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1. ÚDAJE O PŘEKLADATELI
ANTE, spol. s r.o.
Pod Pekařkou 1086/27, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 46345761
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Pšenička
email: petr_psenicka@seznam.cz
telefon: 725 115 888

Zpracoval:
Ing. Pavel Marťan
Strmá 1046, 686 05 Uherské Hradiště
tel: 572556608, 603816127,
email: martan@agroprojekta.cz
autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,
č.j. osvědčení 4204/680/OPV/93 s prodloužením platnosti
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2. ÚDAJE O POSUZOVANÉM ZÁMĚRU
2.1. Název koncepce
Změna číslo 5 územního plánu města Stříbra (dále jen „změna ÚP“).

2.2. Obsahové zaměření, hlavní cíle, principy a postupy
Návrh změny ÚP obsahuje celkem 9 položek, z nichž tři vyžadují prověření SEA.
Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) je v České republice upraveno zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Proces posuzování vlivů koncepcí zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých
a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího
předpokládaného provádění. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů obsažených
v koncepcích na životní prostředí.
Pro zpracování vyhodnocení SEA jsou stanoveny následující požadavky:








kód
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

Vyhodnotit změnu ÚP se zaměřením na případné dotčení zvláště chráněných druhů
Vyhodnotit možné střety zájmů sousedních ploch s různým funkčním využitím, a to nejen
přímé, ale i vyvolané dopravy.
Vyhodnotit vliv na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa, podzemní
a povrchové vody, odtokové poměry v území a prvky chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnotit vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny a sídla a vliv na krajinný ráz
Vyhodnotit případná rizika těžby ve spojitosti se starou skládkou odpadů nacházející se
částečně na dotčené parcele a v jejím nejbližším okolí.
Vyhodnocení SEA bude obsahovat kapitolu závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska
příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze z hlediska
negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých navrhovaných ploch
a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny podmínky
nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví.

název opatření
Nový přístup do lokality STR-BI-2.
Aktualizace zpracovaných a požadovaných studií v textu ÚP.
Zahrnutí části p.p.č. 1666 v k.ú. Těchlovice u Stříbra do plochy pro využití
staveb k zemědělskému účelu.
Změna části plochy autobusového nádraží z plochy OV na OK.
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)
Zahrnutí p.p.č. 1488/1 a 1488/3 v k.ú. Lhota u Stříbra do plochy s funkcí
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV).
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.
Zapracování regulativů z Rozhodnutí o stavební uzávěře na pozemky
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hodnocení SEA
ANO
NE
NE
bod zrušen
ANO
NE
ANO
NE
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a9
a10

v rekreačním území vodní nádrže Hracholusky v katastrálním území
Stříbro a Butov
Zařazení části p.p.č. 758/1 v k.ú. Stříbro do plochy s funkcí Plochy pro
tělovýchovu a sport – specifické OSx – vybudování cvičiště pro psy.
Změna plochy JEZ-RI-1 z RI na SV.

NE
NE

2.3. Zdůvodnění potřeby pořízení koncepce
Důvodem pořízení tohoto dokumentu je potřeba zhodnocení vlivů na životní prostředí některých
navržených změn ÚP.

2.4. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem
k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na
přírodní zdroje apod.
Územní plán je závazným pro všechny záměry i činnosti na dotčeném území bez ohledu na jejich
povahu, velikost a provozní podmínky. Požadavky na přírodní zdroje jsou předmětem posuzování
tohoto dokumentu.

2.5. Přehled uvažovaných variant řešení
Tím, že navrhované změny UP jsou jasně definované a jednoznačné, je hodnocení SEA zpracováno
pouze v jedné variantě.

2.6. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví s jinými záměry
Územní plán a jeho změny mají přímý nebo zprostředkovaný vztah ke koncepčním materiálům na
celostátní nebo krajské úrovni především v oblasti územního plánování, dopravy, životního prostředí
a veřejného zdraví. V následujícím přehledu uvádíme nejdůležitější koncepční materiály se vztahem
k posuzované změně ÚP. U každého materiálu je vyhodnocena úroveň vztahu mezi změnou ÚP
a příslušným koncepčním materiálem. Jsou rozlišovány čtyři úrovně vztahu dle následující tabulky:
Úroveň vztahu Popis vztahu
3
velmi silný (přímý) vztah
2

silný (přímý) vztah

1

slabý nebo nepřímý vztah

0

bez vztahu

Odůvodnění vztahu
Koncepční materiál obsahuje významné podněty,
požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Koncepční materiál obsahuje méně významné
podněty, požadavky řešitelné v předkládané
koncepci.
Koncepční materiál neobsahuje podněty,
požadavky řešitelné v předkládané koncepci.
Může být využita při přípravě návrhu.
Koncepční materiál neobsahuje podněty,
požadavky řešitelné v předkládané koncepci. Není
využitelný v návrhu.

V následující tabulce jsou sepsány celostátní koncepční dokumenty a jejich vliv.

Název státní koncepce

Úroveň
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Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2015
Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republiky
Národní program snižování emisí České republiky, 2015
Politika ochrany klimatu v ČR, 2017
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 2015
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, 2017
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky
–
Zdraví pro všechny v 21. století
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016-2025
Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009
Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050
Národní rozvojový program mobility pro všechny, 2014
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Národní akční plán čisté mobility
Koncepce veřejné dopravy 2015–2020 s výhledem do roku 2030
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky 2013–2020
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020
Strategický rámec Česká republika 2030
Koncepce ochrany před následky sucha na území České republiky, 2017
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Národní plán povodí Labe, 2015
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, 2015
Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, 2000

vztahu
3
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

V následující tabulce jsou sepsány krajské koncepční dokumenty a jejich vliv.
Název krajské koncepce
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje po vydání Aktualizace č.4, 2018
Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+
Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Plzeňského kraje
Plánované investice do silnic II. a III. třídy (Modrá kniha investičních záměrů)
Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021
Krajská koncepce hospodaření s odpady Plzeňského kraje
Název městské koncepce
Územní plán
Strategický plán rozvoje města Stříbra pro období 2016–2023
ÚAP ORP Stříbro
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Úroveň
vztahu
3
3
1
1
1
1
1
Úroveň
vztahu
3
2
1
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2.7. Předpokládaný termín dokončení, návrhové období koncepce
Dokončení koncepce se předpokládá do konce roku 2020.

2.8. Způsob schvalování
Aktualizace územního plánu je schvalována Zastupitelstvem města Stříbra.
Dokument bude projednán na Radě města Stříbra a následně předložen Zastupitelstvu města.
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3. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
3.1. Vymezení dotčeného území
Řešeným územím je oblast vymezená katastrálním územím města Stříbro a šesti přilehajících k.ú.:
Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov u Stříbra, Otočín u Stříbra a Těchlovice u Stříbra.

Obrázek 1: katastrální mapa

Stříbro je město v okrese Tachov a leží přibližně 30 km západně od Plzně. Nachází se v Plzeňském
kraji poblíž hranice s Německem. Celková rozloha města je 47,8 km2, z nichž samotné město tvoří
18,8 km2, a zbylá část připadá na šest ostatních katastrálních území okolních obcí.

3.2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být
koncepcí ovlivněny
Dotčené bude zejména samotné město Stříbro, které se rozléhá na katastrálním území „Stříbro“.
Ostatních šest katastrálních území bude dotčeno jen minimálně či vůbec:








Stříbro
Butov
Jezerce
Lhota u Stříbra
Milíkov
Otročín
Těchlovice
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3.3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
3.3.1. Klima
Dle dělení Evžena Quitta spadá Stříbro do mírně teplé oblasti MT11. Pro oblasti MT11 platí průměrné
lednové teploty v rozmezí -2 až -3 °C a průměrné červencové teploty se pohybují mezi 17 a 18 °C.
Úhrn srážek ve vegetačním období se pohybuje mezi 350 a 400 mm, v zimním pak mezi 200 a 250
mm.

3.3.2. Ovzduší
Na území SO ORP Stříbro se neprovádí měření imisí a imisní situace je modelována. Lokálně a časově
omezeně byly imisní limity na území SO ORP Stříbro překročeny u benzo(a)pyrenu a polétavém
prachu PM10 zejména ve Stříbře z důvodu koncentrace dopravy a lokálních topenišť ve městě.

3.3.3. Voda
Stříbro leží v úmoří Severního moře. V podrobnějším členění spadá do povodí Labe. Městem protéká
řeka Mže, do níž se přímo ve Stříbře vlévá Úhlavka. Průměrný roční průtok Mže je 6,83 m3/s.

3.3.4. Půda
Půda je jednou ze základních složek životního prostředí, významných pro existenci rostlinných a
živočišných organismů. Ochrana půdního fondu patří k základním přístupům strategie udržitelného
rozvoje.
Převažujícím typem hornin v území jsou typické hnědé půdy nižších až vyšších vrchovin. Na
sedimentech překrytých mocnější kůrou zvětrávání a zčásti i na svazích vznikají nejčastěji půdy
nenasycené (kyselé) oligotrofní (chudé) až oligomezotrofní (AAB), zcela ojediněle se na elevacích
vyskytují i typy mezotrofně bazické (BD). V depresích reliéfu nebo na svazích elevací se obvykle
vyskytují mírně obohacené mezotrofní hnědozemní typy půd (B). Všechny typy výše uvedených půd
bývají slabě až středně oglejené, lehké až středně těžké, slabě až středně štěrkovité a někdy mírně
převlhčené (A-ABB-BD3).
Půdy v řešeném území jsou relativně monotónní, podmíněné málo pestrým minerálním složením
matečných hornin, většinou kyselých a jen velmi ojediněle bazických. Určitý podíl na pedologických
poměrech mají i antropické vlivy. Z důvodu využitelnosti území pro zemědělskou i lesnickou činnost
byly prováděny dlouhodobé zásahy do vodního režimu (systematické odvodňování s co nejrychlejším
odvedením vody z krajiny), které spolu s dalšími doprovodnými jevy intenzivního využití
zemědělských pozemků vedly k porušení přirozeného vývoje půd a na mnoha místech k odnosu
svrchních horizontů a k degradaci půdního profilu. Proces dále zesiluje postupná změna klimatu,
jehož doprovodným jevem jsou časté přívalové srážky.
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3.3.5. Příroda a krajina

Obrázek 2: mapa ochrany přírody

3.3.5.1.
Zvláště chráněná území, Natura 2000
Stříbro nepatří do žádného velkoplošného zvláště chráněného území (CHKO, NP). Nachází se zde ale
jedno maloplošné zvláště chráněné území:


V rámci přírodní památky Petrské údolí o rozloze 4,89 ha je chráněn teplomilný lesní porost
s typickou květenou na stráních krátkého kaňonu, který na svém dolním toku ve fylitovém
(břidlicovém) podloží vytvořil Petrský potok. Nachází se cca 2,5 km severovýchodně od
Stříbra.

Soustava Natura 2000 se zřizuje na základě dvou směrnic EU, které byly implementovány do zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o Směrnici Rady 92/43/EHS o ochraně
přírodních stanovišť, volně žijících živočichu a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích), na
jejímž základě se zřizují evropsky významné lokality (EVL), a Směrnici Rady 2009/147/ES o ochraně
volně žijících ptáků (směrnice o ptácích), na jejímž základě se zřizují ptačí oblasti (PO). Na území
Stříbra se nachází dvě evropsky významná lokality:



EVL Stříbro – vojenské cvičiště (CZ0323169)
EVL Stříbro – štoly Dlouhý tah (CZ0323646)

3.3.5.2.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je soustava ekologicky stabilních prvků v území, které mají
zajistit minimální prostor pro zachování a funkci existujících populací (biocentra), včetně jejich
migrace (biokoridory). V rámci území rozlišujeme 3 základní úrovně – nadregionální, regionální
a lokální úroveň.
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Územním plánem se takto vymezený systém stává závazným, v případě města Stříbro pro úroveň
nadregionální, regionální a lokální.
Řešeným územím prochází přibližně od západu k východu nadregionální biokoridor (NBK) K 50 a větší
část území pokrývá jeho ochranná zóna. Nadregionální biokoridor v řešeném území má dvě osy,
hygrofilní a mezofilní. Dále se na území města Stříbra nacházejí též prvky regionálního ÚSES. Je to
především regionální biocentrum (RBC) 1082 „Stříbro“, vložené do NBKu K 50. Dále jsou na území
města vložena do NBK další dvě menší regionální biocentra, jedno na ú.k. Stříbro na svazích vrchu
Roman a další na hranici k.ú. Svojšín a k.ú. Jezerce. NBK K50 je propojen jižním směrem s RBC 1081
regionálním biokoridorem RK 1071. Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES byly převzaty ze ZÚR
Plzeňského kraje a v rámci ÚPD Stříbro upřesněny a vymezeny, pokud to bylo možné na hranice
parcel. Do nadregionálního i regionálního biokoridoru jsou v souladu s metodikou vložena lokální
biocentra.
V území je v souladu s ÚAP vymezeno čtyřicet dva lokálních biocenter, z toho sedmnáct vložených do
os nadregionálního biokoridoru K 50 a tři do regionálního biokoridoru RK 1071. Lokální biocentra jsou
propojena biokoridory lokálního významu.
Pro ochranné pásmo, zónu nadregionálního biokoridoru, se na základě metodiky a odborně zažitého
přístupu k ÚSES, stanovují podmínky využití následovně: veškeré plochy s vyšší ekologickou stabilitou,
vyšší přírodní hodnotou, se nacházející v ochranné zóně, jsou považovány za součást ÚSES a není tedy
přípustné snižování jejich současného stupně ekologické stability. Za ekologicky stabilnější jsou dle
metodiky považovány lesy, vodní plochy, luční porosty, skladní stepi, některé sady apod..
Prvky ÚSES jsou zakresleny v grafické části územního plánu.
Prvky ÚSES jsou lokalizovány v souladu s vymezením ÚSES v platném ÚP obce, ÚAP a ZÚR Plzeňského
kraje. Některé prvky ÚSES jsou upraveny se snahou o bezkolizní průběh s nadějí na plnou funkčnost
v budoucnosti.
Cílovým stavem prvků ÚSES jsou přirozená společenstva což v daném území jsou převážně lesní
porosty (ve střední a východní části území) – buková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo alidaeQuercetum petraeae, Abieti-Quercetum) a při severním, západním a jižním okraji území Brusinková
borová doubrava (Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum).
3.3.5.3.
Památné stromy
Na celém území Stříbra se památné stromy nenachází.
3.3.5.4.
Významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky (VKP) ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera a údolní nivy, dále ty části krajiny, které zaregistruje podle § 6 příslušný orgán
ochrany přírody.
Posuzovaná území nezasahují do VKP.
3.3.5.5.
Migračně významná území
V řešeném území se nachází pouze jeden migrační koridor, a to v jižní části celého území v k.ú. Lhota
u Stříbra. „A036b: Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců“ nezasahuje do
obydlených území a ani se nenachází poblíž míst navrhovaných změn.
3.3.5.6.
Krajina
Krajinný ráz je v §12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definován jako přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je chráněn před činností snižující jeho
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estetickou a přírodní hodnotu. Ochrana krajinného rázu zajišťuje komplexní ochranu krajiny,
především ochranu přírodních a estetických hodnot, významných krajinných prvků (VKP) a zvláště
chráněných území (ZCHÚ), kulturních dominant, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Celkově je
možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo,
hmotný majetek a kulturní památky.
Podle biogeografického členění náleží většina řešeného území do biogeografického regionu
1.28 Plzeňsky, severní část do bioregionu 1.60 Hornoslavkovský. V jihozápadní části je území velmi
malou částí zařazeno do bioregionu 1.27 Tachovský. Vegetační stupně jsou 3. dubovo-bukový
a 4. bukový.
Z fytogeografického hlediska území So ORP spadá do mezofytika. Severní okraj ORP leží ve
fytogeografickém okrese č. 28 d – Toužimská vrchovina, střední, severovýchodní a západní část
v okrese č. 28 f – Svojšínská pahorkatina, jihozápadní okraj v okrese 28 g – Sedmihoří a jihovýchodní
část v okrese 31 a – Plzeňská pahorkatina vlastní.
Flóra území je poměrně pestrá, s řadou mezních prvků různého charakteru. Je zde převaha
středoevropských lesních druhů, poměrně početně sem zasahují západní migranty. Mezními prvky
jsou termofyty.
Fauna je ochuzená hercynské zkulturnělé krajiny s mozaikou polí, lesů a travních porostů. Řeky jsou
převážně lipanového pásma, drobné toky jsou v pásmu pstruhovém.
Potenciální vegetaci tvoří acidofilní a borové doubravy, ostrůvky dubohabřin, v hlubších údolích
vodních toků i reliktní bory a bukové bučiny, na skalnatých svazích údolí suťové lesy a kolem vodních
toků luhy.

3.3.6. Kulturní a historické hodnoty území
Území se z hlediska archeologických nálezů (ÚAN) dělí do čtyř kategorií:






ÚAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů
ÚAN II – území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale
určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100%.
ÚAN III – území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno
či jinak využito člověkem, a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů. Jde o veškeré ostatní území státu mimo UAN I, II a IV.
ÚAN IV – území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (jde
o veškerá vytěžená území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny čtvrtohorního stáří).

V zájmovém území se nachází několik oblasti ÚAN, které uvádí následující tabulka:
ID SAS
4832
4833
5027
5029
5031
5032
5038
4801

kategorie
ÚAN I
ÚAN I
ÚAN I
ÚAN I
ÚAN I
ÚAN I
ÚAN I
ÚAN II

název
Tzv. "hrad Boleslav"
"Hrádek"
Stříbro – středověké a novověké jádro obce
Stříbro-Praporec
Kostel svatého Petra.
U mostu
Stříbro – u kostela svatého Petra
Otročín – středověké a novověké jádro vsi
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4802
4830
4831
5085
32310

ÚAN II
ÚAN II
ÚAN II
ÚAN II
ÚAN II

Těchlovice – středověké a novověké jádro vsi
Jezerce – středověké a novověké jádro vsi
Milíkov – středověké a novověké jádro vsi
Lhota – jádro vsi
bez názvu – pásmo

3.3.7. Staré ekologické zátěže
Za starou ekologickou zátěž lze považovat závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních
nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti
(zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké
kovy apod.).
Na území Stříbra se nenachází žádná lokalita s ekologickou újmou.

3.3.8. Obyvatelstvo a hluková zátěž
3.3.8.1.
Složení obyvatelstva
Obec Stříbro má k 1.1.2020 7 738 obyvatel s téměř přesným polovičním podílem mužů a žen.
Průměrný věk obyvatelstva Stříbra je 43,1 let. Nezaměstnanost na konci roku 2019 činila 2,45 %.
V následující tabulce a grafu je pohled na dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v samotném městě
i celém ORP.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
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Obrázek 3 – dlouhodobý vývoj počtu obyvatel

Od výrazném propadu po druhé světové válce způsobeného odsunem německého obyvatelstva
dochází k pozvolnému, avšak trvalému růstu počtu obyvatel ve Stříbře i na celém území ORP. Od roku
1991 je počet obyvatel poměrně stabilní, či mírně se zvyšující. Bližší pohled v následujícím grafu
ukazuje mírné výkyvy, ale v posledních pěti letech je tendence setrvale rostoucí. Lze proto
předpokládat, že mírný růst bude i nadále pokračovat.
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Vývoj počtu obyvatel v poslední dekádě
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Obrázek 4 – krátkodobý vývoj počtu obyvatel

3.3.8.2.
Hluk
Nadměrná hluková zátěž se ve Stříbře vyskytuje pouze v bezprostředním okolí hlavních silničních
tahů (silnice II/193, II/230 a II/605). Bytová zástavba je ale v blízkém okolí těchto komunikací většinou
řídká. Hodnoty hlukové zátěže jsou grafická znázorněny na následujícím obrázku. Údaje pochází
z roku 2017.

Obrázek 5: Hluková mapa
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3.4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území
3.4.1. Hygiena životního prostředí
3.4.1.1.
Celkový nárůst automobilové dopravy
Z porovnání výsledků z celostátního sčítání dopravy z let 2010 a 2016 podle očekávání vychází, že
dopravní intenzity na hlavních tazích průběžně stoupají, mezi zmíněnými roky o zhruba deset
procent. Zatímco v roce 2010 byl na silnici II/605 v centrální části města (úsek 3-0073) roční průměr
denních intenzit dopravy 7 938 vozidel, v roce 2016 už to bylo 8 841 vozidel. Na silnici II/193 taktéž
v centru (úsek 3-0082) došlo k nárůstu z 8 416 na 8 750 vozidel. Pro porovnání slouží také následující
obrázek s naměřenými hodnotami z let 2010 a 2016.

Obrázek 6: intenzity dopravy z dopravního modelu dle sčítání ŘSD z roku 2016

Dopravní intenzity logicky narůstají i mimo zmíněné hlavní tahy. Záměr zřízení parkovací plochy
v těsním sousedství náměstí má potenciál snížit zatížení centra města emisemi z dopravy. Navýšením
parkovací kapacity v centru města se sníží počet aut, které dnes produkují nadbytečné emise tím, že
v dopravní špičce neúspěšně hledají volné parkovací místo a vykonají tím delší cestu, než je nezbytně
nutné. Z toho důvodu lze zřízení parkoviště hodnotit jako možný mírná přínos pro kvalitu ovzduší
v centru města.
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Obrázek 7: Hodnoty RPDI ze sčítání dopravy 2010 a 2016

3.4.1.2.
Chybějící dopravní propojení a parkovací místa způsobující zbytnou dopravu
Žádoucí by byla výstavba severního obchvatu Stříbra, který je zanesen i v územním plánu, a který by
významně odlehčil zatížené okružní křižovatce poblíž historického centra, kde se potkává veškerá
tranzitní i místní doprava.
Nevhodně umístěná parkovací místa mohou způsobovat, že řidiči musí se svými automobily často
hledat místo k parkování v oblastech, kde je to nežádoucí, například v obytných čtvrtích. Při
nedostatku parkovacích míst zase zbytečně najíždějí delší trasu.
3.4.1.3.
Hluková zátěž obyvatelstva z dopravy
Hlukem jsou nejvíce zatížené oblasti v blízkosti větších dopravních tahů. Ve Stříbře by tento problém
mohl vzniknout především v sousedství silnic II/193 a II/605, jejichž centrální městské úseky jsou silně
zatíženy. Druhý ze zmíněných tahů je ale v nejzatíženější části oddělen od zástavby hlubokým
zářezem se zelení, u zbylé části a téměř celé délky průtahu silnice II/193 ale obytné domy přiléhají
přímo k zatíženým komunikacím.
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Obecně je ale hluk z automobilové dopravy problém na všech městských komunikacích a je třeba ho
systematicky eliminovat stavbami protihlukových zdí, výsadbou zeleně, rekonstrukcemi povrchů
pozemních komunikací atp.

3.4.2. Natura 2000 a zvláště chráněná území
Na následující mapě je zobrazena mapa znázorňující oblasti EVL na okrajích města Stříbro.
Navrhované změny do nich nezasáhnou, neboť opatření nejsou situovány do její plochy,
a nenacházejí se ani v jejich sousedství.

Obrázek 8: mapa EVL
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4. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ DLE
PŘÍLOHY 5 VYHLÁŠKY 500/2006 Sb.
Účelem hodnocení vlivů navrhovaných změn územního plánu je vyhodnocení, zda návrhy nejsou
v rozporu s cíli ochrany životního prostředí a s principy trvale udržitelného rozvoje definovaného na
mezinárodní a národní úrovni v koncepčních materiálech

4.1. 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

4.1.1. 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
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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.

4.1.2. 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.

4.1.3. 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.
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
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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.

4.1.4. 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.

4.1.5. 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.

4.1.6. 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.

4.1.7. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Akceptací navrhovaných změn nebudou dotčeny žádné kulturní památky ani soukromý hmotný
majetek, který není ve vlastnictví žadatele.

4.1.8. 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.

4.1.9. 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.
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.

4.2. 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
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s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit
nebo ptačích oblastí.

4.3. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických
podkladech.
Navrhované změny 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 zvány
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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a jejich soulad
Změny v území jsou řešeny maximálně citlivě a odpovědně. Záměry jsou lokálního charakteru
a nepředstavují hrozby pro území města. Možné dopady (například zvýšená doprava) jsou vhodnými
opatřeními minimalizovány.

4.8. 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.
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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
Stříbra nevykazuje závažné vlivy na životní prostředí, které by mohly být důvodem pro její
neschválení.

5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
5.1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice
Posuzované záměry změny č. 5 územního plánu nemají žádný dopad na území okolních obcí a jsou
vždy jen lokálního charakteru. Návrhy změn územního plánu nebudou mít dopad na životní prostředí
mimo řešené území, tj. katastr města Stříbra.

5.2. Další podstatné informace překladatele o možných vlivech na životní
prostředí a veřejné zdraví
Podstatné informace o vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví, které jsou známy, jsou uvedeny
v předcházejících kapitolách. Nepředpokládají se další podstatné negativní vlivy.

5.3. Stanovisko orgánu přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
o ochraně přírody a krajiny
Bude doplněno po vydání stanoviska KU Plzeňského kraje
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PŘÍLOHA 1 - Fotodokumentace
Změna a1 - Nový přístup do lokality STR-BI-2

Obrázek 9: změna a1 – místo možného napojení oblasti STR-BI-2 na stávající komunikační síť

Obrázek 10: změna a1 – místo možného napojení oblasti STR-BI-2 na stávající komunikační síť
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Obrázek 11: změna a1 – pohled do místa možného lokality STR-BI-2 z jižní části ulice Na Vinici

Změna a5 - 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)

Obrázek 12: změna a5 – místo určené k rozšíření sběrného dvora
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Obrázek 13: změna a5 – současná podoba sběrného dvora

Obrázek 14: změna a5 – současná podoba sběrného dvora
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Změna a7 - 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.

Obrázek 15: změna a7 – místo určené ke zřízení veřejného parkoviště
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Obrázek 16: změna a7 – místo určené ke zřízení veřejného parkoviště
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PŘÍLOHA 2 - (výřez) - Návrh dopravního režimu v návaznosti a změnu UP a1
Uvedený detail návrhu, zobrazuje budoucí možnou úpravu doprvního režimu tak, aby byla zajištěno
dopravní napojení oblasti STR-BI-2 alternativními přístupy. Celý výkres je obsahem Přílohy 2
v samostatné příloze. (Plné rozlišení je obsahem samostatné přílohy 2)
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PŘÍLOHA 3 (výřez) - Návrh dopravního režimu v návaznosti a změnu UP a1 a a7
Uvedené ukázky výstupů z dopravního modelu představují nově generované dopravní zatížení
způsobené realizací rezidenční zástavby v oblasti STR-BI-2. Uvedené výstupy zobrazují zatížení ve
špičkovou hodinu. Celý výkres je obsahem Přílohy 3 v samostatné příloze.
Špičkové zatížení nově generovanou dopravou ze zamýšlené rezidenční lokality STR-BI-2 na
v současnosti jedinou plánovanou příjezdovou komunikaci. Rošířením o další dvě příjezdové
komunikace, by toto zatížení poměrným principem rozložilo rovnoměrným na celou síť v rezidenční
obalsti. (Plné rozlišení je obsahem samostatné přílohy 3)

Špičkové zatížení nově generovanou dopravou ze zamýšlené lokality pro parkování v rámci
navhované změny a7
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