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A. Postup pořízení změny územního plánu
A.1.

Platný Územní plán Stříbro a jeho změny

Změna Územního plánu č. 5 (dále také „ZmÚP 5“) vychází z platné územně plánovací dokumentace
schválené pro území města Stříbra.
Konkrétně z:
Územního plánu Stříbro, vydaného formou opatření obecné povahy, usnesení č. j. č.3/III/1 . Toto
opatření nabylo účinnosti dne 29. 1. 2015.
a z jeho čtyř změn, konkrétně ze:
Změny č. 1 Územního plánu Stříbro, vydané formou opatření obecné povahy, usnesení č. j. 3/III/1. Toto
opatření nabylo účinnosti dne 2. 11. 2017.
Změny č. 2 Územního plánu Stříbro, vydané formou opatření obecné povahy, usnesení č. j. 35/II/14.
Toto opatření nabylo účinnosti dne 4. 9. 2018.
Změny č. 3 Územního plánu Stříbro, vydané formou opatření obecné, usnesení č. 5/II/14. Toto opatření
nabylo účinnosti dne 27. 4. 2019.
Změna č. 4 Územního plánu Stříbro, je v této době (01/2022) pořizována a je ve fázi po společném
jednání.
A.2.

Schválení pořízení a zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro

O pořízení Změny č. 5 Územního plánu Stříbro rozhodlo v samostatné působnosti zastupitelstvo města
Stříbra dne 19. 9. 2018 usnesením ZM č. 36/II./16.
Zadání ZmÚP 5 bylo schváleno v samostatné působnosti zastupitelstvem města Stříbra dne 11. 9. 2019
usnesením ZM č. 09/II./11.
Dále zastupitelstvo města Stříbra na svém 19. zasedání dne 14. 10. 2020 rozhodlo o úpravě
projednávaných změn v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro takto:
• v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění, zapracovat podnět pana Petra Kotrlíka, bytem Sadová 287, 349 61 Kladruby,
• v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění, vyřadit návrh společnosti InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň.
Změna územního plánu není pořizována na základě Zprávy o uplatňování územního plánu ani
Zkráceným postupem pořizování změny územního plánu dle stavebního zákona (dále také „SZ“).
Postupuje se tedy v rozsahu této změny podle ustanovení § 44 až 54.
Změny uvedené v Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro jsou pořizovány z vlastního podnětu
města i na návrh fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území obce. Z vlastního podnětu jsou navrhovány změny označené v Zadání
ZmÚP 5 jako a2), a7), a8), a9). Ostatní změny jsou navrhovány právnickými nebo fyzickými osobami.
Jelikož jsou tyto změny vyvolány výhradní potřebou navrhovatelů, v souladu s ustanovením § 45 odst.
4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, podmínilo zastupitelstvo její
pořízení úhradou poměrných nákladů navrhovateli ZmÚP 5 - na zpracování změny ÚP, na vyhodnocení
vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady.
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A.3.

Zpracování Změny č. 5 Územního plánu Stříbro

Zpracování ZmÚP 5 je členěno na následujících pěti etap prací.
Etapa 1.

Návrh ZmÚP 5 dle § 50, odst. 2 SZ

Etapa 2.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Etapa 3.

Úprava návrhu ZmÚP 5 po společném jednání před řízením o ÚP dle § 52 SZ

Etapa 4.

Úprava návrhu ZmÚP 5 po veřejném projednání dle § 53 stavebního zákona

Etapa 5.

Zpracování právního stavu ÚP po vydání ZmÚP 5.

A.4.

Postup projednání návrhu Změny č. 5 Územního plánu Stříbro

Pořizovatel zaslal dle § 50 stavebního zákona v platném znění, dotčeným orgánům sousedním obcím,
krajskému úřadu oznámení o společném jednání. Společné jednání o návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro bylo
provedeno dne 18. 1. 2021 na Městském úřadě ve Stříbře. Při společném jednání byl proveden odborný
výklad projektantem územního plánu. Dotčené orgány mohly uplatnit stanoviska nejpozději do 30 dnů
ode dne společného jednání. Sousední obce mohly uplatnit své připomínky z hlediska využití navazující
území do 30 dnů ode dne společného jednání.
Pořizovatel vypracoval ve smyslu § 51 odst. 1 stavebního zákona vyhodnocení stanovisek k návrhu
Změny č. 5 ÚP Stříbro. Pokyny pro dopracování návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro pro řízení byly schváleny
Zastupitelstvem města Stříbra dne 19. 5. 2021.
Pořizovatel zaslal dle § 52 stavebního zákona v platném znění, dotčeným orgánům sousedním obcím,
krajskému úřadu oznámení o veřejném projednání. Veřejné projednání bylo provedeno 6. 9. 2021
na Městském úřadě ve Stříbře. Při veřejném projednání byl proveden odborným výklad projektantem
územního plánu Stříbro. Dotčené orgány mohly uplatnit stanoviska nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání. Námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a připomínky
mohly být uplatněny do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování
podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obdržel v
zákonné lhůtě připomínky a vyjádření, které si nevyžádali úpravu návrhu před vydáním..

B. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
B.1.

Vyhodnocení souladu Změny č. 5 Územního plánu Stříbro s Politikou územního rozvoje ČR

B.1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
20. 7. 2009 byla usnesením vlády ČR č. 929 schválena Politika územního rozvoje ČR. Dne 15. 4. 2015
byla Usnesením vlády ČR ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního
rozvoje ČR, dne 2. 9. 2019 byla Usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019 č. 629 schválena Aktualizace
č. 2 Politiky územního rozvoje ČR, Usnesením vlády ČR ze dne 2. září 2019 č. 630 schválena Aktualizace
č. 3 Politiky územního rozvoje ČR a Usnesením vlády ČR ze dne 17. srpna 2020 č. 833 schválena
Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“) . Dle § 31 Stavebního zákona je PÚR
ČR nadřazeným právně závazným dokumentem pro vydávání územních plánů, a proto také ÚP Stříbro
musí být s PÚR ČR ve znění jejích Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 v souladu.
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Změna č. 5 ÚP Stříbro navrhuje pouze dílčí úpravy řešení ÚP Stříbro, které nejsou koncepčního
charakteru a mají pouze velmi omezený vliv na naplňování požadavků stanovených v PÚR ČR, ve znění
jeho aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. Na většinu požadavků PÚR ČR nemá řešení ZmÚP 5 žádný vliv.
Vyhodnocení souladu ZmÚP 5 s PÚR ČR je provedeno pouze v rozsahu těch požadavků, na něž má nebo
může mít řešení ZmÚP 5 potenciální vliv. Z PÚR ČR vyplývají pro řešení ZmÚP 5 níže uvedené vybrané
požadavky (uvedeny kurzívou modře). Vyhodnocení souladu Změny č. 5 ÚP Stříbro s vybranými
relevantními požadavky PÚR ČR je uvedeno vždy pod každým jednotlivým požadavkem PÚR ČR:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst
zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky.
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup
k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní
a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Změnou č. 5 ÚP Stříbro jsou provedeny dílčí změny v zastavěném území.
Jedná se o návrh nové plochy OV – plochy veřejné vybavenosti v centrální části města, která
bude sloužit jako veřejné parkoviště. V centrální části města se nachází zvýšená koncentrace
veřejných budov (veřejná správa, vzdělávací i zdravotnické zařízení). Rekonstrukcí Masarykova
náměstí došlo nejen ke změně architektonického vzhledu náměstí, ale i k provozním změnám
v prostoru. Náměstí je nyní navrženo jako dominantní prostor pro pěší s důrazem na vznik
pobytových míst doplněných mobiliářem, vzrostlou zelení i vodními prvky. Z prostoru náměstí
byla vymístěna v maximálním možném rozsahu doprava v klidu, ta však v centrální části města
obecně chybí. Z tohoto důvodu se město rozhodlo realizovat nové veřejné parkoviště
v docházkové vzdálenosti Masarykova náměstí, které by sloužilo obyvatelům města. Realizace
tohoto parkoviště je však podmíněna změnou stávajícího využití plochy.
Další změnou je návrh nového způsobu využití ploch na pozemcích v rekreačním území vodní
nádrže Hracholusky. Toto území je do současné doby zatíženo Rozhodnutím o stavební uzávěře
VÚP 328/283/93/205/Pa ze 17. 5. 1993 a Rozhodnutí o změně uvedeného rozhodnutí č.j. VÚP
328/3357/03/198/Pe ze 23. 4. 2003. V souladu se stávajícím charakterem plochy (již nyní je
plocha využívána pro individuální i hromadnou rekreaci) a s přírodním charakterem okolí plochy
(vodní nádrž), byly zpřesněny plochy pro RH – plochy hromadné rekreace, RI – plochy rodinné
rekreace a ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os,
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
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Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Změnou č. 5 ÚP Stříbro jsou provedeny dílčí změny v zastavěném území, které nemají negativní
vliv na stanovanou koncepci Územního plánu Střírbro. Naopak ZmÚP 5 tuto koncepci respektuje
a dotváří.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území
omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Další změnou je návrh nového způsobu využití ploch na pozemcích v rekreačním území vodní
nádrže Hracholusky. Toto území je do současné doby zatíženo Rozhodnutím o stavební uzávěře
VÚP 328/283/93/205/Pa ze 17. 5. 1993 a Rozhodnutí o změně uvedeného rozhodnutí
č.j. VÚP 328/3357/03/198/Pe ze 23. 4. 2003. V souladu se stávajícím charakterem plochy (již
nyní je plocha využívána pro individuální i hromadnou rekreaci) a s přírodním charakterem okolí
plochy (vodní nádrž), byly zpřesněny plochy pro RH – plochy hromadné rekreace, RI – plochy
rodinné rekreace a ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru. Tímto návrhem přispívá
k polyfunkčnímu využití území i rozvoji lokality obecně.
(20a) 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.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Změnou č. 5 ÚP Stříbro je vymezena nová plocha OSx1 - Plocha pro tělovýchovu a sport –
kynologické cvičiště. Součástí stanovených podmínek pro předmětnou plochu je také podmínka
o zajištění migrační propustnosti krajiny.
B.1.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Město Stříbro náleží do rozvojové osy OS1. Záměry Změny č. 5 ÚP Stříbro nemají žádný vliv na toto
zařazení a také neznemožňuje realizaci východisek a koncepčních požadavků definovaných v PÚR ČR.
B.1.3. Specifické oblasti
Město Stříbro nenáleží do žádné z definovaných specifických oblastí v PÚR ČR.
B.1.4. Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Městem Stříbro neprochází žádné koridory ani PÚR ČR zde nejsou definovány plochy dopravní
infrastruktury.
B.1.5. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Městem Stříbro neprochází žádné koridory ani PÚR ČR zde nejsou definovány plochy technické
infrastruktury.
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B.1.6. Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy a pro územní plánování
Území města Stříbra se netýká žádný úkol stanovaný v PÚR ČR.
B.2.

Vyhodnocení souladu Změny č. 5 Územního plánu Stříbro s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem (ZÚR Plzeňského kraje)

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací pro správní území města Stříbra jsou Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen ZÚR PLK), vydané usnesením Zastupitelstva Plzeňského
kraje č. 834/08 dne 2. 9. 2008. Usnesením č. 437/14 ze dne 10. 3. 2014 rozhodlo Zastupitelstvo
Plzeňského kraje o vydání 1. aktualizace ZÚR PLK. Dále usnesením č. 815/18 ze dne 10. 9. 2018 vydalo
Zastupitelstvo Plzeňského kraje 2. aktualizaci ZÚR PLK. V současné době se pořizuje Aktualizace č. 4
ZÚR PLK.
Změna č. 3 Územního plánu Stříbro byla vydána dne 27. 4.2019 a zohledňuje tedy požadavky
uvedené v nadřazené územně plánovací dokumentaci v ZÚR PLK, ve znění Aktualizace č. 1 a 2.
Změna č. 5 ÚP Stříbro navrhuje pouze dílčí úpravy řešení ÚP Stříbro, které mají pouze velmi omezený
vliv na naplňování požadavků stanovených v ZÚR PLK. Na většinu požadavků ZÚR PLK nemá řešení
Změny č. 5 ÚP Stříbro žádný vliv. Ze ZÚR PLK, ve znění 1. a 2. aktualizace, vyplývají pro řešení
Změny č. 5 ÚP Stříbro následující vybrané požadavky (uvedeny kurzívou modře). Vyhodnocení souladu
Změny č. 5 ÚP Stříbro s vybranými požadavky ZÚR PLK je uvedeno vždy pod každým jednotlivým
požadavkem ZÚR PLZ:
B.2.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
2.2.1. Prostorové uspořádání - rozvoj sídelní struktury
- k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem na místní podmínky
a preferované funkce území,
- v rekreačně atraktivních územích specifických oblastí je nutné lokalizaci a koncentraci
vybavenosti usměrňovat především s ohledem na dopravní předpoklady a udržitelný rozvoj
území,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Při návrhu ZmÚP 5 se přistupovalo k jednotlivým územím diferencovaně, na základě znalostí místních
podmínek i potenciálu rozvoje. V rámci ZmÚP 5 byly navrženy jen dílčí změny, které jsou v souladu
s obecnými požadavky území. Například byly vymezeny nové plochy s rozdílným využitím v rekreační
lokalitě Hracholusky při vodní nádrži. Dopravní infrastruktura je dostačující.
B.2.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým
významem přesahují území více obcí
Dle PÚR ČR Město Stříbro náleží do rozvojové osy OS1. ZÚR PLK zpřesňují vymezení rozvojové osy
a zároveň vymezují další rozvojovou osu nadmístního významu, která se dotýká také území města
Stříbra.
OS1 Rozvojová osa Praha-Plzeň-hranice ČR/Německo (-Nürnberg)
- Vytvářet podmínky pro využití přírodně-rekreačního potenciálu území pro cestovní ruch.
- Chránit hodnoty krajinného typu rybničních oblastí, zejména nerozšiřovat výstavbu objektů
pro rodinnou rekreaci v nezastavěném území.
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Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vymezují v rámci rozvojové osy OS1 tři rozvojová území
RU1, RU2, RU3. Ani jedno z nově vymezených rozvojových území se netýká území města Stříbra. Výše
uvedené a k území relevantní Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a Úkoly pro
územní plánování obcí jsou obecné a tedy i závazné pro území města Stříbra.
Změna č. 5 ÚP Stříbro umožňuje další rozvoj rekreačního území vodní nádrže Hracholusky. Zároveň
vymezuje plochy s rozdílným využitím pro RH – plochy hromadné rekreace, RI – plochy rodinné
rekreace a ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru. Stanovením rozdílného způsobu využití ploch
a vymezením ploch ZP mezi zástavbou a břehem vodní nádrže je chráněna hodnota místního
krajinného rázu. Tyto plochy jsou součástí zastavěného území města, nedochází tedy k záboru volné
krajiny.
RO4 Rozvojová oblast Stříbro
- V návaznosti na dopravní předpoklady území (D5, dálniční přivaděč Ostrov u Stříbra – II/605)
posilovat zejména hospodářské podmínky území.
- Zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Záměry, které jsou součástí Změny č. 5 ÚP Stříbro, jsou pouze dílčí a vychází z aktuálních požadavků
města či právnických nebo fyzických osob. ZmÚP 5 nemění stávající koncepci ÚP Stříbro pro plochy
výroby a skladování. ZmÚP 5 nevymezuje žádné nové plochy, které by nenavazovaly na stávající
zastavěné území sídla.
B.2.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje
a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
Město Stříbro nenáleží do žádné z definovaných specifických oblastí v PÚR ČR. ZÚR PLK taktéž
nevymezují žádné nové specifické oblasti nadmístního významu pro toto území.
B.2.4. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů v politice územního rozvoje a vymezení ploch
a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů
veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv
Městem Stříbro neprochází žádné koridory ani PÚR ČR zde nejsou definovány plochy dopravní
infrastruktury. ZÚR vymezují pro území města Stříbro a jeho okolí čtyři koridory dopravy nadmístního
významu. Jedná se o tři koridory pro silniční dopravu a jeden pro dálkovou cyklistickou dopravu.
II/193 - Stříbro – Úněšov – Nečtiny
- Stříbro, přeložka se severním obchvatem – územní rezerva
II/230 – Planá – Stříbro – Stod – Přeštice - Nepomuk
- Černošín, severní obchvat – územní rezerva
II/605 – (Praha) – Rokycany – Ejpovice – Plzeň – Stříbro – Bor – Rozvadov
- Stříbro, přeložka s východním obchvatem – územní rezerva
Dálková cyklotrasa Železná – Bělá nad Radbuzou – Stříbro – Plzeň
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-

Dotčené obce: Bělá nad Radbuzou, Bdeněves, Bor, Kladruby (v ORP Stříbro), Kozolupy,
Plešnice, Plzeň, Pňovany, Prostiboř, Staré Sedlo, Stráž (v ORP Tachov), Stříbro, Sulislav, Sytno,
Třemešné, Úlice, Vochov, Vranov.

Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem Změny č. 5 ÚP Stříbro nejsou plochy ani koridory dopravní infrastruktury.
Přeložky silnic II/193 a II/605 jsou již v Územním plánu Stříbro zapracovány a ZmÚP 5 se jim proto
nevěnuje. Přeložka silnice II/230 byla již realizována a v ÚP Stříbro je nově zobrazena jako plocha
stabilizovaná.
B.2.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území
B.2.5.1. Ochrana přírody
V územních plánech je nutné zpřesnit vymezení skladebných částí regionálního
a nadregionálního ÚSES. V územních plánech vytvářet podmínky pro spojitost a funkčnost ÚSES
a jeho návaznost na sousedící území. Na skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES
lokální úrovně pro jednotlivé obce a města.
B.2.5.2. Ochrana krajiny
V územních plánech je nutné zabezpečit ochranu krajinných typů, jejichž typové charakteristiky
jsou součástí ochrany krajinného rázu. Cílové charakteristiky v běžných typech krajin nejsou
územně diferencovány a jejich ochrana je součástí obecných ustanovení zákona o ochraně
přírody a krajiny.
Při vymezování zastavitelných ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném území,
brownfields a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF
B.2.5.3. Ochrana památek
V územních plánech je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky
ochrany památkově chráněných území (památkové rezervace, památkové zóny, ochranná
pásma památek a území s archeologickými nálezy. Dále je nutno respektovat zásady ochrany
urbanistických hodnot území, prostorové uspořádání krajiny a sídel, chránit historický půdorys
sídel, v návaznosti na hodnotné soubory staveb respektovat charakter zástavby.
B.2.5.4. Ochrana nerostného bohatství
Všechna zjištěná a předpokládaná ložiska nerostů, v daném případě ložiska výhradní a ložiska
nevyhrazeného nerostu, včetně schválených, registrovaných a evidovaných prognózních zdrojů
vyhrazených a nevyhrazených nerostů, jsou závazná pro územní plány obcí jako přírodní
hodnoty území a jako limity využití území.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem Změny č. 5 ÚP Stříbro jsou pouze dílčí změny, které negativně neovlivní stávající
koncepci ochrany přírody, krajiny, památek i nerostného bohatství stanovené v platném Územním
plánu Stříbro. Realizací návrhu nejsou dotčeny ložiska nerostného území, zároveň nebudou
negativně ovlivněny památkové chráněné objekty či další významné urbanistické kompoziční
prvky (např. urbanistické a pohledové osy, silueta města).
Jedná se především o změnu způsobu využívání pozemků v zastavěném území obce. Nové
zastavitelné plochy jsou vymezovány v logické návaznosti na zastavěné území i na funkční využití
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plochy (například rozšíření areálu recyklace a demoličních odpadů s následnou výrobou
recyklátů). Pro novou plochu OSx1 – Plocha pro tělovýchovu a sport – kynologické cvičiště jsou
stanoveny takové regulativy, které neznemožní zfunkčnění biocentra LBC 22 (PP 38).
B.2.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny
Na území města Stříbro jsou dle Výkresu typů krajin podle stanovených cílových charakteristik
vymezeny dně území ochrany krajiny. Jedná se o Velkoplošné území ochrany krajiny – Krajina
hluboce zaříznutých údolí při řece Mže. A dále o Maloplošné území ochrany krajiny – Krajinné
dominanty a veduty, území při Vodní nádrži Hracholusky a lokality kolem vrchu Jirná.
Dle stejného výkresu oblast spadá do krajinné oblasti č. 10 - Stříbrská oblast.
V krajinných typech hluboce zaříznutých údolí je cílem ochrany uspořádání ploch v typické
údolní katéně, zalesněné srázné svahy, zalučněné úzké údolní nivy a pro pastviny využívaná
boční, mírnější údolí, bez souvislejší zástavby, navazující na tradiční způsoby hospodaření
i využívání.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem Změny č. 5 ÚP Stříbro jsou pouze dílčí změny mimo oblast určenou jako Krajina
hluboce zaříznutých údolí. Ochrana předmětné krajinné oblasti nebude tedy nijak narušena.
V územích krajinných vedut a dominant je cílem jejich ochrany uchovávání dochovaných,
případně dotvoření narušených siluet a struktur pohledově exponovaných svahů, odvíjejících se
od tradičních způsobů využívání.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem Změny č. 5 ÚP Stříbro je také stanovení nových podmínek pro využití rekreační
oblasti při Vodní nádrži Hracholusky. Kvalita veduty břehu je zajištěna stanovenými
podmínkami prostorového uspořádání (stanovením maximální výšky objektu pro plochy RH
i RI) a vymezením břehového pásma zeleně ZP – Plocha zeleně – přírodního charakteru.
Objekty jsou tedy maximálně jednopodlažní s možností využití podkroví a zároveň jsou
zahaleny zelení (keřové patro, vzrostlé stromy).
V sídle Lhota u Stříbra je vymezena plocha ZN – Plochy zeleně – nezastavitelných soukromých
zahrad LHO-ZN-1, která je situována při západní okraji zastavěného území. Přepokládá se zde
realizace zahrady pro rodinný dům umístěný na sousedním pozemku. Tímto krokem bude
zajištěn plynulý přechod sídla do volné krajiny.
B.2.7. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany
a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Na území města Stříbro jsou dle Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
vymezeny dvě veřejně prospěšné stavby a to:
R01 - koridor pro zdvojení potrubí k ropovodu IKL mezi CTR Nelahozeves – Rozvadov a plocha
pro výstavbu skladovacích nádrží u obce Benešovice na ropovodu IKL
E08 – dvojité vedení ZVN 400 kV (Vítkov -) hranice kraje - Přeštice v koridoru stávajícího vedení
220 kV
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Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem Změny č. 5 ÚP Stříbro jsou pouze dílčí změny. Ty se nachází mimo plochy a koridory
vymezené pro realizaci obou veřejně prospěšných staveb.
Obě stavby jsou vymezeny v platném ÚP Stříbro.
C. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území.
Z §§ 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyplývají následující cíle
a úkoly územní plánování (uvedeny vždy kurzívou modře). Vyhodnocení souladu Změny č. 5 ÚP Stříbro
s každým jednotlivým cílem nebo úkolem územního plánování je uveden vždy pod ním:
C.1.

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování stanovenými v § 18 stavebního zákona
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem Změny č. 5 ÚP Stříbro jsou pouze dílčí změny malého rozsahu. Předmětem změny
jsou zpravidla požadavky na změnu funkčního využití pozemku/plochy v souladu s požadavkem
žadatele. Z většiny se jedná o změny v zastavěném území či v zastavitelných plochách.
S podporou udržitelného rozvoje souvisí i požadavek na rozšíření stávajícího areálu recyklace
stavebních a demoličních odpadů a následnou výrobu recyklátů. Realizací tohoto záměru bude
podporován udržitelný rozvoj v podobě úspory zdrojů a de facto i cirkulární ekonomiky.
Další záměr, který je předmětem ZmÚP 5, je stanovení nových regulativů na pozemky
v rekreačním území vodní nádrže Hracholusky. Ukončením stavební uzávěry a stanovením
regulativů bude umožněn rozvoj lokality pro účely hromadné i rodinné rekreace. Tím bude
zamezeno dalšímu záboru volné krajiny na jiném místě pro obdobné využití.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným
a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem
sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Změny uvedené v Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro jsou pořizovány z vlastního
podnětu města i na návrh fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Město vzneslo požadavek na rozšíření
areálu recyklace (Zadání ZmÚP 5 č. a5), na realizaci veřejného parkoviště v centrální části
města (Zadání ZmÚP 5 č. a7), na prověření požadavku na zpracování regulativů pro rekreační
území vodní nádrže Hracholusky (Zadání ZmÚP 5 č. a8), či na prověření požadavků na využití
předmětné plochy jako cvičiště pro psy (Zadání ZmÚP 5 č. a9). Všechny tyto záměry zlepšují
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kvalitu, pestrost a dostupnost služeb (ekologických i volnočasových) pro obyvatele města,
přispívají tedy ke zvýšení kvality života obyvatel města Stříbro. Patří tedy do kategorie
veřejného zájmu.
Fyzické nebo právnické osoby vznesly dílčí požadavky na změny způsobu využití ploch, které
nemají významnější vliv na koncepci rozvoje města.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu
veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Změna ÚP č. 5 byla provedena na základě zvážení soukromých i veřejných zájmů v území.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Změna ÚP č. 5 vymezuje tři zastavitelné plochy. Tyto plochy jsou vždy v návaznosti na stávající
zastavěné území. Ostatní zněny jsou realizovány v rámci zastavěného území nebo v rámci
zastavitelných ploch, jedná se o dílčí změny, které nemají negativní vliv na přírodní, kulturní či
civilizační hodnoty.
Jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy VL – Plochy výroby a skladování – lehký průmysl
pro rozšíření areálu recyklace stavebních a demoličních odpadů.
Dále o vymezení OSx1 – Plocha pro tělovýchovu a sport – kynologické cvičiště v místě biocentra
LBC 22 (PP 38). Zde je již cvičiště pro psy realizované a jedná se o potvrzení stávajícího stavu.
Pro plochu OSx1 jsou stanoveny takové regulativy, které neznemožní zfunkčnění tohoto
biocentra.
Třetí plochou je vymezení plochy ZN – Plochy zeleně – nezastavitelných soukromých zahrad.
Předmětem Změny č. 5 ÚP Stříbro jsou pouze dílčí změny, které negativně neovlivní stávající
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není
u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které
s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat
v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně
nevylučuje.
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Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Ve ZmÚP 5 nejsou provedeny žádné úpravy, které se týkají nezastavěného území.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Netýká se území města Stříbro. Nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. 1 písm. e) stavebního
zákona definovány jako pozemky, které nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný
územní plán.
C.2.

Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování stanovenými v § 19 stavebního zákona
(1) Úkolem územního plánování je zejména:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Při zpracování návrhu ZmÚP 5 byly jako podklad využity ÚAP ORP Stříbro, dále byly provedeny
dodatečné průzkumy v místě.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Záměry ZmÚP 5 jsou dílčí a vyplývají z aktuálních potřeb města či fyzických nebo právnických
osob. Nestanovují tedy žádnou novou koncepci rozvoje území (např. urbanistickou koncepci).
Změna č. 5 ÚP Stříbro umožňuje další rozvoj rekreačního území vodní nádrže Hracholusky.
Zároveň vymezuje plochy s rozdílným využitím pro RH – plochy hromadné rekreace, RI – plochy
rodinné rekreace a ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru. Koncepce návrhu tohoto území
vychází ze stávajících poměrů v území (např. umístění staveb a zařízení pro hromadnou
rekreaci při břehu vodní nádrže) a ve svém návrhu je potvrzuje. Stanovením rozdílného
způsobu využití ploch a vymezením ploch ZP mezi zástavbou a břehem vodní nádrže je
chráněna přírodní hodnota i krajinný ráz lokality.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Úpravy obsažené ve Změně č. 5 ÚP Stříbro byly provedeny při zvážení vzájemných souvislostí
a poměrů v území. Byly zohledněny dané limity využití území, stejně jako identifikované
hodnoty území, a tím byly ochráněny veřejné zájmy.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb
a veřejných prostranství,
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území,
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Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
ZmÚP 5 potvrzuje požadavky na využívání a prostorové uspořádání území pro jednotlivé plochy
s rozdílným využitím. V případě nutnosti je doplňuje o specifické požadavky pro předmětnou
plochu. Při ZmÚP 5 vznikl požadavek na vytvoření nové plochy OSx1 - Plocha pro tělovýchovu
a sport – kynologické cvičiště tak, aby regulativy zohlednily potřebu dané funkce i ochranu
přírodních hodnot (zejména ÚSES).
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
ZmÚP 5 zachovává a upravuje podmínky pro pořadí provádění změn v území uvedené
v platném Územním plánu Stříbro. Požadavek je definován pro rozvojové plochy STR-BI-2, STRSM.6, STR-PV-4, STR-PZ-4. Důvodem pro etapizaci je podmínění dalšího rozvoje připojením
kapacitní veřejné infrastruktury. Požadavek na pořadí změn nebyl vznesen u žádné jiné
rozvojové plochy (tedy pro žádnou jinou plochu z platného Územního plánu Stříbro, ani plochu
nově vymezenou ZmÚP 5). Využití tohoto nástroje nebylo obsaženo v požadavcích na obsah
změny a jeho potřeba nevyplynula ani v rámci prověřování jednotlivých podnětů. Nevyužití
nástroje etapizace pramení zejména z velmi malého plošného rozsahu ploch změn
vymezovaných ve Změně č. 5 ÚP Stříbro, nenáročnosti na kapacity a dostupnost veřejných
infrastruktur a z jejich nekonfliktnosti ve vztahu k chráněným veřejným zájmům.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem řešení ZmÚP 5 nejsou záležitosti týkající se snižování nebezpeční ekologických
a přírodních katastrof.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem řešení ZmÚP 5 nejsou záležitosti, které by mohly mít vliv na ekonomickou stabilitu
území.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
ZmÚP 5 zvyšuje dostupnost bydlení. Vzhledem k jasným poměrům v území (tj. prověření
dopravního zatížení lokality včetně zapojovacího bodu s třídou 5. května, zpracovaná studie na
návrh řešení lokality), ruší pro plochu STR-BI-2 požadavek na zpracování Územní studie US 4
a umožňuje zastavění této lokality rodinnými domy. Kapacita plochy STR-BI-2 je maximálně
95 bytů v individuálních rodinných domech.
ZmÚP 5 zvyšuje dostupnost rekreačních ploch. Na základě prověření stávajícího stavu ZmÚP 5
umožňuje další rozvoj rekreačního území vodní nádrže Hracholusky. Vymezením ploch pro
hromadnou i individuální rodinnou rekreaci přispívá k polyfunkčnímu využití území i rozvoji
lokality obecně.
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j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
ZmÚP 5 vymezuje zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území. Většina ploch, které
jsou předmětem změny, se nachází v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách města.
Tyto základní principy přispívají k hospodárnějšímu vynakládání prostředků z veřejného
rozpočtu.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Řešení nevyvolává potřebu vymezení konkrétních ploch pro ochranu obyvatelstva dle § 20
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
V rámci řešení ZmÚP 5 nevyplynuly požadavky na žádné asanační, rekonstrukční a rekultivační
zásahy v území.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis
nestanoví jinak,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Předmětem řešení ZmÚP 5 nejsou žádné záměry s negativním vlivem na území vyžadující návrh
kompenzačních opatření.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Změna ÚP č. 5 vymezuje tři nové zastavitelné plochy (STR-VL-9, STR-OSX1-1, LHO-ZN-1). Tyto
plochy jsou vždy v návaznosti na stávající zastavěné území a nekolidují s plochami pro využívání
přírodních zdrojů. Ostatní zněny jsou realizovány v rámci zastavěného území, jedná se o dílčí
změny, které nemají negativní vliv na přírodní, kulturní či civilizační hodnoty.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování
a ekologie a památkové péče.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
Změna č. 5 byla zpracována týmem odborníků na architekturu a urbanismus, dopravní řešení,
udržitelný systém ekologické stability a další. Dokument tedy vznikl na základě synergie těchto
oborů.
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad
územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely
tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je
také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto
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zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti.
Plnění v rámci Změny č. 5 ÚP Stříbro:
viz samostatná kapitola F. Odůvodnění ZmÚP 5 obsahující základní informace o výsledcích
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
D. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
D.1.

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona

Změna č. 5 ÚP Stříbro je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v §§ 18
a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
(vyhodnocení viz kapitola C Odůvodnění ZmÚP 5).
V souladu s § 6 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem ZmÚP 5 Městský úřad Stříbro, tedy
místně příslušný úřad územního plánování.
V souladu s § 44 stavebního zákona rozhodlo zastupitelstvo města Stříbro o pořízení změny územního
plánu z vlastního podmětu i na základě návrhu fyzických i právnických osob, které mají vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce (viz kapitola A2 Odůvodnění ZmÚP 5). V souladu
s ustanovením § 45 odst. 4 stavebního zákona podmínilo zastupitelstvo její pořízení úhradou
poměrných nákladů navrhovateli ZmÚP 5 - na zpracování změny ÚP, na vyhodnocení vlivů změny ÚP
na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady.
V souladu s § 47 stavebního zákona bylo zpracováno Zadání ZmÚP 5, toto Zadání bylo projednáno dle
odst. 2 tohoto paragrafu s příslušnými orgány. V souladu s odst. 3 vznesl Krajský úřad požadavek na
posouzení návrhu ZmÚP 5 z hlediska vlivů na životní prostředí. Dle Odboru životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje, vyplývá, že v návrhu zadání změny č. 5 ÚP není záměr umístěn
v evropsky významných lokalitách a lze tedy předpokládat, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistnost evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí (viz stanovisko čj. PK-ŽP/16150/18 ze dne 28. 6. 2019).
V souladu s odst. 5 bylo zadání schváleno zastupitelstvem města Stříbra dne 11. 9. 2019 usnesením ZM
č. 09/II./11.
Při projednání jednotlivých fází ZmÚP 5 bude postupováno podle §§ 50 až 54 stavebního zákona.
Návrh ZmÚP 5 byl vypracován v souladu s požadavky Zadání ZmÚP 5. Dále byla v souladu s § 58
stavebního zákona provedena aktualizace zastavěného území a s ní související aktualizace
provedených změn v území (tj. byl v součinnosti s pořizovatelem zhodnocen aktuální stav
zastavitelných ploch, ploch přestavby i ploch změn v nezastavěném území obce). Plochy nebo části
ploch, u kterých bylo zhodnoceno, že došlo k naplnění rozvojového záměru, jsou v návrhu ZmÚP 5
zařazeny mezi stabilizované plochy.
V souladu s § 158 stavebního zákona je ZmÚP 5 zpracována fyzickou osobou, která má oprávnění
k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle zvláštního právního předpisu (zákon
č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – Ing. arch. Martina Sýkorová autorizovaná architektka
ČKA č. 04 664.
V souladu s § 19 zákona č. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) je SEA ZmÚP 5
zpracována Ing. Pavlem Marťanem, tedy osobou s č.j. osvědčení 4204/680/OPV/93.
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D.2.

Vyhodnocení souladu s relevantními ustanoveními vyhlášky č. 500/2006 Sb.

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále jen „vyhláška
č. 500/2006 Sb.“) je ZmÚP 5 zpracována na podkladě digitalizované katastrální mapy od ČÚZK, stav
ke 12. 4. 2020.
V souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje ZmÚP 5 textovou část (Změna č. 5 ÚP Stříbro +
Odůvodnění Změny č. 5 ÚP Stříbro) a grafickou část (2 výkresy Změny č. 5 ÚP Stříbro a 1 výkres
odůvodnění Změny č. 5 ÚP Stříbro), a to v celém rozsahu území města Stříbra. Výkresy jsou v měřítku
1:10 000. Obsah a struktura vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je v souladu
s Přílohou č. 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Obsah Změny č. 5 ÚP Stříbro i obsah odůvodnění Změny č. 5 ÚP Stříbro odpovídají Příloze č. 7 Vyhlášky
č. 500/2006 Sb.
D.3.

Vyhodnocení souladu s relevantními ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb.

V souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
(dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“) člení ZmÚP 5 vybrané části území řešené změnou na plochy, ve
všechy příadech (s výjimkou plochy STR-OV-5) jsou plochy větší než 2 000 m2. Plochy s rozdílným
způsobem využití byly vymezeny s ohledem na specifické podmínky a charakter území, to platí u všech
vymezených ploch ZmÚP 5. S ohledem na charakter a specifické podmínky rekreační lokality Butov byla
původní plocha RX – plochy rekreace specifických forem vymezená pro celou lokalitu, nahrazena třemi
plochami s rozdílným využitím a to plochou RI – plochy rodinné rekreace, RH – plochy hromadné
rekreace a ZP – plocha zeleně přírodního charakteru.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití a uspořádání
odpovídá § 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. ZmÚP 5 respektuje zpřesnění podmínek využití a
prostorového uspořádání vybraných ploch s rozdílným způsobem využití nastavené v ÚP Stříbro. Ruší
plochu RX - plochy rekreace specifických forem, která pozbyla svého významu a nově vymezuje plochu
OSx1 – plochy pro tělovýchovu a sport – kynologické cvičiště. Nová plocha je vymezena z důvodu
naplnění požadavků pro funkční využití této plochy a zároveň pro ochranu stávajících přírodních a
stabilizačních hodnot (ÚSES).
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E.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

E.1.

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů

E.1.1. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů - ve fázi po společném jednání
•

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, stanovisko zn. SÚJB/RO/25043/2020 ze dne 22.12.2020,
doručeno dne 05.01.2021:
- Nemáme žádné věcné připomínky.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.

•

Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, stanovisko zn. MPO 744908/2020 ze 04.01.2021,
doručeno 05.01.2021
- S návrhem souhlasíme za podmínky doplnění hranice chráněného ložiskového území
(CHLÚ) Benešovice do Koordinačního výkresu.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Hranice CHLÚ Benešovice bude doplněna
do Koordinačního výkresu Změny č. 5 ÚP Stříbro.

•

Obvodní báňský úřad v Plzni, stanovisko SBS 49541/2020/OBÚ-06 ze 19.01.2021, doručeno
19.01.2021
- Souhlasné stanovisko.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.

•

Státní pozemkový úřad Tachov, stanovisko zn. SPU 018442/2021 ze dne 21.01.2021, doručeno
dne 21.01.2021
- Státní pozemkový úřad s návrhem změny č. 5 územního plánu Stříbro souhlasí za níže
uvedených podmínek:
 Budou respektovány Plány společných zařízení pozemkových úprav Těchlovice u
Stříbra a Sytno.
 Budou respektovány stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení.
Požadujeme tuto skutečnost respektovat v celém rozsahu, zvláště schválený plán
společných zařízení, a to z důvodu budoucí realizace protipovodňového a
protierozního opatření v katastrálním území Těchlovice u Stříbra.
Pouze v části katastrálního území Lhota u Stříbra proběhlo řízení v rámci jednoduché
pozemkové úpravy v katastrálním území Sytno, jehož předmětem bylo schválení návrhu
pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb. Řízení o pozemkové úpravě bylo
ukončeno zápisem do katastru nemovitostí.
Požadujeme tuto skutečnost respektovat v celém rozsahu, zvláště schválený plán
společných zařízení.
V území řešeném územním plánem Stříbro se nachází stavby vodních děl – hlavní
odvodňovací zařízení (dále jen “HOZ“), které požadujeme vyznačit ve výkresu technické
infrastruktury linie staveb vodních děl – HOZ.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: HOZ budou zpracovatelem zakresleny do
koordinačního výkresu jako technická infrastruktura samostatně. Informace o POZ budou
uvedeny v textové části odůvodnění.
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•

Ministerstvo životního prostředí, stanovisko MZP/2020/520/1298 ze 19.01.2021, doručeno
19.01.2021
- Ministerstvo nemá k následnému projednání změny č. 5 ÚP Stříbro žádné připomínky a
s návrhem souhlasí.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření

•

KHS PK se sídlem v Plzni, stanovisko KHSPL/32751/21/2021 ze 25.01.2021, doručeno
25.01.2021
- S předloženým návrhem změny č. 5 ÚP Stříbro se souhlasí.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.

•

Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP, Plzeň, stanovisko č.j. PK-ŽP/31942/20 ze 16.02.2021,
doručeno 17.02.2021
- ochrana ZPF – souhlasí s návrhem změny č. 5 ÚP Stříbro
- ochrana lesa – souhlasí s návrhem změny č. 5 ÚP Stříbro
- ochrana vod – souhlasí s návrhem změny č. 5 ÚP Stříbro
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí, bez opatření.

•

Krajský úřad Plzeňského kraje, OŽP, Plzeň
- stanovisko SEA – do předloženého vyhodnocení je potřeba zapracovat problematiku viz.
stanovisko.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Zapracování problematiky vyhodnocení
ŽP a doplnění kapitol bude zapracováno do návrhu ZM5 ÚP Stříbro k veřejnému
projednání.

E.1.2. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů - ve fázi po veřejném projednání
•

Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, stanovisko zn. MPO 576444/2021 ze dne
29.07.2021, doručeno dne 16.08.2021
- S návrhem Změny č.5 ÚP Stříbro souhlasíme bet připomínek.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí. Bez opatření.

•

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Plzeň, stanovisko č.j. SBS
32968/2021/OVÚ-06 ze 24.08.2021, doučeno 25.8.2021
- Souhlasné stanovisko.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí. Bez opatření.

•

Ministerstvo obrany, Praha 6, stanovisko zn. 126927/2021-1150-OÚZ-PHA ze dne 3.9.2021,
doručeno 3.9.2021
- Připomínka: Zapracovat jev 102a (OP radaru PVO), jev 82a (zájmové území
podpovrchového komunikačního vedení včetně jeho ochranného pásma), jev 119
(zájmové území objektu důležitého pro obranu státu), požadujeme respektovat výše
uvedené vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního plánu do
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části –
koordinačního výkresu a u jevu 119 zapracovat do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu následující textovou poznámku „Celé správní území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.
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Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Jevy 102a, 82a a 119 a jejich vymezená
území budou zapracovány do příslušných částí návrhu Změny. 5 Územního plánu Stříbro
pro vydání. Jedná se o deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části
Odůvodnění a neovlivňují zajištění obrany a bezpečnosti státu.
•

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, stanovisko zn. SPU
271235/2021 ze dne 9.9.2021, doručeno dne 10.9.2021
- Státní pozemkový úřad s návrhem změny č.5 územního plánu Stříbro souhlasí.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Na vědomí. Bez opatření.

E.2.

Vyhodnocení souladu s výsledkem řešení rozporů

E.2.1. Vyhodnocení souladu s výsledkem řešení rozporů - ve fázi po společném jednání
Při pořízení ZmÚP 5 nebyly stanoveny žádná protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná
stanoviska dotčených orgánů. Nebyly tedy řešeny žádné rozpory dle § 4 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb.
E.2.2. Vyhodnocení souladu s výsledkem řešení rozporů - ve fázi po veřejném projednání
Při pořízení ZmÚP 5 nebyly stanoveny žádná protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná
stanoviska dotčených orgánů. Nebyly tedy řešeny žádné rozpory dle § 4 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb.
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F.

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

Stanovisko příslušného orgánu ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny bylo zajištěno
na základě žádosti o stanovisko k návrhu Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro. Krajský úřad
Plzeňského kraje vydal k návrhu zadání stanovisko č. j. PK-ŽP/16150/18 ze dne 28. 6. 2019, v němž
vyloučil významný vliv samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Ve stejném stanovisku
vznesl požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 5 Územního plánu Stříbro z hlediska
vlivů na životní prostředí (tzv. SEA).
Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je
definována v příloze č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.
F.1

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy
stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.

V této kapitole je provedeno hodnocení vlivů navrhovaných změn ÚP, u kterých byla v kapitole 2.2
vyhodnocena možnost ovlivnění životního prostředí: ovzduší, vody a půdy. Na další složky jako jsou
horninové prostředí, biologická rozmanitost, krajina, hmotný majetek a kulturní památky by bylo
hodnocení zbytečné, protože k ovlivnění těchto složek u žádného z opatření velmi pravděpodobně
nedojde nebo jen v zanedbatelné míře.
Pro hodnocení významnosti vlivů na životní prostředí byla použita obvyklá semikvantitativní stupnice:
•
•
•
•
•

potenciální významný pozitivní vliv
potenciální mírný pozitivní vliv
nulový nebo zanedbatelný vliv
potenciální mírný negativní vliv
potenciální významný negativní vliv

+2
+1
0
-1
-2

kód

název opatření

a1

Nový přístup do lokality STR-BI-2.
Zahrnutí části p.p.č. 521/1, p.p.č. 3164/1
a p.p.č. 725/1, vše v k.ú. Stříbro do plochy s funkcí
Plochy výroby a skladování (VL)
Zařazení p.p.č. 3459 a st.p.č. 649/1, st.p.č. 649/2,
st.p.č. 649/3, st.p.č. 649/7 a st.p.č. 649/8 vše v k.ú.
Stříbro do plochy s funkcí Plochy veřejné vybavenosti
(OV) – vybudování veřejného parkoviště.

a5

a7

vliv na
ovzduší
+1

vliv na
vodu
0

vliv na
půdu
0

0

0

-1

+1

0

0

Navrhované změny nebyly pro svou ucelenost a jednoduchost dále posuzovány ve variantách.
Jednotlivá navrhovaná změny územního plánu jsou natolik malého rozsahu, že je lze buď zavést či
nikoliv. Etapizace či variantnost není možná.
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F.1.1. Vlivy na ovzduší a klima
Silniční doprava je významným zdrojem látek, které se podílejí na znečištění ovzduší. Nejzávažnější
jsou oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren.
Možnost lokálního mírně negativního ovlivnění ovzduší nelze vyloučit u záměru a1 a a7. Nová
obytná lokalita STR-BI-2 bude nepochybně generovat novou automobilovou dopravu, nicméně
dopravním modelem bylo prokázáno, že špičkové zatížení současné schválené komunikace
napojující rezidenční oblast, by projíždělo 65 vozidel v obou směrech. V případě, že by byly
zavedené dopravní opatření v podobě napojení oblasti z ulice Na Vinici ze severu a východu
existovaly by celkem 3 komunikace napojující oblast, čímž by se dopravní zatížení jediné příjezdové
komunikace snížilo. Celkové dopady emisí z automobilové dopravy se tak ideálně rozloží na celou
dopravní sít rezidenční oblasti, čímž se negativní vliv na zdraví obyvatel zcela minimalizuje.
Návrh a7 s cílem vybudovat veřejné parkoviště může lokálně navýšit počet místních cest osobních
automobilů, na druhou stranu se plocha k parkování využívá již dnes a změna je tedy spíše formální.
Díky zřízení veřejného parkoviště navíc dojde k poklesu zbytných cest při hledání parkovacího místa.
Celkově však v rámci koncepce převládají pozitivní neutrální či spíše pozitivní vlivy na ovzduší
a klima, neboť samotné změny nejsou příčinou zhoršení ovzduší a případná negativa naopak
minimalizují.
Potenciální mírné negativní vlivy na ovzduší a klima mohou nastat také při realizaci jednotlivých
staveb. Konkrétní míra ovlivnění bude záviset na počtu a typu stavebních mechanismů nasazených
na staveništi a na dopravních zátěžích na příjezdových komunikacích. Tyto vlivy budou působit
během výstavby, kdy budou krátkodobé, přechodné.
F.1.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Dešťové vody z komunikací jsou znečištěny různými látkami, které se do odtékajících vod dostávají
přímo z projíždějících automobilů (úkapy, otěr) nebo z použitých posypových materiálů (především
chlorid sodný v zimním období). V úsecích procházejících v blízkosti zdrojů podzemních vod je
nezbytné realizovat odpovídající technické řešení odvádění dešťových vod, aby nedošlo k ovlivnění
kvality vody ve vodních zdrojích (nepropustné provedení příkopů, odvedení dešťových vod ze silnice
mimo ochranné pásmo vodních zdrojů, případně mimo jejich infiltrační území).
Výstavbou komunikací dojde ke zvýšení podílu zpevněných ploch v oblasti a ke zrychlení odtoku
povrchových vod. Významně mohou být ovlivněny především malé vodní toky, do kterých bude
zaústěna dešťová kanalizace.
Nový přístup do lokality STR-BI-2 (návrh a1) velmi pravděpodobně nezhorší bilanci oproti
stávajícímu návrhu napojení, a jako takový tedy nemá negativní vliv. Návrh a5 bude mít pouze
drobný lokální vliv bez větších a širších dopadů, a je proto hodnocen neutrálně. Pozemky
v návrhu a7 jsou již dnes zpevněné a výstavbou parkoviště tedy nedojde ke změně situace.
F.1.3. Vlivy na půdu
Z hlediska kontaminace půdy jsou rizikové silniční dopravní stavby. Dříve se jednalo především
o kontaminaci olovem, ale to se díky používání bezolovnatého benzínu snižuje. Rozhodujícími
kontaminanty půdy v okolí komunikací se proto stávají těžké kovy z posypových materiálů. Její
minimalizace spočívá v používání posypových materiálů s nízkým obsahem těžkých kovů
a v optimalizaci spotřebovaného množství. Specifickým problémem je zasolování půd v okolí
komunikací, při kterém může docházet ke změnám fyzikálních a chemických vlastností půdy.
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Zasolování půd se obvykle projevuje do vzdálenosti 2 až 10 m od silnice. Minimalizace negativních
dopadů spočívá v optimalizaci posypových dávek, v odůvodněných případech je možné vyloučení
posypových solí ze zimní údržby.
Nové napojení lokality STR-BI-2 nebude mít vliv na půdu nad rámec aktuálně plánovaného
propojení STR-DS-13. I původní a v územním plánu zanesená varianta počítala se záborem půdy
a vybudováním zcela nové komunikace. Bilance záboru půdy nové možnosti napojení bude stejná
nebo lepší než stávající návrh, a proto je hodnocena neutrálně. Mírně negativní vliv na půdu může
mát záměr a5, který drobně mění část plochy porostlé vegetací na zpevněnou či zastavěnou, avšak
tento zábor je jen malý, a často na úkor neudržovaných ploch, jak bylo zjištěno místním šetřením.
Veřejné parkoviště v návrhu a7 je realizováno na zpevněné ploše, a půdu tak neovlivňuje.
F.1.4. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci změny ÚP nedojde k významnému ovlivnění stavu nerostných surovin v oblasti.
Posuzované záměry zahrnují nejvýše stavby malého rozsahu a jejich vliv je tedy zanedbatelný.
F.1.5. Vlivy na biologickou rozmanitost
Realizace záměrů zejména dopravní infrastruktury může mít negativní vlivy na jednotlivé
charakteristiky souhrnně označované jako biologická rozmanitost. Mezi navrženými opatřeními ale
nejsou žádné, které by negativně ovlivňovaly biologickou rozmanitost.
F.1.6. Vlivy na krajinu
Vlivy na krajinu (krajinný ráz) mohou nastat u opatření stavebního charakteru, která představují
umělý geomorfologický prvek v krajině, jež může významně ovlivnit estetické hodnoty krajiny.
Stejně jako v předchozím bodě, návrh opatření neobsahuje žádné, které by ovlivňovalo krajinný ráz.
U návrhu a5 (rozšíření plochy skládky) jsou změny natolik nevýznamné, že nelze hovořit o vlivu na
krajinný ráz.
F.1.7. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Akceptací navrhovaných změn nebudou dotčeny žádné kulturní památky ani soukromý hmotný
majetek, který není ve vlastnictví žadatele.
F.1.8. Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Na území Stříbra se nenachází žádná ptačí oblast. Dvě přítomné EVL jsou na okraji města
v dostatečné vzdálenosti od všech navržených opatření a nebudou změnami ÚP nijak zasaženy.
Takový vliv vyloučil i Krajský úřad Plzeňského kraje ve svém stanovisku.
F.1.9. Kumulativní a synergické vlivy
Kumulativní a synergické vlivy lze definovat následujícím způsobem:
Kumulativní (hromadný) vliv je dán součtem vlivů stejného druhu, např. více menších zdrojů oxidu
dusičitého umístěných blízko sebe způsobí významný vliv na ovzduší „nahromaděním“ těchto emisí,
přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.
Synergický (společný) vliv vzniká působením vlivů různého druhu a je od těchto vlivů odlišný, např.
současné působení vícero zdrojů různých emisí (průmyslové objekty, povrchové doly, automobilová
doprava, letecká doprava) může mít za následek vznik kyselých dešťů nebo kombinované vlivy na
lidské zdraví.
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Kumulativní a synergické vlivy byly identifikovány a vyhodnoceny u opatření a1 s charakterem
dopravní stavby. U této stavby může dojít k mírným negativním kumulativním a synergickým vlivům
s ostatními dopravními stavbami nebo s průmyslovými závody v dotčeném území, tím že dnes
v lokalitě žádná doprava není, a tedy nejsou produkovány žádné emise.
Krátkodobé negativní vlivy nastanou především, během realizace jednotlivých navrhovaných změn.
To platí jak pro nové napojení rezidenční oblasti, tak pro vybudování parkoviště v centru města či
rozšíření skládky stavebního odpadu. Doprava materiálu, zvýšená prašnost a hlučnost jsou však
typickým průvodním jevem staveb, a zdejší ovlivnění by nemělo být výjimečné oproti jiným stavbám
obdobného rozsahu. Jedná se o dočasné zhoršení podmínek, které bude trvat jen velmi krátký a
omezenou dobu. Dlouhodobým vlivem bude především zvýšení úrovně dopravy v místech
přiléhajících k nové zástavbě, její negativní dopad ovšem bude minimalizován právě realizací
opatření a1. Podpora vzniku obytných lokalit patří mezi obecné a podporované priority měst a obcí,
a toto opatření jej naplňuje. Přínosy opatření vyvažují či převažují (možné) způsobené negativní
vlivy, které by přinesla koncentrace dopravního proudu v případě, že by oblast byla napojena jen
jednou přístupovou komunikací.
F.2.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,
pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil.
Krajský úřad Plzeňského kraje vydal k návrhu Zadání změny č. 5 Územního plánu Stříbro
stanovisko č. j. PK-ŽP/16150/18 ze dne 28. 6. 2019, v němž vyloučil významný vliv samostatně
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

F.3

Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci záporných vlivů na životní prostředí
Navrhovaná opatření jsou velmi malého rozsahu, přesto jsou navržena opatření snižujících
jejich možné negativní vlivy na životní prostředí a kvalitu života.
Změna a1 řeší nové napojení lokality navržením celkem třech přístupových cest, čímž dojde
k dalšímu rozmělnění již tak nevelkého budoucího zatížení, která bude nová obytná lokalita
generovat. Očekávané špičkové intenzity při maximálním zastavení umožněného aktuálním
územním plánem, předpokládají zhruba 65 vozidel za hodinu, což téměř nemá vliv na životní
prostředí a kvalitu života.
Změna a5 podpoří legální a kontrolovaný sběr suti a jejich odpovědné nakládání s odpady.
V opačném případě by mohlo dojít ke zřizování černých skládek a znečišťování životního
prostředí.
Změna a7 je sama o sobě opatřením zlepšujícím negativní vlivy na životní prostředí. Díky
zlepšení předmětného prostranství a vytvoření legální parkovací plochy dojde ke snížení počtu
kilometrů ujetých při hledání volného parkovacího místa, čímž dojde ke snížení intenzit
dopravní a hlukové zátěže obyvatel, včetně navazujících externalit.

F.4

Zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací
dokumentace
Navrhované změny ÚP jsou natolik z pohledu celostátních cílů ochrany životního prostření
natolik nevýznamné, že přispějí k naplňování cílů ve větších územních celků jen zcela nepatrně.
Navržené změny územního plánu díly lepší organizaci dopravy v rezidenční čtvrti a centru
města přispějí ke zmírnění emisní zátěže obyvatel způsobovanou silniční dopravou.
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F.5

Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí
Posuzované změny mají na životní prostředí v území malý vliv. Přestože nelze předpokládat, že
by realizace navrhovaných změn významným způsobem změnil a kvalitu životního prostředí,
doporučuje se sledovat míru intenzity dopravy ve sledovaných zejména v centru města. Jelikož
město Stříbro netrpí výrazně negativními dopady silniční dopravy jeví se jako dostačující takové
ověřovací měření provádět jednou na období 5 let.

F.6

Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich
soulad s územně analytickými podklady
Navrhované změny jsou řešeny maximálně citlivě a odpovědně a nejsou v rozporu s ÚAP ORP
Stříbro. Zamýšlené změny znamenají zejména v návrhu a7 lepší využití prostoru. informace
a jevy obsažené v ÚAP byly při tomto posouzení vzaty v potaz. Navržená koncepce nebude mít
vzhledem k rozsahu změn vliv na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území uvedené v ÚAP
OR Stříbro ani na strategickou část Programu rozvoje města Stříbra. Možné dopady (například
zvýšená doprava) jsou vhodnými opatřeními minimalizovány.
Životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel ovlivní změna a5,
která znamená rozšíření plochy sběrného dvora sutí. Toto opatření umožní zachovat cenově
dostupné a kontrolované nakládání s odpady, které by jinak bylo nutno vozit do jiných lokalit
vzdálených desítky kilometrů nebo by mohlo dojít k vytváření černých skládek ve volné přírodě.
Jejich následky do objevení a následná likvidace je finančně mnohem náročnější a způsobuje
náklady veřejnému rozpočtu, zatímco by tento problém ani nemusel vzniknout při navržené
kooperaci se subjektem soukromým.

F.7

Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné
v doplňujících průzkumech a rozborech
Vzhledem k malému rozsahu záměrů nedochází k významným vlivům v území a není třeba
zjišťování dalších skutečností.

F.8

Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách
územního rozvoje
Záměry se těchto podkladů nedotýkají a nemají k nim vztah. Záměry jsou velmi malého
rozsahu, pod rozlišovací schopností zmiňovaných dokumentů. V oblasti dopravní
infrastruktury jsou navrhovaná opatření logická a přispívají k rovnoměrnějšímu rozptýlení
automobilové dopravy v území. Navržená rezidenční struktura nebude zdrojem výrazné
dopravní zátěže. Zvolená struktura dopravní infrastruktury je pro předmětnou oblast
adekvátní, případné zavedení linky veřejné dopravy není přepravně ani ekonomicky
odůvodněné.
Realizace příjezdových komunikací do oblasti STR-BI-2, zřízení nízkokapacitního parkoviště
v centru města ani rozšíření skládky stavebního odpadu nebude mít žádný vliv na ochranu
krajinných hodnot.
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F.9

Netechnické shrnutí
Nad rámec potřebného byla míra zatížení řešení oblasti (návrh a1: STR-BI-2) prověřována
dopravní modelem. Výsledkem je prokázání, že i době dopravní špičky nebude docházek
k výraznému dopravnímu zatížení sítě města.
Realizace návrhu změny ÚP a5, jež znamená změnu stávající funkce plochy, umožní výstavbu
nových parkovacích kapacit v centru města. Realizací tohoto návrhu nedojde ke zhoršení
podmínek životního prostředí ani samotnou realizací parkoviště, ani sekundárně tím, že budou
v centru města navýšené parkovací kapacity.
Ohledně rozšíření kapacity skládky, jež je předmětem návrhu a7 se jedná o zcela minimální
územní zábor. Dostatečná kapacity skládky přispěje k lepší motivovanosti obyvatel ukládat
stavební odpad na tomto místě, než kdyby z důvodu vyčerpaných kapacit museli hledat jiné
možnosti v rámci regionu. Sekundárně tedy rozšíření skládky přispěje k udržení stávajícího
stavu životního prostředí, jelikož lze předpokládat, že v případě neexistence dostatečné
kapacity by část takového odpadu skončila mimo tomu vyhrazená místa.

F.10

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí
Navrhované záměry podporují udržitelný rozvoj obce zlepšenou dopravní dostupností,
dostupnosti bydlení a pracovních míst a neznamenají negativní zásah do ploch v sousedství
posuzovaných záměrů. Dopady (například zvýšená doprava) jsou vhodnými opatřeními
minimalizovány.

F.11

Celkové hodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci navrhovaných záměrů změny č.5 územního plánu Stříbro bylo navrženo deset změn,
přičemž jedna již byla vyřazena. Z aktuálních devíti návrhu mají tři charakter s možným
dopadem na životní prostředí a jejich možné dopady byly v tomto dokumentu vyhodnoceny.
U některých opatření byly identifikovány pouze mírné potenciální negativní vlivy na jednotlivé
složky životního prostředí, většinou jsou však neutrální.
Na základě vyhodnocení posuzovaných návrhů lze konstatovat, že změna č.5 územního plánu
Stříbro nevykazuje závažné vlivy na životní prostředí, které by mohly být důvodem pro její
neschválení.

F.12

Závěr a doporučení dalšího postupu
V návaznosti na výše analyzované tři záměry na změnu územního plánu města Stříbra nebyly
ani u jednoho identifikovány důvody, které by vedly k nutnosti další podrobné analýzy či
místního průzkumu.
U záměru a1 je nutné při další projektové přípravě dbát na obecně platná pravidla a při
navrhování zpevněných ploch, tj. v maximální míře zajistit přirozené zasakování dešťové vody
na pozemcích rodinných domů. Zároveň byla v rámci této projednávané změny územního
plánu iniciována možnost vzniku druhé přístupové komunikace, čímž dojde k redukci cest IAD
v nové rezidenční oblasti.
Ani v případě oblasti a5, kdy se jedná o umožnění rozšíření skládky pevného stavebního
odpadu a suti nedojde k snížení kvality životního prostředí. Naprostá většina zde uloženého
odpadu je zrecyklována a znovu využita ve výstavbě. Tím tato skládka přispívá k udržitelnosti
životního prostředí, kdy není nutné objem takto zrecyklované stavební hmoty dobývat ze
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země. Díky vzrůstajícímu využívání této skládky, je nutné její kapacitu rozšířit. Tím dojde ke
zvýšení produkce recyklovaného objemu staveních hmot, a tedy ve svém důsledku k posílení
udržitelnosti životního prostředí. Z výše uvedených důvodů je žádoucí umožnit další rozšíření
areálu skládky.
V případě záměru vzniku parkoviště na zázemí Masarykova náměstí se jedná o využité
stávajícího nevyužívaného areálu, jehož přebudováním lze zajistit další parkovací kapacity
v centru města. Toto navýšení nicméně nebude mít dopad na celkovou kvalitu ovzduší v centru
města, a proto lze realizaci záměru města umožnit.
Kompletní dokumentace SEA včetně analytické části je uvedena v kapitole P. Odůvodnění ZmÚP 5.

G. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA).
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) nebylo vydáno.

H. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 SZ (stanovisko SEA) nebylo vydáno.
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I.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.

I.1.

Vstupní podmínky pro zdůvodnění přijatého řešení

Návrh Změny č. 5 Územního plánu Stříbro vychází z následujících okrajových podmínek:
• Soulad se Zadáním změny č. 5 (Zadání ZmÚP 5 bylo schváleno v samostatné působnosti
zastupitelstvem města Stříbra dne 11. 9. 2019 usnesením ZM č. 09/II./11),
• Aktualizace zastavěného území (v souladu s § 58 stavebního zákona byla provedena
aktualizace zastavěného území) a s ní související aktualizace provedených změn v území,
• Zajištění souladu mezi textovou a grafickou částí úplného znění Územního plánu Stříbro po
vydání Změny č. 3 Územního plánu Stříbro.
Změny provedené ZmÚP 5 v textové části ÚP Stříbro jsou patrné také v tzv. srovnávacím textu, který
je součástí přílohy tohoto Odůvodnění. Zpracovatel ZmÚP 5, v co nejširší možné míře respektoval
stávající návrh platného ÚP Stříbro, jeho koncepci i nastavení podmínek využití jednotlivých ploch
s rozdílným využitím. Změny jsou tedy dílčí, nezasahují do koncepce rozvoje území a vztahují se pouze
k výše uvedeným bodům.
I.1.1.

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ve vztahu k Zadání měny č. 5 Územního plánu
Stříbro

Níže je popsáno odůvodnění pro jednotlivé požadavky na změnu ze Zadání ZmÚP 5, požadavky
ze zadání jsou označeny modře, odůvodnění je zdůrazněno kurzívou).
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
Z Politiky územního rozvoje ČR 2008 schválené usnesením vlády ČR dne 20.7.2009
a Aktualizace č.1 schválené usnesením vlády ČR dne 15.4.2015 a ze Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje, které nabyly účinnosti dne 17. 10.2008 a Aktualizace č. 4 Zásady územního
rozvoje Plzeňského kraje s účinností od 24.01.2019 nevyplývají pro Změnu č. 5 ÚP Stříbro
žádné zvláštní požadavky.
Změna č. 5 Územního plánu Stříbro bude respektovat a ochraňovat urbanistické a přírodní
hodnoty správního území. Změna č. 5 Územního plánu Stříbro předpokládá nový zábor ZPF.
Změnou č. 5 Územního plánu Stříbro nebude měněna koncepce uspořádání krajiny.
ZmÚP 5 respektuje nadřazenou ÚPD, viz kapitola B. Odůvodnění ZmÚP 5.
ZmÚP 5 respektuje a chrání urbanistické a přírodní hodnoty správního území, viz kapitoly B. a
C. Odůvodnění ZmÚP 5.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je
uvedeno v kapitole N. Odůvodnění ZmÚP 5.
ZmÚP 5 nebyla měněna koncepce uspořádání krajiny.
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Zadání ZmÚP 5 bylo schváleno v samostatné působnosti zastupitelstvem města Stříbra dne 11.
9. 2019 usnesením ZM č. 09/II./11 a definuje devět dílčích změn označených jako a1) až a9),
které vznikly z vlastního podnětu města (konkrétně požadavky na změny č. a2), a7), a8), a9)
i na návrh fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území města Stříbra (konkrétně požadavky na změny č. a1), a3),
a4), a5) a6).
V průběhu zpracování návrhu ZmÚP 5 byly do Zadání zapracovány následující dvě změny:
V průběhu zpracování návrhu ZmÚP 5 byl stažen požadavek právnickou osobou na zapracování
změny a4) na rozšíření plochy občanského vybavení na části plochy dnešního autobusového
nádraží.
V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění, rozhodlo zastupitelstvo města Stříbra na svém 19. zasedání dne 14. 10. 2020
o vyřazení návrhu společnosti InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň.

Naopak byl k návrhu ZmÚP 5 doplněn dodatečně požadavek označený jako a10). Jedná se
o následující požadavek fyzické osoby:
Pozemek se nachází za sídlem Jezerce, je přístupný po účelové komunikaci ve vlastnictví města
Stříbra. Na jižní stranu pozemku navazuje stávající zástavba rekreačních chat. Na severní straně
pozemku se nachází objekt rodinného domu č.p. 16 Jezerce – areál bývalého mlýna. Platným
územním plánem je pozemek určen jako pozemek jako zastavitelný pozemek s funkcí Plochy
rodinné rekreace – RI, s konkrétním označením plochy JEZ-RI-1. Přípustným využitím pozemku
jsou stavby pro rodinnou rekreaci, např. chaty, rekreační domy a chalupy, zahradní domy a další
stavby a zařízení, které souvisejí s rodinnou rekreací. Výměra zastavěné plochy rekreačních
objektů včetně terasy nesmí přesáhnout 20 % celkové plochy předmětného pozemku, zároveň
však maximálně 60 m2.
Výřez hlavního výkresu Územního plánu Stříbro

Dle platného územního plánu může vlastník pozemku rozdělit – rozparcelovat a realizovat na
něm zástavbu několika rekreačních objektů. Vlastník pozemku by si ale chtěl pozemek ponechat
celý ve svém vlastnictví, nedělit ho a realizovat na něm výstavbu pouze jediného objektu pro své
trvalé bydlení. Zastavěná plocha hlavního objektu pro bydlení by měla být max. 250 m2 a dále
by na pozemku bylo zřízeno zastřešené stání pro OA se zastavěnou plochou 60 m2, sklad nářadí
se zastavěnou plochou 60 m2 + 2 zemědělské stavby pro ustájení koní.
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V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění, rozhodlo zastupitelstvo města Stříbra na svém 19. zasedání dne 14. 10. 2020
o zapracování podnětu pana Petra Kotrlíka, bytem Sadová 287, 349 61 Kladruby.

ZmÚP 5 vyhověla všem požadavků na změnu územního plánu, s výjimkou požadavku
označeného v Zadání ZmÚP 5 jako a3).
Každý záměr/ požadavek byl posuzován zvlášť, byl zhodnocen jeho vliv na okolí (tj. s ohledem
na ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, včetně urbanistického
a architektonického rázu okolí). Pokud to bylo nutné, byly definovány specifické podmínky
prostorového uspořádání pro tyto předmětné plochy.
a1) Na návrh právnické osoby bude prověřen požadavek navržení nového přístupu do lokality STR-BI2 Pod Vinicí ve Stříbře. V Územním plánu Stříbro je řešeno napojení lokality Na Vinici plochou
dopravní infrastruktury označenou STR-DS-13 na plánovaný kruhový objezd na II/. Stavba dopravní
infrastruktury STR-DS-13 je v Územním plánu Stříbro v kapitole g1) Veřejně prospěšné stavby
v Tabulce č. 11 vymezena jako veřejně prospěšná stavba s označením VSD 14. Dále bude prověřen
požadavek na zrušení etapizace rozvojové plochy STR-BI-2, která je v Územním plánu Stříbro
kapitole 1l) Stanovení pořadí změn v území (etapizace), podmíněná připojením kapacitní kanalizace
a dopravním napojením z navrhovaného kruhového objezdu (třída 5. května). Dále bude prověřen
požadavek na zrušení podmínky 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.
Požadavku se vyhovuje a byly stanoveny přesnější podmínky pro využití území.
Odůvodnění: Vzhledem k nastavení majetkoprávních vztahům v území není možné zajistit
v dohledné době napojení lokality pomocí plochy STR-DS-13. Podmínky pro plochu STR-BI-2, které
podmiňují rozvoj lokality realizací nové okružní křižovatky na tř. 5. května zásadně snižují dostupnost
pozemků pro realizaci výstavby individuálních rodinných domů. Úkolem ZmÚP 5 je prověřit
alternativní možnosti dopravního napojení lokality na tř. 5. května.
Při zpracování návrhu ZmÚP 5 byly prověřeny možnosti napojení dané lokality. Jako podklad byla
využita představa majitele pozemků RAZKA DEVELOP, s.r.o. o celkové situaci plánované zástavby
v oblasti. Z tohoto podkladu vyplývá, že daná lokalita je napojena jedním bodem do ulice Na Vinici.
Zpracovatel ZmÚP 5 prověřil i další možnosti napojení lokality. Vznik dalších alternativních přístupů
do lokality je strategicky výhodný pro případy, že v současnosti jediná navržená přístupová
komunikace nebude průjezdná z důvodu opravy, dopravní nehody či havárie sítí. V takovém případě
by nebyl žádným způsobem zajištěn průjezd obyvatel oblasti, ale zejména složek IZS. Zároveň
přispěje i k lepšímu rozložení dopravní zátěže na komunikacích v rezidenční zástavbě.
Nově navržené přístupové cesty jsou na pozemcích města Stříbra či majitele pozemků v oblasti STRBI-2 společnosti RAZKA DEVELOP, s.r.o. Tím jsou maximálně eliminována rizika plynoucí
z nesouhlasu fyzických osob se zřízením alternativních komunikací. Jejich existence je plném zájmu
města i developera, nadto obě přístupové komunikace již v dnešní době existují a jsou zpevněny pro
provoz osobních vozidel.
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Dále byl zpracovatelem ZmÚP 5 vytvořen Dopravní model – stav roku 2030 s kompletní zástavbou
plochy STR – BI-2, jehož cílem bylo prověřit dopravní zátěž a využitelnost stávající dopravní sítě pro
napojení předmětné lokality. Z výstupů z dopravního modelu vyplývá, že v případě plné zastavěnosti
území by v současnosti jednou přípojnou komunikací projelo ve špičkovou hodinu zhruba
65 osobních vozidel v obou směrech, což představuje dopravní zátěž, kterou je navržená
komunikační síť bez problémů absorbovat ve všech svých částech.

Z důvodu zachování kvality bydlení v předmětné ploše i v jejím okolí, dále z důvodu ochrany
urbanistických i přírodních hodnot místa byl pro danou plochu stanoven kapacitní limit maximálního
počtu bytů v individuálních rodinných domech a to na 95 bytů. Dále byla zachována a částečně
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upravena stanovená podmínka pro pořadí změn v území (etapizace). Důvodem zachování teéto
podmínky je potřeba zajištění kapacitní technické infrastruktury.
Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany životního prostředí a ochrany přírody č. j. PKŽP/16150/18 ze dne 28. 6. 2019 k návrhu Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro, byl k tomuto
záměru vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 5 Územního plánu Stříbro
z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). V odůvodnění tohoto požadavku je uvedeno, že
předmětem koncepce jsou takové změny, které svým charakterem mohou zakládat rámec pro
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Ve výčtu záměrů je uveden také záměr na komunikaci do lokality STR-BI-2). Dále
se v odůvodnění uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o příliš stručné informace bez udání
jakýchkoliv bližších údajů o dalších charakteristikách, nelze v této situaci s určitostí tvrdit, že realizací
těchto ploch nedojde k významným vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě požadavku příslušného orgánu ochrany životního prostředí a ochrany přírody bylo
vypracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Závěry jsou uvedeny v kapitole F.
Odůvodnění ZmÚP 5.
a2) Dalším důvodem pro pořízení Změny č. 5 ÚP Stříbro je podnět města na prověření požadavku
z Územního plánu Stříbro a to kapitoly 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
činnosti.
Požadavku se vyhovuje.
Odůvodnění: Dle požadavku ÚP Stříbro byly již zpracovány a evidovány některé územní studie
(konkrétně US 3, US 4, US7, US 8 a US 10). Jelikož došlo k naplnění tohoto požadavku, pozbývá
smyslu mít tyto studie v ÚPD stále uvedené.
V současné době je pořizována studie US 13, vzhledem k časovému souběhu s pořízením ZmÚP 5
i jasným poměrům v území, je možné ji také z požadavku na zpracování a evidování z ÚP Stříbro
vypustit.
Vzhledem ke známým poměrům (tj. zejména jasná parcelace pozemků dle převažující funkce plochy
včetně definování pozemků určených pro veřejná prostranství) v území požaduje pořizovatel
vyřazení US 6, US 14, US 15, US 11 z Územního plánu Stříbro. Tomuto požadavku se z výše uvedených
podmínek vyhovuje.
Dále pořizovatel uplatňuje požadavek na vypracování US 1, US 2, US 5, US 12 a to ve stanovené lhůtě
do 31. 12. 2022. Tomuto požadavku se také vyhovuje.
a3) Na návrh fyzické osoby bude prověřen požadavek na zahrnutí části p.p.č. 1666 v k.ú. Těchlovice
u Stříbra do plochy pro využití staveb k zemědělskému účelu. V současnosti je pozemek využíván
jako orná půda.
Požadavku se nevyhovuje.
Odůvodnění: Návrh fyzické osoby je definován vágně. Není jasné, jaký záměr by na této ploše měl
být v budoucnu realizován ani do jaké plochy s rozdílným způsobem využití požaduje fyzická osoba
pozemek zařadit. Po telefonické konzultaci s majitelem pozemku bylo ověřeno, že jeho záměrem je
vystavět na pozemku sklad sena.
Dotčený pozemek se nyní nachází v nezastavěném území na ploše NZ.1 – plochy zemědělské - orná
půda. Převažujícím účelem využití jsou dle ÚP Stříbro „produkční i neprodukční plochy zemědělského
33

Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
půdního fondu“, nepřípustné jsou „všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti“. Dle § 18
odst. 5 stavebního zákona „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat
stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů,
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich
důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely
rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická
a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb
přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně
souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně
plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.“ Z tohoto ustanovení
vyplývá, že stavby, zařízení a jiná opatření dle § 18 odst. 5 stavebního zákona jsou na příslušném
pozemku možné, jelikož je ÚP Stříbro výslovně nevylučuje. Záměr investora je tedy možné
realizovat i v rámci plochy NZ.1 – plochy zemědělské – orná půda.
Pokud by byl pozemek zařazen do plochy VZ - Plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická
výroba (určena 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), je zde oprávněná obava
zhoršení hygienických podmínek (hluk, pach) v okolních objektech určených pro bydlení i v nové
zastavitelné ploše TEC-BI-1. Další nevýhodou je nedostatečné napojení na veřejnou dopravní
infrastrukturu (chybí kapacitní příjezdová komunikace a vzhledem k urbanistické struktuře sídla by
bylo třeba tento požadavek důkladně prověřit). Dále by došlo k záboru BPEJ II. a III. třídy. Dle § 4
odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu lze zemědělskou půdu
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad
veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Což není tento případ.
a4) Na návrh právnické osoby bude prověřen požadavek na rozšíření plochy občanského vybavení na
části plochy dnešního autobusového nádraží, požaduje část plochy dnešního autobusového nádraží
označená v Územním plánu Stříbro jako plocha OV – plocha občanského vybavení – veřejné
vybavení změnit na plochu označenou v Územním plánu Stříbro OK – plochy občanského vybavení
– plochy komerčních zařízení, a to z důvodu rozšíření a modernizace prodejny Penny Marketu
s parkovištěm a výstavba nových komerčních jednotek s nepotravinářským sortimentem.
Požadavek se neřeší.
Odůvodnění: V průběhu zpracování návrhu ZmÚP 5 byl stažen požadavek právnickou osobou na
zapracování této změny. V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění, rozhodlo zastupitelstvo města Stříbra na svém
19. zasedání dne 14. 10. 2020 o vyřazení návrhu společnosti InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18,
301 00 Plzeň.
a5) Na návrh právnické osoby bude prověřen požadavek na zahrnutí části p.p.č. 521/1, p.p.č. 3164/1
a p.p.č. 725/1 vše v k.ú. Stříbro do plochy s funkcí Plochy výroby a skladování (VL). Žadatel již na
části p.p.č. 521/1 k.ú. Stříbro, která je ve vlastnictví města Stříbra, provozuje na základě uzavřené
nájemní smlouvy areál recyklace stavebních a demoličních odpadů a následnou výrobu recyklátů.
Pronajatý pozemek se stávajícím areálem recyklace je územním plánem určen jako Plochy výroby
a skladování. Rozšíření areálu je navrženo zejména na p.p.č. 521/1 k.ú. Stříbro, což je pozemek,
který není součástí zemědělského půdního fondu, ale jedná se o ostatní plochu po ploše bývalé
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šachty (Důl Vojtěch). Činnost společnosti je prospěšná služba na území města, areál je vzdálen od
města a nedochází k rušení v obytném území.
Požadavku se vyhovuje.
Odůvodnění: Jedná se o rozšíření stávajícího areálu, jelikož možnosti dalšího rozšíření jsou již
vyčerpány. Žadatel již na části pozemku provozuje areál recyklace stavebních a demoličních odpadů
a následnou výrobu recyklátů. Areál je vzdálen od města a nedochází k rušení obytného území,
dostupnost areálu je zajištěna stávající příjezdovou komunikací. Pro část dotčeného území záměrem
(konkrétně pozemek p.č. 725/1) je vymezena ochrana zemědělského půdního fondu.
V současné době do areálu míří denně v průměru 30 osobních vozidel a přibližně 10 těžkých
nákladních vozidel. Z pohledu dopravy je stávají příjezdová obslužná komunikace v adekvátním
stavu a není ji třeba žádným způsobem upravovat.
Navrhovaným rozšířením areálu dojde k jeho zkapacitnění - rozšířením plochy dojde zejména
k rozšíření skladovacích možností stávajících hmot. Nutnost dalšího rozšíření v nejbližší době je velmi
pravděpodobná i v návaznosti na úpravy zákona 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech), kdy od roku
2025 bude nutné u novostaveb využít pro jejich realizaci recyklátu ze stavebních hmot. V návaznosti
na to lze očekávat i mírné zvýšení obratu vozidel v areálu. Jejich navýšení však nebude mít na celkový
provoz zejména na přiléhající silnici II/605 žádný významný vliv.
Jedná se tedy o logické a pro území sídla Stříbro nejvhodnější řešení. Hledání jiné lokality by mělo
negativní dopad na urbanizované i přírodní okolí. Recyklace stavebních a demoličních odpadů
podporuje udržitelný rozvoj, má příznivý vliv na environmentální i ekonomický pilíř udržitelnosti.
ZmÚP 5 vymezuje v požadované části p.p.č. 521/1, p.p.č. 3164/1 a p.p.č. 725/1 v k.ú. Stříbro
zastavitelnou plochu VL – Plochy výroby a skladování – lehký průmysl pro naplnění tohoto záměru.
Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany životního prostředí a ochrany přírody č. j. PKŽP/16150/18 ze dne 28. 6. 2019 k návrhu Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro, byl k tomuto
záměru vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 5 Územního plánu Stříbro
z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). V odůvodnění tohoto požadavku je uvedeno, že
předmětem koncepce jsou takové změny, které svým charakterem mohou zakládat rámec pro
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Ve výčtu záměrů je uveden také záměr na rozšíření areálu recyklace stavebních
a demoličních odpadů s následnou výrobou recyklátů). Dále se v odůvodnění uvádí, že vzhledem
k tomu, že se jedná o příliš stručné informace bez udání jakýchkoliv bližších údajů o dalších
charakteristikách, nelze v této situaci s určitostí tvrdit, že realizací těchto ploch nedojde
k významným vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě požadavku příslušného orgánu ochrany životního prostředí a ochrany přírody bylo
vypracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Závěry jsou uvedeny v kapitole F.
Odůvodnění ZmÚP 5.
a6) Na návrh fyzické osoby bude prověřen požadavek na zahrnutí p.p.č. 1488/1 a 1488/3 vše
v k.ú. Lhota u Stříbra do plochy s funkcí Plochy smíšené obytné – venkovské (SV). Žadatel
je vlastníkem těchto pozemků o celkové výměře 2144 m2, kdy větší část pozemků je trvale
zatravněnou plochou. Pozemky se nacházejí u vjezdu do sídla Lhota u Stříbra, po levé straně.
Vlastník pozemků jedná dle údajů v žádosti o prodeji těchto pozemků s obyvatelem Lhoty u Stříbra,
který vlastní sousední objekt bydlení č.p. 60 na st.p.č. 60/1 k.ú. Lhota u Stříbra. V domě bydlí
a současně zde má provozovnu, v které se dlouho řadu let zabývá opravami a prodejem
vysokozdvižných vozíků a smykových nakladačů. Budoucí kupující byl osloven s dotazem záměru
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budoucího využití pozemku. Pozemek chce využívat jako zahradu, kterou u domu nemá, neboť svůj
celý pozemek využívá v souvislosti s podnikatelskou činností.
Požadavku se vyhovuje částečně.
Odůvodnění: ZmÚP 5 zohledňuje požadavek investora na využití p.p.č. 1488/1 a 1488/3 jako
zahradu. Vymezuje tedy na předmětných pozemcích zastavitelnou plochu ZN - plochy zeleně nezastavitelných soukromých zahrad. V této ploše je možné oplocení pozemku i realizace zahradních
domků pro uschování nářadí.
ZmÚP 5 v tomto případě nezohlednil požadavek na vymezení plochy SV – Plochy smíšené obytné –
venkovské. Plocha SV je určena pro smíšené využití vesnického charakteru, pro bydlení s vyšším
podílem hospodářské složky (zemědělská a řemeslná výroba). Funkce bydlení je obvykle smíšena
s jinými funkcemi. Pozemek se nachází při západní hranici zastavěného území sídla Lhota u Stříbra.
Lhota u Stříbra má tradiční urbanistickou strukturu venkovského sídla s centrální návsí. Pro sídlo
je charakteristický lem vzrostlé zeleně, která zajišťuje pozvolný a pro vesnické sídlo tradiční přechod
do volné krajiny. Tento princip chrání a dále rozvíjí také navržená koncepce sídla v ÚP Stříbro, kde
jsou plochy zeleně ZN, ZP vymezeny v částech zahrad venkovských usedlostí, nebo v místě jejich
přechodu do volné krajiny. Vymezení plochy SV (umožňuje realizaci staveb pro bydlení,
hospodářských staveb, obchodní zařízení do 200 m2, veřejné stravování a ubytování s omezenou
kapacitou do 30 lůžek, atd.) na p.p.č. 1488/1 a 1488/3 by základní koncepci sídla narušilo, dále je
zde obava z narušení krajinného rázu sídla i záboru půdního zemědělského fondu s BPEJ III. třídy.
a7) Na návrh města Stříbra bude prověřen požadavek na zařazení p.p.č. 3459 a st.p.č. 649/1,
st.p.č. 649/2, st.p.č. 649/3, st.p.č. 649/7 a st.p.č. 649/8 vše v k.ú. Stříbro do plochy s funkcí Plochy
veřejné vybavenosti (OV). V současnosti jsou pozemky součástí území s funkcí Plochy smíšené
obytné v centrech. Na výše uvedených pozemcích má žadatel záměr vybudovat veřejné parkoviště.
Požadavku se vyhovuje.
Odůvodnění: ZmÚP 5 zohledňuje požadavek a zařazuje p.p.č. 3459 a st.p.č. 649/1, st.p.č. 649/2,
st.p.č. 649/3, st.p.č. 649/7 a st.p.č. 649/8 v k.ú. Stříbro do plochy OV - Plochy veřejné vybavenosti.
Předmětem návrhu je změna způsobu využití stávající plochy SC - plochy smíšené obytné - v centrech
na plochu OV - plochy veřejné vybavenosti pro dopravní obslužnost s cílem na místě vybudovat
veřejné parkoviště. Tím dojde k využití v současné době zanedbané a nevyužívané plochy
k odstavování osobních vozidel.
Plocha bude nově sloužit jako veřejné parkoviště, které bude naplňovat požadavky na odstavování
aut zaměstnanců a návštěvníků objektů občanské vybavenosti. V centrální části města se nachází
zvýšená koncentrace budov občanské vybavenosti (veřejná správa, vzdělávací i zdravotnické
zařízení). Rekonstrukcí Masarykova náměstí došlo nejen ke změně architektonického vzhledu
náměstí, ale i k provozním změnám v prostoru. Náměstí je nyní navrženo jako dominantní prostor
pro pěší s důrazem na vznik pobytových míst doplněných mobiliářem, vzrostlou zelení i vodními
prvky. Z prostoru náměstí byla vymístěna v maximálním možném rozsahu doprava v klidu, ta však
v centrální části města obecně chybí. Z tohoto důvodu se město rozhodlo realizovat nové veřejné
parkoviště v docházkové vzdálenosti Masarykova náměstí, které by sloužilo obyvatelům
i návštěvníkům města.
Na základě celkové výměry a prostorového uspořádání plochy zde bude možné zaparkovat až
25 osobních vozidel. Lze předpokládat, že stání bude zpoplatněno a tedy bude docházet k vysoké
obrátkovosti. Na základě obvyklého režimu u tohoto typu stání je předpokládaná míra obrátkovosti
na jedno parkovací místo 5. Z toho plyne, že za jeden den se na parkovišti vystřídá až 125 vozidel.
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V návaznosti na tuto úvahu, byl tento údaj prověřen dopravním modelem. Ten potvrdil, že zřízením
parkoviště nedojde k významnému navýšení dopravy v centru města. V jistém ohledu může dokonce
dojít ke zklidnění dopravní situace, jelikož vznikem nové parkovací kapacity se sníží počet cest
vozidel, které neúspěšně v centru města hledají volné místo k zaparkování. Dlouhodobě však proti
tomuto pozitivnímu jevu bude působit proces dopravní indukce, kdy nově vybudované místa budou
lákat nová vozidla, jelikož parkovaní v centru města se stane dostupnější.

Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany životního prostředí a ochrany přírody č. j. PKŽP/16150/18 ze dne 28. 6. 2019 k návrhu Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro, byl k tomuto
záměru vznesen požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 5 Územního plánu Stříbro
z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). V odůvodnění tohoto požadavku je uvedeno, že
předmětem koncepce jsou takové změny, které svým charakterem mohou zakládat rámec pro
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. Ve výčtu záměrů je uveden také záměr na výstavbu veřejného parkoviště). Dále se
v odůvodnění uvádí, že vzhledem k tomu, že se jedná o příliš stručné informace bez udání jakýchkoliv
bližších údajů o dalších charakteristikách, nelze v této situaci s určitostí tvrdit, že realizaci těchto
ploch nedojde k významným vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví.
Na základě požadavku příslušného orgánu ochrany životního prostředí a ochrany přírody bylo
vypracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Závěry jsou uvedeny v kapitole F.
Odůvodnění ZmÚP 5.
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a8) Bude prověřen požadavek na zapracování regulativů z Rozhodnutí o stavební uzávěře na pozemky
v rekreačním území vodní nádrže Hracholusky v katastrálním území Stříbro a Butov
č.j. VÚP 328/283/93/205/Pa ze 17. 5. 1993 a Rozhodnutí o změně výše uvedeného rozhodnutí
č.j. VÚP 328/3357/03/198/Pe ze 23. 4. 2003.
Požadavku se vyhovuje a byly stanoveny přesnější podmínky pro využití území.
Odůvodnění: ZmÚP 5 zapracovává regulativy z Rozhodnutí o stavební uzávěře, ruší vymezenou
plochu RX – Plochy individuální rekreace – specifické. Plocha RX byla navržena pouze pro toto
rekreační území zatížené stavební uzávěrou a nyní nesplňuje současné požadavky na území,
nezohledňuje požadavky zvlášť pro hromadnou či individuální rekreaci.
Tato specifika však mohou zohlednit nově vymezené plochy přestavby RH – Plochy hromadné
rekreace, RI – plochy rodinné rekreace, ZP – Plochy zeleně – přírodního charakteru. Návrh vychází ze
stávajícího charakteru plochy (již nyní je plocha využívána pro individuální i hromadnou rekreaci)
a z přírodního charakteru okolí plochy (vodní nádrž). Rozvojem různých druhů rekreace
(tj. hromadné i individuální) přispívá k polyfunkčnímu využití území i rozvoji lokality obecně. Plochy
jsou již nyní součástí zastavěného území města, nedochází tedy k záboru volné krajiny, ZPF, PUPFL.
Stanovením rozdílného způsobu využití ploch a vymezením ploch ZP mezi zástavbou a břehem vodní
nádrže je chráněna hodnota místního krajinného rázu (Krajina v území při vodní nádrži Hracholusky
patří do skupiny tzv. Maloplošných území ochrany krajiny – Krajinné dominanty a veduty).

Předmětem Změny č. 5 ÚP Stříbro je také stanovení nových podmínek pro využití rekreační oblasti
při vodní nádrži Hracholusky. Kvalita veduty břehu je zajištěna stanovenými podmínkami
prostorového uspořádání (stanovením maximální výšky objektu pro plochy RH i RI) a vymezením
břehového pásma zeleně ZP – Plocha zeleně – přírodního charakteru. Stanovení podmínek využití
ploch s rozdílným způsobem využití vychází z platného ÚP Stříbro, dále z regulativů stanovaných
v rámci Rozhodnutí o stavební uzávěře (v tabulce označeno SU).
Tabulka č. 1 – nastavení podmínek Prostorového uspořádání pro rekreační území při nádrži
Hracholusky
Plocha s rozdílným
způsobem využití
RH – hromadná r.
RI – rodinná r.
R - rekreace

Maximální
podlažnost
1NP+P
1NP+P
1NP+P

Maximální
zastavěnost (%)
15 %
20 %
5%

Maximální zastavitelná
plocha (m2)
60 m2
-

Maximální obestavěný
prostor (m3)
-
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RX – r. specifických

9m

20 %

-

-

20 %

30 m2 (12 m2)

-

SU – trvalé chaty
SU – dočasné chaty

1NP + P
max. 6m +
1PP
max.3m
-

-

80 m2
36 m2

360 m3
-

RI – rodinná r.
změna regulativů

1NP + P
max. 9m +
1PP

20 %

80 m2

-

forem
RZ – zahrádkářské
osady

Pozn.: Plochy rekreace R, a Plochy RX – Plocha rekreace specifických forem jsou v tabulce přeškrtnuty, jelikož
je ZmÚP 5 ruší. Odůvodnění zrušení plochy R je uvedeno v kapitole I.1.3, Odůvodnění ZmÚP 5 zrušení plochy
RX je uvedeno v této kapitole výše.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ideální je změnit regulativy pro plochu RI – plochy rodinné
rekreace. Dojde k navýšení Maximální zastavitelné plochy o 20 m2. ZmÚP 5 zpřesňuje také regulativy
pro stanovení maximální výšky stavby na 9 m a dále umožňuje realizaci jednoho podzemního
podlaží.
a9) Bude prověřen požadavek na zařazení části p.p.č. 758/1 v k.ú. Stříbro do plochy s funkcí Plochy pro
tělovýchovu a sport – specifické OSx. Záměr využití plochy je cvičiště pro psy.
Požadavku se vyhovuje a byly stanoveny přesnější podmínky pro využití území.
Odůvodnění: ZmÚP 5 umožňuje v části p.p.č. 758/1 v k.ú. Stříbro umisťovat cvičiště pro psy. To je
zde v rámci plochy NS - plocha smíšená nezastavěného území již realizováno. Způsob využití plochy
NS nekoresponduje se současným využitím lokality. ZmÚP 5 dle skutečného stavu narovnává poměry
v území a místo části původní plochy NS vymezuje v prostoru kynologického cvičiště novou
zastavitelnou plochu OSx1 - plocha pro tělovýchovu a sport - kynologické cvičiště.
Dále je platným Územním plánem Stříbro v této ploše vymezeno lokální biocentrum LBC 22 (PP 38).
V ÚP Stříbro je vedeno toto biocentrum jako nefunkční, tedy k založení. Zároveň je vymezeno jako
veřejně prospěšné opatření VOU 24. V prostoru vymezeného biocentra se mimo výše zmiňovanou
plochu NS - plocha smíšená nezastavěného území nachází také plocha NL - plocha lesní. Celková
velikost biocentra je 6,5 ha, jeho charakter je mezofilní. Obsahuje plochy relativně funkční tvořené
lesní a mimolesní vegetací, tak plochy nefunkční – stávající kynologické cvičiště. Na severu je na
biocentrum napojen lokální biokoridor LBK 11-22 (PP38-PP45). Z jižní části biocentra vycházejí
lokální biokoridory LBK 22-12 a LBK 11-RBC/Stříbro-2. Všechny uvedené lokální biokoridory jsou také
mezofilní.
Vzhledem ke skutečnosti, že je stávající areál cvičiště tvořen dočasnými stavbami a zařízeními, tak
nevytváří trvalou překážku pro budoucí plnohodnotné zfunkčnění biocentra. Z tohoto důvodu nebylo
přistoupeno ke změně jeho vymezení, ale pouze k definici nových podmínek prostorového
uspořádání pro funkci OSx1, které mají za cíl zajistit ochranu biocentra, a to tak, aby bylo možné
lokalitu využívat stávajícím způsobem a současně zde zůstala zachována možnost pro budoucí
posílení funkcí ÚSES založením nefunkčních částí biocentra. Do plochy biocentra lze proto umisťovat
pouze dočasné stavby ve smyslu §2 odst. 3 stavebního zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Dále je nutno nezvyšovat antropogenizaci lokality nad stávající úroveň a v maximální
možné míře zachovat přírodní charakter místa, čehož lze docílit minimalizací použití zpevněných
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povrchů, ochranou dřevin nebo využitím typů oplocení umožňujících migraci alespoň drobných
živočichů. Drobnými živočichy se potom rozumí plazi, obojživelníci a drobní savci, např. ježek.
Výše uvedený způsob koordinace byl zvolen s přihlédnutím k tomu, že se zde cvičiště již nachází,
známa je současná podoba a nejedná se o umístění nového záměru do území.
Na základě požadavku dotčeného orgánu (konkrétně MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou vyjádření
č.j. 202/000017/1 ze 13.01.2021) byly rozšířeny požadavky nepřípustného a podmíněně přípustného
využití plochy STR-OSx1-1 s ohledem na ochranné a zabezpečovací pásmo ropovodu.
a10) Pozemek se nachází za sídlem Jezerce, je přístupný po účelové komunikaci ve vlastnictví města
Stříbra. Na jižní stranu pozemku navazuje stávající zástavba rekreačních chat. Na severní straně
pozemku se nachází objekt rodinného domu č.p. 16 Jezerce – areál bývalého mlýna. Platným
Územním plánem Stříbro je pozemek určen jako zastavitelný pozemek s funkcí Plochy rodinné
rekreace – RI, s konkrétním označením plochy JEZ-RI-1. Přípustným využitím pozemku jsou stavby
pro rodinnou rekreaci, např. chaty, rekreační domy a chalupy, zahradní domy a další stavby a
zařízení, které souvisejí s rodinnou rekreací. Výměra zastavěné plochy rekreačních objektů včetně
terasy nesmí přesáhnout 20 % celkové plochy předmětného pozemku, zároveň však maximálně
60 m2.
Požadavku se vyhovuje a byly stanoveny přesnější podmínky pro využití území.
Odůvodnění: ZmÚP 5 pro předmětnou plochu vymezuje plochu SV – Plochy smíšené obytné –
venkovské. Volba plochy SV vychází z charakteru daného místa, který je spíše venkovský než
městský. Okolí je přírodního charakteru. Jeden objekt či soubor objektů bude mít na krajinný ráz
i genia loci místa menší negativní dopad, než množství staveb pro individuální rodinnou rekreaci.
Při porovnání se sousední plochou RI by zde mohlo vzniknout až 16 staveb pro individuální rodinnou
rekreaci. Právě z důvodu ochrany krajinného rázu je pro plochu JEZ-SV-1 stanovena specifická
podmínka zákazu dělení pozemků.
b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prověřit
Z Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1 ze dne 15.4.2015, ze Zásad územního rozvoje
ve znění Aktualizace č. 4 s účinností od 24.01.2019 a z ÚAP ORP Stříbro ve znění aktualizace 2016
nevyplývají žádné požadavky na vymezení plochy či koridoru územní rezervy na území řešeném
Změnou č. 5 Územního plánu Stříbro.
V rámci návrhu ZmÚP 5 nebyly vymezeny žádné plochy ani koridory územních rezerv.
c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Z Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č.1 ze dne 15.4.2015, ze Zásad územního rozvoje
ve znění Aktualizace č. 4 s účinností od 24.01.2019 a z ÚAP ORP Stříbro ve znění aktualizace 2016
nevyplývají žádné požadavky na vymezení plochy či koridoru územní rezervy na území řešeném
Změnou č. 5 Územního plánu Stříbro.
Bude prověřen požadavek na vymezení dalších veřejně prospěšných staveb zejména dopravní a
technické infrastruktury a veřejného prostranství.
Byl prověřen požadavek na vymezení dalších veřejně prospěšných staveb dopravní a technické
infrastruktury. V rámci návrhu ZmÚP 5 nebyly vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby, veřejné
prospěšná opatření ani asanace, pro které by bylo možné uplatnit předkupní právo.
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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
Pořizovatel uplatňuje požadavek na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie viz bod a2).
Na území obce nebude navržena žádná rozvojová plocha, která by měla být prověřena regulačním
plánem.
Požadavku na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno zpracováním územní studie bylo vyhověno. Podrobnější závěry jsou uvedeny
v kapitole I.1.1. odstavec a2).
V souladu se zadáním nebyla na území obce navržena žádná rozvojová plochy, která vy měla být
prověřena regulačním plánem.
e) Případný požadavek na zpracování variant řešení
Vzhledem k jednoznačnosti řešení ÚP se nepředpokládá požadavek na zpracování variantního
řešení návrhu Změny č.5 Územního plánu Stříbro.
V souladu se zadáním nebylo zpracováno variantní řešení návrhu ZmÚP 5.
f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

jeho

Návrh ÚP bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti v platném znění.
Obsah návrhu změny č.5 ÚP včetně jeho odůvodnění bude zpracován přiměřeně k rozsahu změny
dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 v tomto rozsahu a to včetně grafické části v těchto měřítcích:
I.A. Textová část – výrok změny územního plánu
I.B. Grafická část změny územního plánu v rozsahu změny
(korespondující se stávajícím ÚP)
1a Výkres základního členění území
1 : 10 000
1b1a Hlavní výkres Stříbro
1 : 5 000
1b1c Hlavní výkres Těchlovice u Stříbra
1 : 2 000
1b1g Hlavní výkres Lhota u Stříbra
1 : 2 000
1b2 Koncepce dopravní infrastruktury
1 : 10 000
1c Výkres veřejných staveb, opatření a asanací
1 : 10 000
Všechny výkresy grafické části změny územního plánu budou zpracovány na podkladě
katastrálních map.
Odůvodnění změny ÚP
II.A.
Textová část odůvodnění změny územního plánu včetně srovnávacího textu
II.B. Grafická část odůvodnění změny územního plánu
2a Koordinační výkres
1 : 10 000
Výkres širších vztahů
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Návrh ZmÚP 5 byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcích vyhlášek č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti v platném znění.
Na základě reálného návrhu, a vzhledem k tomu, že ZmÚP 5 navrhuje jen dílčí změny v území,
nikoliv změny koncepčního přístupu (dopravní infrastruktury, Veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací), změny se tedy nepromítly ani do Výkresu širších vztahů. Budou pro fázi
společného jednání odevzdány pouze následující části ZmÚP 5:
I.A. Textová část – výrok změny územního plánu
I.B. Grafická část změny územního plánu v rozsahu změny
1a Výkres základního členění území
1b1a Hlavní výkres Stříbro

1 : 10 000
1 : 10 000

Odůvodnění změny ÚP
II.A.
Textová část odůvodnění změny územního plánu včetně srovnávacího textu
II.B. Grafická část odůvodnění změny územního plánu
2a Koordinační výkres
1 : 10 000

g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Návrh územního plánu bude vycházet ze základních principů udržitelného rozvoje území, které
zaručují vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel.
Na území řešeném Změnou č.5 Územního plánu Stříbro nejsou vymezeny žádné evropsky
významné lokality ani žádné ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Vyhodnocení vlivů Změny č.5
Územního plánu Stříbro na udržitelný rozvoj území se vzhledem k jejímu obsahu nepředpokládá.
Pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na posouzení
koncepce ÚP z hlediska jeho vlivu na životní prostředí, bude zpracováno Vyhodnocení vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území včetně posouzení ÚP z hlediska vlivu na životní prostředí jako samostatná
dokumentace.
ZmÚP 5 vychází ze základních principů udržitelného rozvoje území, viz kapitoly B. a C. Odůvodnění
ZmÚP 5.
Krajský úřad Plzeňského kraje vydal k návrhu Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro stanovisko
č. j. PK-ŽP/16150/18 ze dne 28. 6. 2019, v němž vyloučil významný vliv samostatně nebo ve spojení
s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí.
Stanovisko příslušného orgánu ochrany životního prostředí a ochrany přírody a krajiny bylo
zajištěno na základě žádosti o stanovisko k návrhu Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro.
Krajský úřad Plzeňského kraje vydal k návrhu zadání stanovisko č. j. PK-ŽP/16150/18 ze dne 28. 6.
2019, v němž vyloučil významný vliv samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry
na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Ve stejném
stanovisku vznesl požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). Závěry a celý text dokumentace SEA jsou uvedeny v
kapitolách F. a P. Odůvodnění ZmÚP 5.
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I.1.2.

Aktualizace zastavěného území
V návrh ZmÚP 5 byla v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona provedena aktualizace
zastavěného území. Do zastavěného území se v souladu s § 58 odst. 2 stavebního zákona
zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy,
určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků
přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále
pozemky vně intravilánu, a to zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní
komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území,
ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky
zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví.
Pro aktualizaci zastavěného území byla použita aktuální (stav ke 12. 4. 2020) digitalizovaná
katastrální mapa od ČÚZK, která mj. zobrazuje zastavěné stavební pozemky. Na základě tohoto
podkladu bylo aktualizováno zastavěné území obce. Rozsah změn zastavěného území je patrný
z Výkresu základního členění území, Hlavního výkresu i Koordinačního výkresu.
S aktualizací zastavěného území souvisí také aktualizace provedených změn v území (tj. byl
v součinnosti s pořizovatelem zhodnocen aktuální stav zastavitelných ploch, ploch přestavby
i ploch změn v nezastavěném území obce). Plochy nebo části ploch, u kterých bylo
zhodnoceno, že došlo ke změnám, jsou v návrhu ZmÚP 5 zařazeny mezi stabilizované plochy.
Jedná se o následující plochy nebo jejich části:
• LHO-SV-1 – původně zastavitelná plocha, nyní stabilizovaná plocha v zastavěném
území obce
• MIL-SV-2 – původně zastavitelná plocha, nyní stabilizovaná plocha v zastavěném
území obce
• TEC-SV-3 – původně zastavitelná plocha, nyní stabilizovaná plocha v zastavěném území
obce
• STR-DS-5 – původně zastavitelná plocha, nyní stabilizovaná plocha
• STR-DS-10 - původně zastavitelná plocha, nyní stabilizovaná plocha částečně
v zastavěném území obce a částečně v nezastavěném území obce
• STR-OV-3 – původně plocha přestavby, nyní stabilizovaná plocha v zastavěném území
obce
• STR-SM-4 – zmenšení zastavitelné plochy, nyní je část této plochy vymezena jako
stabilizovaná plocha v zastavěném území obce,
• STR-SM-5 - zmenšení zastavitelné plochy, nyní je část této plochy vymezena jako
stabilizovaná plocha v zastavěném území obce,
• STR-SM-8 - zmenšení zastavitelné plochy, nyní je část této plochy vymezena jako
stabilizovaná plocha v zastavěném území obce,
• STR-BI-6 - zmenšení zastavitelné plochy, nyní je část této plochy vymezena jako
stabilizovaná plocha v zastavěném území obce,
• STR-VL-4 - zmenšení plochy přestavby, nyní je část této plochy vymezena jako
stabilizovaná plocha v zastavěném území obce,
• STR-W-1 - původně plocha změn v nezastavěném území, nyní stabilizovaná plocha
v nezastavěném území
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I.1.2.

Soulad se současnou legislativou a právními předpisy
V kapitole d2.2) Kanalizace byl zajištěn soulad s platnou legislativou. Do textu byl na místo
konkrétního řešení (odvoz splaškové vody do nejbližší ČOV či do polí) zapracován požadavek
na likvidaci splaškových vod dle platné legislativy.

I.1.3.

Zajištění souladu mezi textovou a grafickou částí úplného znění Územního plánu Stříbro po
vydání Změny č. 3 Územního plánu Stříbro
Při zpracování ZmÚP 5 byly zjištěny drobné rozpory mezi Textovou a Grafickou částí platného
územního plánu (tj. Úplného znění Územního plánu Stříbro po vydání Změny č. 3 Územního
plánu Stříbro). ZmÚP 5 tyto rozpory opravuje. Jedná se o následující body v textové části
Územního plánu Stříbro, odůvodnění je označeno kurzívou:
•
•
•
•

Tabulka 3 – Sídelní zeleň
Tabulka 4 – Sídelní, doprovodná zeleň
Tabulka 7 – Navržené vodní a vodohospodářské plochy – zařazení plochy výroby
a skladování – lehký průmysl mezi plochy vodní a vodohospodářské
Str. 43 Plochy rekreace R - stanovení převažujícího účelu využití, přípustného využití,
podmíněně přípustného využití, nepřípustného využití i podmínek prostorového
uspořádání v úvodním společném textu pro plochy rekreace. Plocha rekreace R není
v Grafické části ÚP vymezena.

I. 2 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ve vztahu k platnému Územnímu plánu Stříbro
Tato kapitola obsahuje komplexní zdůvodnění přijatého řešení ve vztahu k platnému Územnímu plánu
Stříbro. Komplexní zdůvodnění jednotlivých změn je součástí kapitoly I. 1.1. Odůvodnění ZmÚP 5.
1a) Vymezení zastavěného území
Viz kapitola I.1.2. Odůvodnění ZmÚP 5, zastavěné území bylo aktualizováno k 12. 4. 2020.
1b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Návrhem ZmÚP 5 nedojde ke změně koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot. Jedná se jen o dílčí změny, které ze své podstaty jednotlivě, ani v synergii s jinými
záměry, nemůže mít na stanovenou základní koncepci (tj. koncepci ochrany a rozvoje
urbanistických i přírodních hodnot vliv). Návrh ZmÚP 5 stanovenou koncepci respektuje
a dále rozvíjí.
V sídle Butov dochází ke koncepční změně, rušená plocha RX - Plochy rekreace specifických
forem je nahrazena nově vymezenými plochami plochy přestavby RH – Plochy hromadné
rekreace, RI – plochy rodinné rekreace, ZP – Plochy zeleně – přírodního charakteru. Přírodní
hodnoty jsou v tomto případě chráněny a dále rozvíjeny stanovením podmínek prostorového
uspořádání pro plochy RH a RI a také vymezením plochy ZP. Detailní zdůvodnění viz kapitola
I.1.1. odstavec a8) Odůvodnění ZmÚP 5.
1c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
Návrhem ZmÚP 5 nedojde ke změně urbanistické koncepce. Jedná se jen o dílčí změny, které
ze své podstaty jednotlivě, ani v synergii s jinými záměry, nemohou mít vliv na stanovenou
základní urbanistickou koncepci.
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C1.1) Základní kritéria zpracování územního plánu
ZmÚP 5 zohledňuje nadřazené územně plánovací dokumentace, tj. Politiku územního rozvoje
České republiky i Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje v jejich platných zněních. Více
viz kapitola B. Odůvodnění ZmÚP 5.
C1.2) Členění území
Viz kapitola I.1.2. Odůvodnění ZmÚP 5, zastavěné území bylo aktualizováno ke 12. 4. 2020
ZmÚP 5 vymezuje nové zastavitelné plochy (JEZ-SV-1, LHO-ZN-1, STR-OSx1-1, STR-VL-9)
a plochy přestavby (BUT-RI-3, BUT-RI-4, BUT-RI-5, BUT-RH-1, BUT-RH-2, BUT-ZP-1, BUT-ZP-2,
BUT-ZP-3, BUT-ZP-4, STR-OV-5) tak, že zastavěné území a rozvojové plochy vytvářejí
kompaktní, logický urbanistický celek při respektování obecných i konkrétních požadavků na
pozici sídla v krajině.
C1.3) Stavba urbanistické struktury
ZmÚP 5 respektuje stávající správní členění sídla na centrální část města Stříbra a soustavu
okolních sídel i jejich pozici ve struktuře. Při návrhu ZmÚP 5 respektuje požadavek na
kompaktní využití území, tak aby nedocházelo k vytváření proluk a enkláv.
C1.4) Vymezení urbanistických zásad
ZmÚP 5 respektuje stanovené urbanistické zásady v platném Územním plánu Stříbro
a s respektem ke struktuře členění stávajícího textu zaznamenává změny (tj. vymezení
nových zastavitelných ploch i ploch přestavby, či naopak převedení těchto ploch do ploch
stabilizovaných vlivem naplnění jejich významu či jejich zastavěním) provedené
v jednotlivých sídlech.
C1.5) Osnova urbanistické koncepce
ZmÚP 5 respektuje stanovenou osnovu urbanistické koncepce a dále ji rozvíjí. Rozvoj je
patrný zejména v oblasti bydlení na k.ú. Stříbro, kdy změnou regulativů bude umožněno
zastavění lokality STR-BI-2 (Na Vinici). Dále stanovuje podmínky prostorového uspořádání pro
určité plochy (např. plochy RI) či stanovuje maximální kapacitu území (např. plocha STR-BI-2)
pro zachování a ochranu urbanistických i přírodních hodnot.
C2) Vymezení zastavitelných ploch
ZmÚP 5 aktualizuje Tabulku 1 – Přehled rozvojových ploch a ploch změny zastavěného území
v rozsahu provedených změn popsaných v kapitole I.1.1 a I.1.2 Odůvodnění ZmÚP 5. Součástí
provedených změn je také aktualizace výměru ploch v ha.
C3) Vymezení zastavitelných ploch
ZmÚP 5 aktualizuje Tabulku 2 – Plochy přestavby v rozsahu provedených změn popsaných
v kapitole I.1.1 a I.1.2 Odůvodnění ZmÚP 5. Součástí provedených změn je také aktualizace
rozlohy ploch v ha.
C4) Vymezení ploch dopravní infrastruktury
ZmÚP 5 aktualizuje tuto kapitolu z důvodů popsaných v kapitole I.1.3 Odůvodnění ZmÚP 5.
Jedná se o nepřesnost mezi textovou a grafickou částí platného Územního plánu Stříbro.
C5) Vymezení ploch sídelní zeleně
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ZmÚP 5 respektuje vymezené plochy sídelní zeleně, které vychází ze stávající urbanistické
struktury jednotlivých sídel a dále i z celkové urbanistické koncepce. Dále podporuje rozvoj
sídelní zeleně v rekreačních lokalitách (např. vymezením plochy ZP - Plochy zeleně –
přírodního charakteru v rekreační lokalitě při vodní nádrži Hracholusky).
ZmÚP 5 aktualizuje v této kapitole Tabulku 3 – Sídelní zeleň a Tabulku 4 – Sídelní, doprovodná
zeleň z důvodů popsaných v kapitole I.1.3 O Odůvodnění ZmÚP 5. Jedná se o nepřesnost mezi
textovou a grafickou částí platného Územního plánu Stříbro.
C6) Vymezení územní rezervy dalšího rozvoje
Vlivem záměrů navržených ZmÚP 5 nedochází ke změně této kapitoly
1d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování
D1) Dopravní infrastruktura
Návrhem ZmÚP 5 nedochází ke změně koncepce veřejné infrastruktury. Záměry ZmÚP 5
nevytváří požadavky na změnu této koncepce.
Změny provedené v této kapitole jsou pouze důsledkem, naplněním uvažovaného záměru
těchto ploch (např. realizací komunikací) a jejich převedení do stabilizovaných ploch
v Územním plánu Stříbro. Konkrétně se jedná o plochy STR-DS-5 (přeložka silnice II/230) a
STR-DS-10 (cyklostezka Těchlovice – Stříbro).
Dále ZmÚP 5 vymezuje nové plochy pro dopravu v klidu. Konkrétně se jedná o plochu STROV-5. Odůvodnění tohoto řešení je popsáno v kapitole I.1.1 odstavci a7) Odůvodnění
ZmÚP 5.
D2) Technická infrastruktura
Vlivem záměrů navržených ZmÚP 5 nedochází ke změně této kapitoly v odstavcích
D2.1 Zásobování pitnou vodou, D2.2 Kanalizace, D2.4 Zásobování zemním plynem,
D2.5 Zásobování elektrickou energií, D2.6 Zásobování teplem, D2.7. Telekomunikace a
radiokomunikace, D2. Produktovody, D2.9 Ropovody.
Do kapitoly D2.2. Kanalizace byl na základě požadavků dotčeného orgánu (konkrétně Povodí
Vltavy s.p., sdělení zn. PVL-6306/2021/340/Če, PVL-173/2021/SP ze 26.01.20220) byl
doplněn text požadující šetrné nakládání s dešťovými vodami – realizace oddílné kanalizace
a přednostní akumulace a zasakování dešťových vod na pozemcích určených pro zástavbu.
Dále byl do kapitoly D.2.5 Zásobování elektrickou energií zapracován požadavek společnosti
ČEZ Distribuce (vyjádření ze 10.02.2021), koridor pro novou trasu vedení VVN byl podmíněn
respektováním koridoru veřejné dopravní infrastruktury STR-DS-3 a STR-DS-4 a dále
zastavitelné plochy vymezené v platném územním plánu Stříbro.
Jedním ze záměru ZmÚP 5 je vymezení nové zastavitelné plochy STR-VL-9, která bude
rozšiřovat kapacitu stávajícího areálu recyklace stavebních a demoličních odpadů
s následnou výrobou recyklátů. Tento záměr byl zapracován do odstavce D2.3. Nakládání
s odpady.

46

Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
D3) Občanské vybavení
ZmÚP 5 vymezuje v centrální části města Stříbra novou plochu přestavby pro vznik
občanského vybavení STR-OV-5. Tato plocha je v této kapitole doplněna. Odůvodnění
vymezení této plochy viz kapitola I.1.1 odstavec a7) Odůvodnění ZmÚP 5.
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.
Návrhem ZmÚP 5 nedochází ke změně koncepce uspořádání krajiny.
ZmÚP 5 aktualizuje Tabulku 7 – Navržené vodní a vodohospodářské plochy v rozsahu
provedených změn popsaných v kapitole I.1.2 a I.1.3 Odůvodnění ZmÚP 5. Plocha STR-W-1
byla již realizována, proto je nově znázorněna jako stabilizovaná plocha. Plocha TEC-VL-3 není
vodní plochou.
Vlivem záměrů navržených ZmÚP 5 nedochází ke změně této kapitoly v odstavcích E1) Prvky
ochrany přírody a krajiny, E3) Prostupnost krajiny, E4) Protierozní opatření, E5) Plochy pro
opatření proti povodním, E6) Vymezení opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability
krajiny, E8) Vymezení ploch pro dobývání nerostů.
E2) Územní sytém ekologické stability
Návrhem ZmÚP 5 nedochází ke změně územního systému ekologické stability.
Záměr ZmÚP 5 vybudovat na území města Stříbra kynologické cvičiště koliduje se způsobem
využití plochy NS - plocha smíšená nezastavěného území. Proto je plocha NS v rozsahu
stávajícího kynologického cvičiště nahrazena novou plochou OSx1 – plochy pro tělovýchovu
a sport kynologické cvičiště. Dále je Územním plánem Stříbro v této ploše vymezeno lokální
biocentrum LBC 22 (PP 38). V ÚP Stříbro je vedeno toto biocentrum jako nefunkční, tedy
k založení. Regulativy pro plochu OSx1 jsou navrženy tak, aby umožňovaly realizaci
kynologického cvičiště a zároveň zajistily ochranu biocentra, tedy aby zůstala zachována
možnost pro budoucí posílení funkcí ÚSES založením nefunkčních částí biocentra. Kompletní
zdůvodnění je uvedeno v kapitole I.1.1. odstavec a9) Odůvodnění ZmÚP 5.
E7) Koncepce rekreačního využívání krajiny
ZmÚP 5 umožňuje další rozvoj rekreační oblasti při Hracholuské přehradní nádrži. Tato oblast
byla zatížena stavební uzávěrou a nyní nesplňuje současné požadavky na území,
nezohledňuje požadavky zvlášť pro hromadnou či individuální rekreaci. ZmÚP 5 ruší tedy
plochu RX – Plochy individuální rekreace – specifické a místo ní vymezuje nové plochy
přestavby RH – Plochy hromadné rekreace (konkrétně se jedná o plochy BUT-RH-1, BUT-RH2), RI – plochy rodinné rekreace (konkrétně se jedná o plochy BUT-RI-3, BUT-RI-4, BUT-RI-5),
ZP – Plochy zeleně – přírodního charakteru (konkrétně se jedná o plochy BUT-ZP-1, BUT-ZP2, BUT-ZP-3, BUT-ZP-4). Kompletní zdůvodnění je uvedeno v kapitole I.1.1. odstavec a8)
Odůvodnění ZmÚP 5.
ZmÚP 5 zařazuje mezi stabilizované plochy plochu STR-DS-10, tedy již zrealizovanou
cyklostezku propojující Těchlovice u Stříbra a Stříbro.
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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 umisťování
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.
ZmÚP 5 navrhuje pouze dílčí změny, které se nedotýkají, až na drobné výjimky, stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Dále jsou zachovány definice
a podmínky pro Plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území obce, Společné
podmínky pro využívání nezastavěného území, Omezení území – všeobecně, Překryvné
funkce, které jsou stanoveny v úvodu této kapitoly platného Územního plánu Stříbro. Změny
jsou popsány níže v této kapitole.
Návrhem ZmÚP 5 dochází ke zrušení plochy RX - Plochy individuální rekreace – specifická
a to z důvodů podrobně popsaných v kapitole I.1.1. odstavci a8) Odůvodnění ZmÚP 5. Dále
dochází k definici nové plochy OSx1 – Plochy pro tělovýchovu a sport – kynologické cvičiště a
to z důvodů podrobně popsaných v kapitole I.1.1. odstavci a9) Odůvodnění ZmÚP 5.
• Plochy rekreace (R) – ZmÚP 5 ruší obecné stanovení Převažujícího účelu, Přípustného
využití, Podmíněně přípustného využití, Nepřípustného využití i Podmínky prostorového
uspořádání. Plocha rekreace - R jako samostatná plocha není v grafické části Územního
plánu Stříbro vymezena, naopak se plochy rekreace dále člení na RH – plochy rekreace
hromadné, RI – plochy rodinné rekreace a RZ – plochy individuální rekreace –
zahrádkářské osady, pro které jsou stanoveny podrobné podmínky využití těchto ploch.
Uvedení regulativů pro plochu rekreace R je tedy zbytečné a zmatečné, proto je ZmÚP 5
v textové části ruší.
o ZmÚP 5 zpřesňuje Podmínky prostorového uspořádání pro plochu RI – plochy
rodinné rekreace. ZmÚP 5 nově umožňuje vybudovat jedno podzemní podlaží pod
objektem pro rodinnou rekreaci a definuje nejvyšší přípustnou výšku stavby na 9 m,
také zvyšuje maximální výměru zastavěné plochy rekreačního objektu včetně terasy
na 80 m2. Podmínky prostorového uspořádání této plochy byly revidovány na základě
požadavku Zadání ZmÚP 5. Logika změny vychází z přehledové tabulky č. 1 –
nastavení podmínek Prostorového uspořádání pro rekreační území při nádrži
Hracholusky uvedené v kapitole I.1.1. odstavci a8) Odůvodnění ZmÚP 5.
• Plochy občanského vybavení (O) - ZmÚP 5 doplňuje uvedený výčet ploch veřejné
vybavenosti podle převažujícího účelu a nově zde uvádí Plochy občanského vybavení –
parkovací plochy a parkovací domy. Parkovací plochy a parkovací domy jako prvky
občanského vybavení slouží pro potřeby všech obyvatel města. Tato změna reaguje na
nedostatek parkovacích míst v centrální části města, kde se nachází budovy významné
občanské vybavenosti, a připívá ke zvýšení kvality veřejných prostranství.
• Plochy smíšené obytné - ZmÚP 5 zasahuje do textu psaného kurzívou uvedeného pod
kapitolou Podmínky prostorového uspořádání. V tomto textu se ruší podmínky uvedené
pro plochu TEC-SV-3, jelikož navržené změny v této ploše již proběhly a plocha je ZmÚP 5
zařazena mezi plochy stabilizované. Dále je zde nově uvedena podmínka pro zastavitelnou
plochu JEZ-SV-1, která stanovuje zákaz dělení pozemků. Důvod pro stanovení této
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podmínky je podrobně vysvětlen v kapitole kapitole I.1.1. odstavci a10) Odůvodnění
ZmÚP 5.
1g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit
Návrhem ZmÚP 5 nedochází ke změně přístupu vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu ani
ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemků a stavbám vyvlastnit.
Vlivem záměrů navržených ZmÚP 5 nedochází ke změně této kapitoly v odstavcích
G2) Veřejně prospěšná opatření, G3) Asanace a asanační území, stavby a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
Jedinou změnou v této kapitole je zrušení dvou veřejně prospěšných staveb dopravní
infrastruktury VSD 5 (přeložka silnice II/230) a VSD 10 (cyklostezka Těchlovice – Stříbro)
v Tabulce 11 – VPS dopravní infrastruktury. Jedná se o plochy STR-DS-5 a STR-DS -10, na nichž
již byly stavby dopravní infrastruktury realizovány, a proto byly tyto zastavitelné plochy
zaraženy ZmÚP 5 do ploch stabilizovaných. Realizací těchto staveb pozbývá smyslu také jejich
zařazení v této územně plánovací dokumentaci mezi veřejně prospěšné stavby.
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 zákona
Návrhem ZmÚP 5 nedochází ke změně této kapitoly.
1i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Návrhem ZmÚP 5 nedochází ke změně této kapitoly.
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 činnosti
ZmÚP 5 na základě požadavků uvedených v Zadání Změny č. 5 Územního plánu Stříbro ruší
povinnost zpracování a evidence územní studie pro následující plochy:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

STR-BI-1 (označení územní studie US 3)
STR-BI-2 (označení územní studie US 4)
STR-BI-6 (označení územní studie US 7)
STR-BI-7 (označení územní studie US 8)
Část plochy STR-SM-3 (označení územní studie US 10)
STR-SM-6 (označení územní studie US 11)
STR-SM-8 (označení územní studie US 13)
TEC-BI-1 (označení územní studie US 14)
TEC-SV-1 (označení územní studie US 15)

Odůvodnění této změny je detailně popsáno v kapitole I.1.1 odstavci a2) Odůvodnění
ZmÚP 5.
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V souvislosti se zrušením požadavku na zpracování US 10 je smazán obrázek, který definoval
rozsah řešeného území v části plochy STR-SM-3.
Dále do Tabulky 14 – Přehled požadovaných územních studií ZmÚP 5 doplňuje kolonku pro
Stanovení lhůty pro pořízení územní studie. Lhůta pro pořízení US 1, US 2, US 5, US 12 je
shodná – do 31. 12. 2022. Konkrétní termín pořízení územní tedy nahrazuje obecný
požadavek na pořízení studie do 4 let od schválení Územního plánu Stříbra vydáním OOP.
1k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu.
Návrhem ZmÚP 5 nedochází ke změně této kapitoly.
1l) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
ZmÚP 5 ruší podmínka týkající se požadavku na realizaci okružní křižovatky pro zajištění
dopravního napojení lokality na třídu 5. května. Odůvodnění této změny je detailně popsáno
v kapitole I.1.1 odstavci a1) Odůvodnění ZmÚP 5.
Dopravní napojení lokality bylo podrobně analyzováno, byly zjišťovány alternativní způsoby
napojení a jejich dopad na lokalitu. Změna vychází z následujících zjištění:
o Vzhledem k nastavení majetkoprávních vztahům v území není možné zajistit v dohledné
době napojení lokality pomocí plochy STR-DS-13,
o Dále byl zpracovatelem ZmÚP 5 vytvořen Dopravní model – stav roku 2030 s kompletní
zástavbou území STR-BI-2, jehož cílem bylo prověřit dopravní zátěž a využitelnost stávající
dopravní sítě pro napojení předmětné lokality. Z výstupů z dopravního modelu vyplývá,
že v případě plné zastavěnosti území by v současnosti jednou přípojnou komunikací
projelo ve špičkovou hodinu zhruba 65 osobních vozidel v obou směrech, což představuje
dopravní zátěž, kterou je navržená komunikační síť stavu bez problémů absorbovat
ve všech svých částech.
Dále je zachována podmínka vztahující se k požadavku na zajištění dostatečně kapacitní
kanalizace).
1m) Údaje o počtu listů územního plánu a k němu připojené grafické části
Počet výkresů grafické části ani jejich velikost (tj. 9xA3 či 2xA3) se nemění. Rozsah textové
části, se vzhledem k navrženým změnám mění.
Rozsah textové části je 76 stran, formát A4-
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I. 3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení v souvislosti s předanými pokyny pořizovatele k úpravě
návrhu Změny č. 5 Územního plánu Stříbro pro veřejné projednání ze dne 19. 5. 2021, které byly
schváleny zastupitelstvem města Stříbra, usnesením č. 26./II./12.
Projektant zvážil všechny skutečnosti a zapracoval všechny vydané pokyny do textové i grafické části
územního plánu.
Doplnit hranice CHLÚ Benešovice do 2a Koordinačního výkresu Změny č. 5 ÚP Stříbro.
Do grafické části byla doplněna hranice CHLÚ Benešovice do Koordinačního výkresu.
Doplnit HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) do 2a Koordinačního výkresu jako technická
infrastruktura samostatně.
Do grafické části bylo doplněno HOZ do Koordinačního výkresu.
Uvést informace o JPÚ v k.ú. Sytno zasahující do části k.ú. Lhota u Stříbra do textové části
odůvodnění Změny č. 5 ÚP Stříbro.
V k.ú. Sytno zasahující do části k.ú. Lhota u Stříbra byly realizovány komplexní pozemkové úpravy.
Zapracovat problematiku posuzování vlivů na ŽP a doplnit kapitoly dle stanoviska KÚ PK – OŽP.
V textové části výroku podmínit plochu STR-OSx1-1 (kynologické cvičiště) projednáním s
provozovatelem ropovodu.
Do textové části výroku byly doplněny podmínky pro realizaci záměru v ploše STR-OSx1-1 dle
požadavků provozovatele ropovodu MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou uvedených ve vyjádření
vyjádření č.j. 202/000017/1 ze 13.01.2021, doručeno 13.01.2021
Do kapitoly d2) Technická infrastruktura, d2.2) Kanalizace doplnit text: Kanalizace, která odvádí
odpadní vody na ČOV Stříbro bude budována jako oddílná splašková.
Do příslušné kapitoly textové části výroku byl uveden výše uvedený text.
Do kapitoly d2) Technická infrastruktura, d2.2) Kanalizace doplnit text: 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.
Do příslušné kapitoly textové části výroku byl uveden výše uvedený text.
Zapracovat požadavek společnosti ČEZ Distribuce na rozvoj trasy vedení VVN 110 kV a zřídit
koridor v šíři 100 m (dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4 ZÚR
PK). 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.
Tento koridor byl zapracován do grafické i do textové části výroku návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro,
konkrétně do kapitoly d2.5) Zásobování elektrickou energií.
Vypustit zastavitelnou plochu STR-DS-15 pod opěrnou zdí areálu MŠ Přístavní a s tím spojenou
úpravou plochy STR-SM-11 a STR-OV-4. Jedná se o vypuštění trasy komunikace pod areálem MŠ,
kdy část pozemku STR-SM-11 bude přičleněna k areálu MŠ a část pozemku bude využívána jako
bydlení individuální (RD).
V souladu s požadavkem pokynu byla vypuštěna plocha STR-DS-15 z grafické i textové části
územního plánu. Zastavitelná dopravní plocha STR-DS-15 byla v územním plánu vymezena pro
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zajištění dopravní obsluhy plochy SM - plochy smíšené obytné – městské a plochy OV – plochy
občanské vybavenost. Na ploše STR-OV-4 již vznikl objekt mateřské školy a tato plocha byla
Změnou č.5 ÚP Stříbru převedena mezi plochy stabilizované. Dopravní obslužnost je v území je
zajištěna, poměry v území jsou jasné, proto není třeba vymezovat specifickou plochu STR-DS-15 a
je možné tento pozemek přičlenit ke stabilizovaným plochám SM - plochy smíšené obytné –
městské a OV – plochy občanské vybavenost.
I. 4 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení v souvislosti s předanými pokyny pořizovatele k úpravě
návrhu Změny č. 5 Územního plánu Stříbro pro vydání čistopisu návrhu Změny č.5 Územního plánu
Stříbro
Zapracovat požadavek Ministerstva obrany. Jevy 102a, 82a a 119 a jejich vymezená území budou
zapracovány do příslušných částí návrhu Změny. 5 Územního plánu Stříbro pro vydání. Jedná se
o deklaraci stávajících strategicky důležitých limitů v území v části Odůvodnění a neovlivňují
zajištění obrany a bezpečnosti státu.
V souladu s požadavkem Ministerstva obrany byly zapracovány jevy 102a, 82a a 119 i text „Celé
správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných
druhů staveb“ do grafické části odůvodnění Změny č. 5 ÚP Stříbro, konkrétně do koordinačního
výkresu.
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany: je třeba respektovat jevy uvedené v ÚAP, zejména jevy č.
102a, 82a a 119 i další zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Celé správní území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.
Zapracovat požadavky Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň, konkrétně:
1. V návrhu zm.č.5 ÚP Stříbro požadujeme do kapitoly 1f) - podkapitoly Plochy hromadné rekreace
[RH] a Plochy rodinné rekreace [RI] pro část v k.ú. Butov v části podmínek jejich využití doplnit
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.).“
2. V návrhu zm.č.5 ÚP Stříbro požadujeme do kapitoly 1f) - podkapitoly Plochy hromadné rekreace
[RH] a Plochy rodinné rekreace [RI] pro část v k.ú. Butov v části podmínek jejich využití doplnit
text: „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.“
Do příslušné kapitoly textové části výroku byly uvedeny výše uvedené texty.
Revidovat a zapracovat požadavek na zakreslení zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o. bude do
návrhu Změny č. 5 Územního plánu Stříbro pro vydání. Konkrétně se jedná o následující
připomínky:
1) Do koordinačního výkresu požadujeme zakreslit všechna zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.,
včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem.
2) Požadujeme do textové části doplnit informace o průběhu stávajících inženýrských sítí ve správě
NET4GAS, s.r.o., včetně informací o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech.
Požadavku č. 1) bylo vyhověno. Jsou zde zapracovány jevy ÚAP, konkrétně jevy č. 74 a 75.
Požadavku č. 2) nebylo vyhověno. V textové části územního plánu je uvedeno, že „Jsou přejaty
návrhy rozšíření plynovodů zanesené do ÚAP provozovateli distribuční soustavy zemního plynu a
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plynárenské soustavy ČR“ Toto tvrzení platí obecně pro všechny správce technické infrastruktury.
Informace o ochranných a bezpečnostních pásmech jsou uvedeny zákoně č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon).
Aktuální data o realizované stavbě dvojitého vedení ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice budou
zapracovány do stabilizovaného území. V kapitole d2.5 bude doplněno u koridoru VN Stříbro, že
bude respektovat vedení ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice.
Aktuální data o realizované stavbě, včetně ochranného pásma, byla zapracována do výkresů
výrokové části i odůvodnění, konkrétně do výkresu 1b3 Koncepce technické infrastruktury energetika a spoje, do výkresu 1c Výkres veřejných staveb, opatření a asanací a do 2a Koordinační
výkres.
V textové části výroku se tato změna promítla v kapitole d2.5, kde byla smazána informace o
původním plánovaném záměru na zdvojení vedení a zároveň zde byl doplněn požadavek na
respektování tohoto vedení v rámci nového záměru - zdvojení vedení VVN Stříbro – Tachov. Dále
se tato změna promítla také v kapitole g1) veřejně prospěšné stavby.
J.

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

V srpnu roku 2020 byl vypracován pořizovatelem (Městský úřad Stříbro – Odbor výstavby a územního
plánování, oprávněná osoba: Bc. Jana Kopetová) Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Stříbro
za uplynulé období 01/2015 – 08/2020.
V tomto dokumentu je podrobně analyzováno využití zastavitelných ploch vymezených ÚP Stříbro.
Z této analýzy vyplývají následující závěry:
•

•
•
•
•

Koncepce zastavitelných ploch pro bydlení vymezené Územním plánem Stříbro zůstane
zachována. Územní plán navrhuje na území obce 86,40 ha zastavitelných ploch pro bydlení
a plochy smíšené obytné, což je plně v souladu s odborně posouzenou potřebou zastavitelných
ploch bydlení v řešeném území.
Odůvodnění: Celkem je v ÚP Stříbro navrženo 86,40 ha zastavitelných ploch pro bydlení a ploch
smíšených obytných městských a vesnických. Rozvoj byl realizován na 4,23 ha zastavitelných
ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných. Na základě demografického vývoje počtu
obyvatel ve Stříbře byl vypracován odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení,
který představuje 232 RD formou individuálního bydlení a 190 RD formou ploch smíšených
obytných městských a vesnických, což odpovídá rozsahu zastavitelných ploch v ÚP Stříbro, tedy
cca 86,40 ha.
Plochy rodinné rekreace nebyly využity, potřeba vymezení nových ploch nebyla zjištěna.
Plochy výroby a sklady – lehký průmysl nebyly využity, potřeba vymezení nových ploch nebyla
zjištěna.
Plochy veřejných prostranství nebyly využity, potřeba vymezení nových ploch nebyla zjištěna.
Plocha technické infrastruktury nebyla využita, potřeba vymezení nových ploch nebyla
zjištěna.
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K. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů
Změna č. 5 Územního plánu Stříbro nezasahuje do širších vztahů vymezených v Územním plánu Stříbro
v platném znění.

L.

Vyhodnocení splněných požadavků obsažených v rozhodnutí Zastupitelstva města
Stříbro o pořízení Změny č. 5 ÚP Stříbra a o jejím obsahu, popřípadě vyhodnocení
souladu s pokyny k úpravě návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro v případě postupu podle
§ 54 odst. 3 stavebního zákona

L.1. Pokyny k úpravě návrhu Změny č.5 ÚP Stříbro po společném jednání
Pokyny k úpravě návrhu změny č. 5 ÚP byly schváleny zastupitelstvem města Stříbra usnesením
č.26./II. /12 dne 19. 5. 2021, v tomto znění:
Do návrhu změny č.5 Územního plánu Stříbro budou na základě vyhodnocení výsledků projednání
návrhu územního plánu s dotčenými orgány a na základě uplatněných připomínek zapracovány
následující skutečnosti:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Doplnit hranice CHLÚ Benešovice do 2a Koordinačního výkresu Změny č. 5 ÚP Stříbro.
Doplnit HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) do 2a Koordinačního výkresu jako technická
infrastruktura samostatně.
Uvést informace o JPÚ v k.ú. Sytno zasahující do části k.ú. Lhota u Stříbra do textové části
odůvodnění Změny č. 5 ÚP Stříbro.
Zapracovat problematiku posuzování vlivů na ŽP a doplnit kapitoly dle stanoviska KÚ PK – OŽP.
V textové části výroku podmínit plochu STR-OSx1-1 (kynologické cvičiště) projednáním s
provozovatelem ropovodu.
Do kapitoly d2) Technická infrastruktura, d2.2) Kanalizace doplnit text: Kanalizace, která
odvádí odpadní vody na ČOV Stříbro bude budována jako oddílná splašková.
Do kapitoly d2) Technická infrastruktura, d2.2) Kanalizace doplnit text: 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.
Zapracovat požadavek společnosti ČEZ Distribuce na rozvoj trasy vedení VVN 110 kV a zřídit
koridor v šíři 100 m (dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4
ZÚR PK). 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.
Vypustit zastavitelnou plochu STR-DS-15 pod opěrnou zdí areálu MŠ Přístavní a s tím spojenou
úpravou plochy STR-SM-11 a STR-OV-4. Jedná se o vypuštění trasy komunikace pod areálem
MŠ, kdy část pozemku STR-SM-11 bude přičleněna k areálu MŠ a část pozemku bude využívána
jako bydlení individuální (RD).

Všechny tyto pokyny byly zapracovány do textové nebo výkresové části návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro
pro veřejné projednání.
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L.2. Pokyny k úpravě návrhu Změny č.5 ÚP Stříbro po veřejném projednání
Pokyny k úpravě návrhu změny č. 5 ÚP, pro vydání čistopisu Změny č. 5 ÚP, byly schváleny
zastupitelstvem města Stříbra usnesením č. 30./II. /9 dne 10. 11. 2021, v tomto znění:
•

•

•
•

Zapracovat jevy 102a, 82a a 119 a jejich vymezená území do příslušných částí návrhu Změny.
5 Územního plánu Stříbro pro vydání. Jedná se o deklaraci stávajících strategicky důležitých
limitů v území v části Odůvodnění a neovlivňují zajištění obrany a bezpečnosti státu.
Zapracovat požadavky Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň, do návrhu Změny č. 5
Územního plánu Stříbro pro vydání. Požadavky se týkají zpřesnění podmínek regulativů RH, RI
v lokalitě Butov.
Zrevidovat požadavek na zakreslení zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o. a zapracovat jej do
návrhu Změny č. 5 Územního plánu Stříbro pro vydání.
Zapracovat požadavek ČEPS, a.s., Praha 10. Aktuální data o realizované stavbě dvojitého
vedení ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice budou zapracovány do stabilizovaného území. V kapitole
d2.5 bude doplněno u koridoru VN Stříbro, že bude respektovat vedení ZVN 400 kV Vítkov –
Přeštice.

Všechny tyto pokyny byly zapracovány do textové nebo výkresové části návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro
pro vydání čistopisu.

M. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení.
Změna č. 5 Územního plánu Stříbro nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou
řešeny v ZÚR PK.
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N. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa.
ZmÚP 5 vychází ze zadání schváleného zastupitelstvem města Stříbra. V zadání je stanoveno deset
záměrů a1) až a10), které má ZmÚP 5 zvážit a zapracovat. Níže v tabulce prověřujeme všech deset
záměrů z hlediska jejich možného vlivu na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce
lesa.
Z tabulky č. 2 vyplývá, že zábor zemědělského půdního fondu je třeba posoudit v případě záměru a5)
vlivem vymezení nové zastavitelné plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl STR-VL-9 a dále
v případě záměru a6) vlivem vymezení nové zastavitelné plochy zeleně - nezastavitelných soukromých
zahrad LHO-ZN-1.
Tabulka č. 2 – přehled záměrů, které jsou předmětem Změny č. 5 Územního plánu Stříbro a jeho vlivu
na zábor ZPF a PUPFL
Záměr

Vliv

Odůvodnění

Označení vychází
ze zadání

na ZPF a
PUPFL

a2)

žádný

a3)

žádný

ZmÚP 5 nemá žádný vliv na zápor ZPF či PUPFL. Zastavitelná plocha STR-BI2 je již vymezena v platném Územním plánu Stříbro a případný důsledek
navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL byl již řešen v platné ÚPD.
Tento bod požaduje prověření požadavku na tvorbu územních studií na
území města.
Požadavku nebylo vyhověno – viz kapitola I.1.1. odstavec a3) Odůvodnění

a4)

žádný

Požadavek se neřeší – viz kapitola I.1.1. odstavec a) Odůvodnění ZmÚP

a5)

ano

a1)

žádný

a6)

ano

a7)

žádný

a8)

žádný

a9)

žádný

a10)

žádný

ZmÚP 5.
5.

Záměr bude realizován a pozemcích p.č. 521/1, p.č. 3164/1 a p.č. 725/1 vše
v k.ú. Stříbro. Pozemky p.č. 521/1 a p.č. 3164/1 nemají evidovaný žádný
způsob ochrany, tedy ani ZPF (BPEJ) ani PUPFL.
Pozemek p.č. 725/1 o celkové rozloze 39,122 ha má evidovaný jako způsob
ochrany ZPF (konkrétně BPEJ – 42604, 42614, 42644, 43815 a 44811).
Záměrem dotčená část pozemku o rozloze 0,252 ha má BPEJ 44811)
Dotčené pozemky p.č. 1488/1 a p.č. 1488/3 vše v k.ú. Lhota u Stříbra mají
evidovaný jako způsob ochrany ZPF.
Pozemek p.č. 1488/1 o rozloze 0,159 ha má BPEJ 42601.
Pozemek p.č. 1488/3 o rozloze 0,056 ha má BPEJ 42601.
Záměr se nachází v zastavěném území, je stabilizovanou plochou. Jedná se
o změnu způsobu využití, která nemá žádný vliv na zápor ZPF či PUPFL
Záměr se nachází v zastavěném území. Původně byla plochy zatížena
stavební uzávěrou. Rozsah řešeného území plně respektuje původní
vymezení plochy RX - plochy rekreace specifických forem. ZmÚP 5 v této
lokalitě nevymezuje nové zastavitelné plochy a tudíž nemá žádný vliv na
zápor ZPF či PUPFL.
Dotčený pozemek p.č. 758/1 v k.ú. Stříbro nemá evidovaný žádný způsob
ochrany, tedy ani ZPF (BPEJ) ani PUPFL.
ZmÚP 5 nemá žádný vliv na zápor ZPF či PUPFL. Zastavitelná plocha JEZ-RI1 je již vymezena v platném Územním plánu Stříbro a případný důsledek
navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL byl již řešen v platné ÚPD. ZmÚP 5
mění pouze způsob využití této plochy, nikoliv její rozsah.
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N.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Metoda vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dále
jen „ZPF“) je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb. ze dne 24. 10. 2019, o stanovení
postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a zároveň s Metodickým doporučením
Odboru územního plánování MMR ČR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ČR
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním
plánu (Ústav územního rozvoje, Brno, srpen 2013) (dále jen „Metodický pokyn“).
Zdrojem pro určení kultur zemědělských pozemků v jednotlivých lokalitách záboru ZPF byla katastrální
mapa poskytnutá ČÚZK, stav ke 12. 4. 2020. Dle § 2 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), v platném znění, se mezi zemědělské pozemky řadí orná půda,
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, nezemědělskými pozemky jsou lesní
pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Zdrojem pro určení tříd ochrany
ZPF podle BPEJ v jednotlivých lokalitách záboru ZPF byla data ÚAP SO ORP Stříbro 2016.
Tabulka č. 3 – vyhodnocení záborů ZPF plochami změn podle druhu pozemku
kultura zemědělské půdy
orná půda
trvalý travní porost (TTP)
zahrady
ovocné sady
chmelnice
vinice
CELKEM

ZPF
k odnětí (ha)
0,252
0,215
0,000
0,000
0,000
0,000
0,467

I.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

z toho třída ochrany ZPF (ha)
II.
III.
IV.
0,000
0,000
0,252
0,000
0,215
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,215
0,252

V.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Tabulka č. 4 – vyhodnocení záborů ZPF plochami změn podle navrhovaného způsobu využití
kultura zemědělské půdy
plochy výroby a skladování
plochy soukromých zahrad
CELKEM

ZPF
k odnětí (ha)
0,252
0,215
0,467

I.
0,000
0,000
0,000

z toho třída ochrany ZPF (ha)
II.
III.
IV.
0,000
0,000
0,252
0,000
0,215
0,000
0,000
0,215
0,252

V.
0,000
0,000
0,000

N.1.1 Odůvodnění záboru zemědělského půdního fondu pro plochu STR-VL-9
Podrobné odůvodnění navrhované změny je uvedeno v kapitole I.1.1. v odstavec a5) Odůvodnění
ZmÚP 5.
Půdy zařazené do IV. třídy ochrany zemědělské půdy jsou půdy s převážně podprůměrnou
produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou,
využitelné pro výstavbu. Záměr umožňuje rozšíření stávajícího areálu recyklace stavebních
a demoličních odpadů a následnou výrobu recyklátů, jehož kapacity jsou již vyčerpány. Recyklace
stavebních a demoličních odpadů podporuje udržitelný rozvoj, má příznivý vliv na
environmentální i ekonomický pilíř udržitelnosti. Jeho realizace je tedy ve veřejném zájmu. Pro
realizaci záměru se jedná o nejvýhodnější místo – rozšíření stávajícího areálu, vzdálenost od města
a tedy od rezidenčních čtvrtí, existující dopravní i technická infrastruktura.
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N.1.2 Odůvodnění záboru zemědělského půdního fondu pro plochu LHO-ZN-1
Podrobné odůvodnění navrhované změny je uvedeno v kapitole I.1.1. v odstavec a6) Odůvodnění
ZmÚP 5.
Půdy zařazené do III. třídy ochrany zemědělské půdy jsou půdy s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro
výstavbu. Cílem je využívat tyto pozemky jako zahradu pro sousední objekt rodinného domu na
stavební p.č. 60/1. ZmÚP 5 tedy v předmětné ploše vymezuje zastavitelnou plochu ZN - plochy
zeleně - nezastavitelných soukromých zahrad. Pozemek bude tedy dále využíván pro pěstování
plodin a nedojde k zásadní změně v území. V souladu s regulativy této plochy je možné pouze
omezené zastavění pozemku, např. realizace zahradních domků pro uschování nářadí nebo
dalších staveb souvisejících s produkční funkcí.
N.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL
ZmÚP 5 se nedotýká pozemků určených pro funkci lesa. Není tedy vyhodnocován předpokládaný
důsledek řešení na PUPFL.

58

Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
O. Text platného ÚP Stříbro s vyznačením změn
Níže v textu je uveden text platného Územního plánu s vyznačenými změnami.
Nově vložený text je podtržený a označen modře, rušený text je přeškrtnut a označen červeně.
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P.

Text dokumentace SEA včetně analytické části

60

Odůvodnění Změny č. 5 Územního plánu Stříbro
Q. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro
Q.2. Námitky uplatněné při veřejném projednání:
•

ČEPS, a.s., Praha 10, námitka zn. 487/21/1800 ze 23.08.2021, doručeno 27.08.2021
- Námitka se vztahuje k již zrealizované stavbě dvojitého vedení ZVN 400 kV Vítkov –
Přeštice – vymezená jako VPS VST E01 a VST E02 a je pro ni vymezen koridor v šíři 100
m.
- Vzhledem ke skutečnostem, že je předmětná stavba již zrealizována, žádáme tuto
informaci zapracovat do textové části návrhu a promítnou aktuální data stávajícího
vedení Vítkov – Přeštice včetně ochranného pásma do příslušných výkresů územně
plánovací dokumentace.
- Zároveň žádáme, aby v textové části návrhu, v kapitole d2.5, u koridoru pro VN Stříbro –
Tachov bylo uvedeno, že musí respektovat také zrealizované vedení ZVN 400 kV Vítkov
– Přeštice.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Aktuální data o realizované stavbě
dvojitého vedení ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice budou zapracovány do stabilizovaného
území. V kapitole d2.5 bude doplněno u koridoru VN Stříbro, že bude respektovat vedení
ZVN 400 kV Vítkov – Přeštice.

R. Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro
R.1. Připomínky uplatněné při společném jednání:
•

MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou vyjádření č.j. 202/000017/1 ze 13.01.2021, doručeno
13.01.2021
Požadujeme všechny rozvojové plochy v uvedeném ochranném pásmu ropovodu (300 m
na každou stranu) podmínit projednáním a odsouhlasením provozovatele, konkrétně se jedná
o plochu STR-OSx1-1 (kynologické cvičiště), v uvedené ploše nesmí být v zabezpečovacím
pásmu ropovodu (5 m na každou stranu) prováděny žádné stavby (parkoviště, budovy, objekty
pro výcvik psů) a činnosti (terénní úpravy), které by ovlivnily hloubku krytí ropovodu, plocha
se rovněž nachází v koridoru DV2 pro dálkovod IKL (přípolož/zkapacitnění).
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: V textové části výroku bude plocha STR-OSx11 podmíněna projednáním s provozovatelem ropovodu.

•

Povodí Vltavy s.p., sdělení zn. PVL-6306/2021/340/Če, PVL-173/2021/SP ze 26.01.20220,
doručeno 26.01.2021
1. Umístění nových rekreačních a drobných objektů v rekreační oblasti Butov bude situováno
mimo zátopu VD Hracholusky – viz. mapová situace.
2. „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.“
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3. Odběry podzemních vod a vypouštěním odpadních vod do vod podzemních nebudou
negativně ovlivněny stávající vodní zdroje ani nové vodní zdroje navzájem v nových
rozvojových plochách RI a RH v části Butov.
4. V návrhu zm.č.5 ÚP Stříbro do kapitoly d2) Technická infrastruktura, d2.2) Kanalizace bude
požadujeme doplnit text: Kanalizace, která odvádí odpadní vody na ČOV Stříbro bude
budována jako oddílná splašková.
5. Požadujeme doplnit koncepci likvidace srážkových vod do návrhu zm.č.5 ÚP Stříbro do
kapitoly d2) Technická infrastruktura, d2.2) Kanalizace
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) a v souladu s ustanovením §20 odst.5 písm.c)
vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (vsakování nebo
odvádění srážkových vod).
6. Požadujeme zachování oprávnění pro správce vodního toku při správě vodních toků dle § 49
odst. 2, Vodního zákona č. 254/2001 Sb. vyhlášky č. 178/2012 Sb., v platném znění. Správci
vodního toku bude zachován přístup k vodnímu toku a zachována možnost užívání pozemků
v souběhu s vodním tokem v šířce 8 m a 6 m od břehové čáry vodního toku.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele:
ad1) Plocha RI – plocha individuální rekreace nejsou navrženy v zátopě VD Hracholusky.
ad2) Pro stavbu nových objektů rekreace bude zásobování vodou bude podloženo
hydrogeologickým posudkem.
ad3) Odběry podzemních vod povoluje odbor životního prostředí.
ad4) Do kapitoly d2) Technická infrastruktura, d2.2) Kanalizace bude doplněn text: Kanalizace,
která odvádí odpadní vody na ČOV Stříbro bude budována jako oddílná splašková.
ad5) Do kapitoly d2) Technická infrastruktura, d2.2) Kanalizace bude doplněn text: 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.
ad6) Zachování oprávnění přístupu pro správce vodnímu toku je zakotveno ve vodním zákoně
a vyhláškách a opatření nebude duplikováno v územním plánu.
•

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, vyjádření ze 10.02.2021, doručeno 10.02.2021
- Požadavek na respektování ochranného pásma stávajících tras vedení VVN, vedení a přípojek
VN včetně umístění trafostanic.Při výstavbě nových vedení je třeba počítat s koridory, jejichž
velikost je vymezena ochrannými pásmy příslušných vedení.
- Na územním pánu města Stříbra, se nachází zařízení distribuční soustavy, vedení velmi
vysokého napětí 110 kV, pro jehož budoucí rozvoj požadujeme zachovat šíři koridoru 15 m
od krajního vodiče na obě stran. Pro novou trasu vedení VVN žádám zřídit koridor v šíři 200
m. Trasa vedení VVN je vyznačena na plánku v příloze. V tomto koridoru žádáme o zdržení se
provádění činnosti a výstavby zasahujícího ochranného pásma.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Ochranná pásma stávajících tras vedení VVN,
vedení a přípojek VN jsou zakresleny ve výkresu 2a_Koordinační_výkres_Změna_5. Nová trasa
vedení VVN 110 kV a zřízení koridoru v šíři 100 m (dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
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ve znění Aktualizace č. 4 ZÚR PK) bude zapracováno do návrhu Změny č. 5 ÚP Stříbro pro
veřejné projednání.
R.2. Připomínky uplatněné při veřejném projednání:
•

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň, vyjádření zn. PVL-62697/2021/340/Če, PVL173/2021/SP ze dne 07.09.2021, doručeno dne 09.09.2021
- Jako správce povodí a správce vodního toku, máme k uvedenému návrhu Změny č.5
Územního plánu Stříbro připomínky:
1. V návrhu zm.č.5 ÚP Stříbro požadujeme do kapitoly 1f) - podkapitoly Plochy
hromadné rekreace [RH] a Plochy rodinné rekreace [RI] pro část v k.ú. Butov
v části podmínek jejich využití doplnit 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.).“
2. V návrhu zm.č.5 ÚP Stříbro požadujeme do kapitoly 1f) - podkapitoly Plochy
hromadné rekreace [RH] a Plochy rodinné rekreace [RI] pro část v k.ú. Butov
v části podmínek jejich využití doplnit text: „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.“
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Požadavky budou zapracovány do návrhu
Změny č. 5 Územního plánu Stříbro pro vydání.

•

NET4GAS, s.r.o., Praha 4, připomínka zn. 8686/21/OVP/Z ze 02.09.2021, doručeno
13.09.2021
1) Do koordinačního výkresu požadujeme zakreslit všechna zařízení ve správě NET4GAS,
s.r.o., včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem.
2) Požadujeme do textové části doplnit informace o průběhu stávajících inženýrských sítí
ve správě NET4GAS, s.r.o., včetně informací o jejich ochranných a bezpečnostních
pásmech.
Stanovisko pořizovatele a určeného zastupitele: Požadavek na zakreslení zařízení ve
správě NET4GAS s.r.o. bude revidován a zapracován do návrhu Změny č. 5 Územního
plánu Stříbro pro vydání.
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S.

Seznam použitých zkratek

BPEJ
ČKA
ČÚZK
IZS
LBC
LBK
MMR
MŽP
OOP
PUPFL
PÚR ČR
RBC
RD
SEA
SO
SZ
ÚAP ORP
ÚDP
ÚP
US
ÚSES
ZmÚP 5
ZPF
ZÚR PLK

bonitovaná půdně ekologická jednotka
Česká komora architektů
Český úřad zeměměřičský a katastrální
integrovaný záchranný systém
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí
opatření obecné povahy
pozemek určený pro funkci lesa
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biocentrum
rodinný dům
Posuzování vlivů na životní prostředí
správní obvod
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností (Stříbro)
územně plánovací dokumentace
Územní plán (Stříbro)
Územní studie
územní systém ekologické stability
Změna č. 5 Územního plánu Stříbro
zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
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