lokalitě severně od
ulice Prokopa Holého.“
„STR-OV-3 – plocha pro umístění MŠ – vychází z Urbanistické studie ulice Prokopa
Holého.“
„STR-W-1 – vodní plocha v ulici Plzeňská - převzato z platného ÚP“
26. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území je nově doplněn
následující text pro katastrální území Butov:
Označení

výměra v
ha

pozice plochy

zdroj vymezení

plocha rodinné rekreace [RI]

BUT-RI-3

0,51

uvnitř ZÚ

nový ÚP

plocha rodinné rekreace [RI]

BUT-RI-4

0,46

uvnitř ZÚ

nový ÚP

plocha rodinné rekreace [RI]

BUT-RI-5

16,15

uvnitř ZÚ

nový ÚP

plocha hromadné rekreace [RH]

BUT-RH-1

1,57

uvnitř ZÚ

nový ÚP

Funkce
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plocha hromadné rekreace [RH]

BUT-RH-2

uvnitř ZÚ

1,86

nový ÚP

27. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území se pro katastrální
území Jezerce ve sloupci funkce nahrazuje text:
„plocha rodinné rekreace [RI]“ za nový text „plocha smíšená obytná vesnická [SV]“
28. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území se pro katastrální
území Jezerce ve sloupci označení nahrazuje text:
„JEZ-RI-1“

za nový text

„JEZ-SV-1“

29. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území pro katastrální
území Lhota u Stříbra se ruší následující řádek:
Funkce

Označení

výměra v ha

pozice
plochy

zdroj
vymezení

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

LHO-SV-1

0,2

uvnitř ZÚ

nový ÚP

30. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území je nově doplněn
následující text pro katastrální území Lhota u Stříbra:
Funkce
zeleň nezastavitelných soukromých
zahrad [ZN]

Označení

výměra v ha

LHO-ZN-1

0,21

pozice
plochy

zdroj
vymezení

mimo ZÚ

nový ÚP

31. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území pro katastrální
území Milíkov u Stříbra se ruší následující řádek:
Funkce

Označení

výměra v ha

pozice
plochy

zdroj
vymezení

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

MIL-SV-2

0,24

mimo ZÚ

platný ÚP

32. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území pro katastrální
území Stříbro se ruší následujících pět řádků:
Označení

výměra v ha

pozice
plochy

zdroj
vymezení

silniční doprava [DS]

STR-DS-5

4,35

mimo ZÚ

nový ÚP

silniční doprava [DS]

STR-DS-10

0,81

mimo ZÚ

nový ÚP

silniční doprava [DS]

STR-DS-15

0,25

uvnitř ZÚ

nový ÚP

plocha veřejné vybavenosti [OV]

STR-OV-3

0,34

uvnitř ZÚ

nový ÚP

plocha vodní a vodohospodářská [W]

STR-W-1

0,14

mimo ZÚ

nový ÚP

Funkce
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33. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území je nově doplněn
následující text pro katastrální území Stříbro:
Označení

výměra
v ha

plocha veřejné vybavenosti [OV]

STR-OV5

0,13

plochy pro tělovýchovu a sport – kynologické
cvičiště [OSx1]

STROSx1-1

1,28

STR-VL-9

0,91

Funkce

průmyslová výroba a sklady - lehký průmysl [VL]

pozice
plochy

zdroj
vymezení

uvnitř ZÚ

nový ÚP

mimo ZÚ

nový ÚP

mimo ZÚ

nový ÚP

34. tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území se pro katastrální
území Stříbro ve sloupci výměra v ha nahrazuje pro plochu s označením STR-BI-6 text:
„6,76“

za nový text

„6,23“

35. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území se pro katastrální
území Stříbro ve sloupci výměra v ha nahrazuje pro plochu s označením STR-OV-4 text:
„0,21“

za nový text

„0,52“

36. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území se pro katastrální
území Stříbro ve sloupci výměra v ha nahrazuje pro plochu s označením STR-SM-4 text:
„1,63“

za nový text

„0,93“

37. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území se pro katastrální
území Stříbro ve sloupci výměra v ha nahrazuje pro plochu s označením STR-SM-5 text:
„0,92“

za nový text

„0,52“

38. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území se pro katastrální
území Stříbro ve sloupci výměra v ha nahrazuje pro plochu s označením STR-SM-8 text:
„4,97“

za nový text

„3,89“

39. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území se pro katastrální
území Stříbro ve sloupci výměra v ha nahrazuje pro plochu s označením STR-VL-4 text:
„19,53“

za nový text

„8,04“

40. V tabulce 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území pro katastrální
území Těchlovice u Stříbra se ruší následující řádek:
Funkce

Označení

výměra v ha

pozice
plochy

zdroj
vymezení

plocha smíšená obytná vesnická [SV]

TEC-SV-3

0,18

uvnitř ZÚ

platný ÚP
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41. V tabulce 2 – Plochy přestavby se ruší následující řádky:
Funkce kód

INDEX_NP

Katastr

Rozloha (ha)

DS
OV

STR-DS-15
STR-OV-3

Stříbro
Stříbro

0,25
0,34

42. V tabulce 2 – Plochy přestavby se doplňuje následující řádek:
Funkce kód

INDEX_NP

Katastr

Rozloha (ha)

OV

STR-OV-5

Stříbro

0,13

43. V tabulce 2 – Plochy přestavby se ve sloupci Rozloha (ha) nahrazuje pro plochu s označením
STR-OV-4 text:
„0,21“

za nový text

„0,52“

44. V tabulce 2 – Plochy přestavby se ve sloupci Rozloha (ha) nahrazuje pro plochu s označením
STR-VL-4 text:
„19,53“

za nový text

„8,04“

45. V kapitole c4) se nahrazuje text:
„D1 – D13“

za nový text

„DS1 – DS14“

46. V tabulce 3 – Sídelní zeleň se ruší následující tři řádky:
ROZL.
[ha]

FUNKCE

NÁZEV JEVU

INDEX

VPS

TYP

KATASTR

PŮVOD

DS

silniční doprava
[DS]

STR-DS-5

VSD
5

Stříbro

nový
ÚP

4,3514

DS

silniční doprava
[DS]

STR-DS10

VSD
10

Stříbro

nový
ÚP

0,8116

W

plocha vodní a
vodohospodářská
[w]

STR-W-1

-

plocha změn v
nezastavěném
území
plocha změn v
nezastavěném
území
plocha změn v
nezastavěném
území

Stříbro

nový
ÚP

0,1356

47. V tabulce 3 – Sídelní zeleň se ve sloupci Typ u ploch s indexem STR-DS-3, STR-DS-4, STR-DS11, TEC-OH-1 nahrazuje text:
„plocha změn v nezastavěném území“

za nový text

„zastavitelná plocha“

48. V tabulce 3 – Sídelní zeleň se ve sloupci Typ u ploch s indexem STR-ZO-4, STR-ZO-2
nahrazuje text:
„zastavitelná plocha“

za nový text

„plocha změn v nezastavěném území“
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49. V tabulce 3 – Sídelní zeleň se ve sloupci Typ u ploch s indexem STR-ZO-5, STR-ZO-3, STR-ZO6 nahrazuje text:
„plocha přestavby“

za nový text

„plocha změn v nezastavěném území“

50. V tabulce 3 – Sídelní zeleň se ve sloupci Typ u plochy s indexem STR-DS-6 nahrazuje text:
„zastavitelná plocha“

za nový text

„plocha přestavby“

51. V tabulce 3 – Sídelní zeleň se ve sloupci Typ u plochy s indexem STR-DS-7 nahrazuje text:
„plocha přestavby“

za nový text

„zastavitelná plocha“

52. V tabulce 4 – Sídelní, doprovodná zeleň v předposledním řádku tabulky mění index plochy
STR-ZO-4 a nahrazuje text:
„STR-ZO-4“ za nový text „STR-ZO-5“
53. V tabulce 4 – Sídelní, doprovodná zeleň se ve sloupci Plocha u ploch s indexem STR-ZO-2,
STR-ZO-4 nahrazuje text:
„zastavitelná plocha“

za nový text

„plocha změn v nezastavěném území“

54. V tabulce 4 – Sídelní, doprovodná zeleň se ve sloupci Plocha u ploch s indexem STR-ZO-3,
STR-ZO-5, STR-ZO-6 nahrazuje text:
„plocha přestavby“

za nový text

„plocha změn v nezastavěném území“

55. V tabulce 4 – Sídelní, doprovodná zeleň se ve sloupci Plocha u ploch s indexem LHO-ZO-1,
OTR-ZO-1 nahrazuje text:
„plocha změn v nezastavěném území“

za nový text

„rezerva“

56. V tabulce 5 – Plochy územní rezervy se ve sloupci Rozloha (ha) u ploch s indexem_NP STROV-4 nahrazuje text:
„0,21“

za nový text

„0,52“

57. V tabulce 6 – Stavby dopravní infrastruktury se ruší následující tři řádky:
Ozn.

m. č.

Kód plochy

DS 5
DS 10
DS 17

Stříbro
Stříbro
Stříbro

STR-DS-5
STR-DS-10
STR-DS-15

Popis
Přeložka silnice II/230
Cyklostezky Těchlovice - Stříbro
Dopravní propojka v rámci výstupu Urbanistické
studie v lokalitě severně od ulice Prokopa Holého.

58. V kapitole d1) se ruší předposlední věta:
„Nově je navržena cyklostezka propojující Stříbro s Těchlovicemi u Stříbra“
59. V kapitole d2.2) se ve druhé větě prvního odstavce nahrazuje text:
„akumulovány v bezodtokých jímkách a septicích, jejichž obsah je vyvážen do polí“
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za nový text
„likvidovány prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod, septiků či bezodtokových
jímek, jejichž obsah je vyvážen v souladu s platnou legislativou“
60. V kapitole d2.2) se doplňuje první odstavec o poslední větu:
„Kanalizace, která odvádí odpadní vody na ČOV Stříbro bude budována jako oddílná
splašková.“
61. V kapitole d2.2) se v poslední větě druhého odstavce nahrazuje text:
„na nejbližší ČOV“

za nový text

„v souladu s platnou legislativou“

62. V kapitole d2.2) se doplňuje čtvrtý odstavec s následujícím zněním:
„Stavebníci jsou povinni zabezpečit omezení odtoku srážkové vody akumulací a následným
využitím, vsakováním na pozemku, výparem, pokud omezení odtoku těmito způsoby není
možné nebo dostatečné, budou srážkové vody zadržovány a řízeně odváděny nebo bude
navržena kombinace těchto způsobů.“
63. V kapitole d2.3) se doplňuje druhý odstavec s následujícím zněním:
„Při areálu recyklace stavebních a demoličních odpadů s následnou výrobou recyklátů
navrhuje územní plán plochu STR-VL-9, která bude rozšiřovat kapacitu stávajícího areálu.
Plocha STR-VL-9 bude sloužit jako areál recyklace stavebních a demoličních odpadů
s následnou výrobou recyklátů.“
64. V kapitole d2.5) se ruší poslední odstavec s následujícím zněním:
„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.“
65. V kapitole d2.5) se doplňuje jako poslední odstavec následující tři věty:
„Je navržen koridor v šíři 200 m pro zdvojení vedení VVN Stříbro – Tachov. Tento koridor
pro novou trasu vedení VVN bude respektovat koridor veřejné dopravní infrastruktury
STR-DS-3 a STR-DS-4 a dále zastavitelné plochy vymezené v platném územním plánu
Stříbro. Koridor bude respektovat stávající vedení ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice.“
66. V kapitole d3) se doplňuje do předposlední věty předposledního odstavce text:
„i v centrální části města při Masarykově náměstí (plocha přestavby STR-OV-5).“
67. V tabulce 7 – Navržené vodní a vodohospodářské plochy se ruší následující dva řádky:
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Stříbro

INDEX_NP

plocha

STR-W-1

0,14
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Těchlovice u Stříbra

TEC-VL-3

0,49

68. V kapitole e7) se doplňuje výčet rekreačních ploch a informací k nim. Do první odrážky se
doplňuje následující text jako poslední věta odstavce:
„Dále jsou nově vymezeny plochy BUT-RI-3, BUT-RI-4, BUT-RI-5.“
69. V kapitole e7) se doplňuje výčet rekreačních ploch a informací k nim. Doplňuje se následující
text jako nová druhá odrážka:
„ - plochy hromadné rekreace RH, jedná se o plochy přestavby v rekreační oblasti
Hracholusky BUT-RH-1, BUT-RH-2.“
70. V kapitole e7) se ruší třetí odrážka ve znění:
„ - plochy RX – plochy jsou určeny pro umístění objektů rodinné rekreace a jsou vymezeny
jako stávající.“
71. V kapitole e7) se nahrazuje následující text čtvrté odrážky:
„všechny vychází z platného ÚP“
za nový text
dochází k alokaci 5 ploch přestavby RI a RH“

„které vychází z platného ÚP, dále

72. V kapitole e7) v posledním odstavci a v poslední větě se nahrazuje text:
„navržena“ za nový text

„realizována“

73. V tabulce 10 – Plochy rekreace se doplňují následující řádky:
Způsob využití
plocha rodinné rekreace [RI]
plocha rodinné rekreace [RI]
plocha rodinné rekreace [RI]
plocha hromadné rekreace [RH]
plocha hromadné rekreace [RH]

INDEX

Plocha [ha]

BUT-RI-3
BUT-RI-4
BUT-RI-5
BUT-RH-1
BUT-RH-2

0,5
0,46
16,15
1,57
1,86

74. V kapitole 1f) se ve výčtu Ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném a zastavitelném
území obce ruší následující text:
„- plochy individuální rekreace – specifická [RX]“
75. V kapitole 1f) ve výčtu Ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném a zastavitelném
území obce se doplňují mezi plochy občanského vybavení:
„ - plochy pro tělovýchovu a sport – kynologické cvičiště [OSx1]“
76. V kapitole 1f) se v podkapitole Plochy rekreace specifická [R] ruší následující text:
„Převažující účel využití:
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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 %“

77. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy rekreace specifická [R], v části Podrobnější členění se ruší
následující text:
„ - plocha rekreace specifických forem [RX]“
78. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy hromadné rekreace [RH], v části Podmínky prostorového
uspořádání se doplňuje následující text:
„

•
•

Umístění nových rekreačních a drobných objektů v rekreační oblasti Butov bude
situováno mimo zátopu VD Hracholusky (tzn. nad kótu 357.97 m n.m.)
Pokud budou v lokalitě Butov odpadní vody likvidovány v domovních ČOV
s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod podzemních a zásobování
nových objektů bude uvažováno z nových studní, bude vypracován
hydrogeologický posudek, event. průzkum pro tuto celou rozvojovou plochu
(nikoliv pro jednotlivé parcely). Pokud budou rekreační objekty odkanalizovány do
jímek na vyvážení, bude jejich vývoz smluvně zajištěn subjektem, majícím
oprávnění k této činnosti.“

79. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy rodinné rekreace [RI], v části Podmínky prostorového,
v odstavci věnovaném výměře zastavěné plochy, se nahrazuje text:
„60“

za nový text

„80“
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80. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy rodinné rekreace [RI], v části Podmínky prostorového,
v odstavci věnovaném výšce hlavního objektu se doplňuje text:
„+ 1PP“

a

„, zároveň však maximálně 9 m“

81. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy rodinné rekreace [RI], v části Podmínky prostorového
uspořádání se doplňuje následující text:
„
•
•

Umístění nových rekreačních a drobných objektů v rekreační oblasti Butov bude
situováno mimo zátopu VD Hracholusky (tzn. nad kótu 357.97 m n.m.)
Pokud budou v lokalitě Butov odpadní vody likvidovány v domovních ČOV
s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod podzemních a zásobování
nových objektů bude uvažováno z nových studní, bude vypracován
hydrogeologický posudek, event. průzkum pro tuto celou rozvojovou plochu
(nikoliv pro jednotlivé parcely). Pokud budou rekreační objekty odkanalizovány do
jímek na vyvážení, bude jejich vývoz smluvně zajištěn subjektem, majícím
oprávnění k této činnosti.“

82. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy rekreace specifická [RX], v části Podrobnější členění se
ruší následující text, který je věnován Ploše individuální rekreace – specifické [RX]:
„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 %“
83. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy veřejné vybavenosti [OV] je doplněn výčet převažujícího
účelu využití následujícím textem:
13
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„ - plochy občanského vybavení – parkovací plochy a parkovací domy
Plochy zahrnují pozemky pro parkování obyvatel (veřejné parkovací plochy, veřejné
parkovací domy, apod.) a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a
veřejných prostranství.“
84. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy veřejné vybavenosti [OV] je doplněna nová plocha
s rozdílným způsobem využití následujícím textem:
„Plochy pro tělovýchovu a sport – kynologické cvičiště [OSx1]
Hlavní využití ploch:
• Plochy a stavby pro sport a rekreaci veřejného charakteru – kynologické cvičiště.
Přípustné využití:
• plochy, stavby a zařízení pro kynologické cvičiště
• stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby
technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného
využití, chodníky apod.),
• plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,
• ÚSES
Nepřípustné využití:
• stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející
• v ploše STR-OSx1-1 v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5 m na každou stranu)
není možné provádět žádné stavby (parkoviště, budovy, objekty pro výcvik psů) a
činnosti (terénní úpravy), které by ovlivnily hloubku krytí ropovodu.
Podmíněně přípustné využití:
• oplocení plochy za podmínky, že jeho vzhled bude v souladu s přírodním
charakterem plochy a bude umožňovat migrační prostupnost pro drobné živočichy
v území
• plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím za
podmínky, že jeho vhled bude v souladu s přírodním charakterem plochy
• v ploše STR-OSx1-1 v ochranném pásmu ropovodu (300 m na každou stranu) lze
realizovat změny pouze za podmínky projednání a odsouhlasení záměru
provozovatelem ropovodu
Podmínky prostorového uspořádání:
• zastavění pozemku – max. 5 % včetně zpevněných a pojezdových ploch
koncentrované v určeném (vymezeném) sektoru
• Podmínky prostorového uspořádání pro lokální biocentrum LBC 22 (PP 38):
- nenarušit funkce ÚSES nad stávající úroveň, v maximální možné míře
zachovat přírodní charakter lokality,
- v ploše biocentra se chovat způsobem, který nadále zajistí jeho existenci a
budoucí založení jeho nefunkčních částí,
- do plochy biocentra lze umisťovat pouze dočasné stavby a zařízení
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-

-

zastavění pozemku dočasnými stavbami a zařízením – max. 100 m2 včetně
zpevněných a pojezdových ploch koncentrované v určeném (vymezeném)
sektoru
nesnižovat ekologickou stabilitu území (upřednostňovat využití
nezpevněných povrchů, nekácet mimolesní zeleň s výjimkou zásahů
posilujících biodiverzitu území, využívat migračně prostupné typy
oplocení)“

85. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy smíšené obytné - venkovské [SV] je v části pod
Podmínkami prostorového uspořádání nahrazen text:
„*zastavitelné plochy u komunikace II/230 – TEC-SV-1 a TEC-SV-3 budou podmíněně využitelné“
za nový text
„*zastavitelná plocha u komunikace II/230 – TEC-SV-1 bude
podmíněně využitelná“
86. V kapitole 1f) v podkapitole Plochy smíšené obytné - venkovské [SV] je na závěr v části pod
Podmínkami prostorového uspořádání doplněn následující text:
„*pro zastavitelnou plochu JEZ-SV-1 platí podmínka zákazu dělení pozemků.“
87. V tabulce 11 – VPS dopravní infrastruktury se ruší následující tři řádky:
Číslo VPS
VSD 5
VSD 10
VSD 18

Popis funkce
silniční doprava [DS]
silniční doprava [DS]
silniční doprava [DS]

Index NP

Popis

STR-DS-5
STR-DS-10
STR-DS-15

Přeložka silnice II/230
Cyklostezka Těchlovice - Stříbro
Dopravní propojka v rámci výstupu
Urbanistické studie v lokalitě severně od ulice
Prokopa Holého.

88. V tabulce 14 – Přehled požadovaných územních studií se ruší následujících devět řádků:
katastrální
část

Označení
územní
studie

Označení
plochy

výměra
plochy
v ha

popis funkce

Stříbro

US 3

STR-BI-1

6,39

Stříbro

US 4

STR-BI-2

11,27

Stříbro

US 7

STR-BI-6

6,76

Stříbro

US 8

STR-BI-7

3,36

Stříbro

US 10

11,08

Stříbro
Stříbro
Těchlovice u
Stříbra
Těchlovice u
Stříbra

US 11
US 13
US 14

Část plochy
STR-SM3*
STR-SM-6
STR-SM-8
TEC-BI-1

bydlení individuální v rodinných domech
- městské a příměstské
bydlení individuální v rodinných domech
- městské a příměstské
bydlení individuální v rodinných domech
- městské a příměstské
bydlení individuální v rodinných domech
- městské a příměstské

US 15

TEC-SV-1

1,88

3,10
4,97
2,96

plocha smíšená obytná městská
plocha smíšená obytná městská
plocha smíšená obytná městská
bydlení individuální v rodinných domech
- městské a příměstské
plocha smíšená obytná vesnická

15

Změna č. 5 Územního plánu Stříbro

89. Ruší se poznámka a obrázek umístěné pod tabulkou 14 – Přehled požadovaných územních
studií, tedy následující text i s obrázkem:
„*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.“

90. Do tabulky 14 – Přehled požadovaných územních studií, se vkládá nový sloupec Stanovená
lhůta pro pořízení US a v něm se pro zachované územní studie (US 1, US 2, US 5, US 12)
doplňuje jednotný text:
„ do 31. 12. 2022“
91. V kapitole 1j) se ruší závěrečná věta:
„Ve všech případech se lhůta pro pořízení studie stanovuje na dobu 4 roky po schválení
územního plánu Stříbra vydáním OOP“
92. V kapitole 1l) se ve druhém odstavci ruší část textu, konkrétně:
„a dopravním napojením z navrhovaného kruhového objezdu (třída 5. května).“
93. V kapitole 1l) se ruší čtvrtý odstavec ve znění:
„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.“
94. V kapitole d2.5) se ruší čtvrtý odstavec ve znění:
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„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.“
95. V tabulce 12 – VPS Technické infrastruktury se ruší následující jeden řádek:
Číslo VPS

Popis funkce

Index NP

VST E01,
VST E02

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

-

Popis

Vedení ZVN přenosové soustavy
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