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A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo v rámci správního území města Dobřany vymezeno pro potřeby
zpracování ÚP k datu 1.2. 2011. Hranice intravilánu, která byla výchozím podkladem pro
stanovení hranice zastavěného území, byla rozšířena dle údajů vyplývajících z podkladové
katastrální mapy a dle aktuálního stavu zástavby. Zastavěné území je tvořeno kompaktní
zástavbou 3 částí obce: Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd. Nově byla vymezena zastavěná
území menších izolovaných osad a lokalit v krajině mimo tyto sídelní útvary.
Hranice zastavěného území je vyznačena ve všech výkresech grafické části územního
plánu a odůvodnění s výjimkou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
a výkresu širších vztahů.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B.1. Koncepce rozvoje území obce
Územní plán je zpracován pro celé správní území města Dobřany, které zahrnuje 3 katastrální území: Dobřany, Šlovice u Plzně, Vodní Újezd.
Základní principy rozvoje obce:


Vytvořit předpoklady pro vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a pro
ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.



Zajistit rozvoj funkčních složek zastavěného a nezastavěného území s ohledem na potřeby obyvatel, v souladu s ochranou hodnot území a při respektování limitů využití
území.



Vytvořit předpoklady pro rozvoj území města vyplývající z polohy řešeného území
v rámci rozvojové oblasti republikového významu OB5 Plzeň s ohledem na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.



Posílit stabilitu obyvatelstva vytvořením podmínek pro rozvoj kvalitního bydlení a občanského vybavení v souvislosti s pozicí města v rámci sídelní struktury jako silného lokálního centra, v blízkosti regionálního centra pracovních příležitostí a vyšší občanské vybavenosti Plzně a v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny Plzeň – Líně.



Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit zaměřených na tradiční obory podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.



Rozvoj občanského vybavení zaměřeného na sportovně rekreační využití pro zajištění
každodenních volnočasových aktivit obyvatel města.
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Vytvořit podmínky pro využití přírodního a kulturně historického potencionálu území
pro rozvoj turistických a rekreačních aktivit a rozšíření stávajících aktivit s ohledem
na ochranu hodnot území.



Vytvořit předpoklady pro využití nevyužívaných objektů a areálů (brownfields) přednostně před výstavbou „na zelené louce“. Výstavbu ve volné krajině připustit jen
v odůvodněných případech.



Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek
obyvatel. Zlepšit dopravní dostupnost území. Omezit průjezdnou dopravu zastavěným
územím vymezením koridoru pro obchvat Dobřan a Vodního Újezdu v souvislosti
s rozvojem průmyslové zóny Plzeň – Líně.



Zvýšit ekologickou stabilitu území a prostupnost krajiny.



Vytvořit podmínky pro ochranu zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti.

B.2. Ochrana a rozvoj hodnot území obce
B.2.1. Přírodní hodnoty
Územní plán respektuje přírodní hodnoty řešeného území, kterými jsou:


významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy)



přechodně chráněná plocha vyhlášená v roce 2007



ÚSES na regionální a lokální (místní) úrovni



vodní útvary povrchových a podzemních vod (zejména řeka Radbuza a kvartérní sedimenty Radbuzy)



plochy zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany



místa a oblasti se zachovaným krajinným rázem (zejména niva řeky Radbuzy)



ložiska nerostných surovin

Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability, jehož cílem je obnova a zvýšení ekologické stability krajiny řešeného území.
Architektonické řešení a výšková hladina zástavby musí respektovat krajinný ráz území
a nesmí narušit pohledové osy na dominanty města Dobřany i sídel Šlovice a Vodní Újezd.

B.2.2. Kulturní hodnoty
Územní plán respektuje kulturní hodnoty řešeného území, kterými jsou:


městská památková zóna Dobřany



nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR



území s archeologickými nálezy
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Na území městské památkové zóny nesmí být při úpravách, opravách stávajících staveb
i nových staveb dotčena architektonická forma, měřítko, členění, materiál a barva staveb,
jejich historický charakter, urbanistický význam stanovený půdorysem a výškou zastavění,
charakterem ulic, prostranství a náměstí a celkovou strukturou památkové zóny města.

B.2.3. Civilizační hodnoty
Územní plán respektuje civilizační hodnoty řešeného území, kterými jsou:


urbanistická struktura a architektura sídel



silniční, železniční a cestní síť, letiště



technická infrastruktura

Zachování urbanistických a architektonických hodnot území je zajištěno stanovením
podmínek pro využití ploch a podmínkami prostorového uspořádání území. Novostavby
a přestavby stávajících objektů musí respektovat základní hmotové a prostorové parametry
stávající zástavby. Vnitřní členění rozvojových ploch musí respektovat stávající urbanistickou
strukturu sídel. Největší pozornost je nutno věnovat zachování charakteru historických jádrových částí sídel.
Ke zkvalitnění dopravní infrastruktury, zlepšení kvality životního prostředí a zvýšení
bezpečnosti provozu v Dobřanech přispějí navržené přeložky silnic, zejména silnice II/180.
Technická vybavenost v některých částech obce nevyhovuje současným požadavkům.
Koncepce rozvoje vytváří předpoklady pro zlepšení kvality života obyvatel obce rozvojem
technické infrastruktury: zejména rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, včetně řešení čištění odpadních vod, doplnění elektrické rozvodné sítě a nezbytných trafostanic v rozvojových
lokalitách pro zajištění vyšší míry spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektrické energie.
K ochraně obyvatelstva a majetku přispějí navržená opatření zvyšující míru zabezpečení území proti ohrožení záplavami a přívalovými dešti.

C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1. Urbanistická koncepce
Při stanovení urbanistické koncepce je třeba vycházet z požadavků Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje, zejména požadavků pro OB5 rozvojovou oblast Plzeň, jejíž součástí je řešené území.
Rozvoj bydlení, rekreace, občanského vybavení a výroby je soustředěn zejména do jádrové části řešeného území, místní části Dobřany.
Vzhledem k limitům využití území, které zásadním způsobem omezují rozvoj města
Dobřany, jsou stanoveny hlavní směry rozvoje města, a to severovýchodním a jihozápadním
směrem.
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Rozvoj bydlení se soustřeďuje do severní, jižní a jihozápadní části města ve vazbě na
stávající a současně budované obytné území a sportovně rekreační zázemí města v okolí
nově vzniklého přírodního koupacího biotopu. Uvnitř zastavěného území je navrženo rozsáhlé přestavbové území pro rozvoj bydlení v bytových domech a občanského vybavení
v prostoru bývalých kasáren.
V osadě Dobřánky severozápadně od Dobřan jsou navrženy pouze dvě plochy pro bydlení.
Vzhledem k blízkosti krajského města Plzně a v souladu s předpokládaným vývojem počtu obyvatel je větší rozvoj bydlení navržen také v místní části Šlovice. Rozvojové plochy
jsou vymezeny v prolukách zastavěného území a na severním a jihozápadním okraji Šlovic
ve vazbě na stávající obytné území.
V místní části Vodní Újezd jsou v souladu s předpokládaným vývojem počtu obyvatel
v návaznosti na zastavěné území navrženy plochy bydlení, které dotvářejí urbanistickou
strukturu sídla.
Vzhledem ke snaze o zachování charakteru zástavby sídel a krajinného rázu je
v místních částech Šlovice a Vodní Újezd navržena výstavba výhradně formou rodinných
domů. V Dobřanech jsou vymezeny rozvojové plochy pro výstavbu rodinných a bytových
domů.
V rámci dalších stupňů projektové dokumentace je třeba u ploch bydlení, smíšených
obytných ploch, ploch rekreace a ploch občanského vybavení řešit vymezení veřejných prostranství s veřejnou zelení pro potřeby obyvatel daných ploch.
Pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu je, v souvislosti s koncepcí územního plánu na
využití řeky Radbuzy pro vodáckou turistiku, v Dobřanech navrženo tábořiště pro doplnění
potřebné vybavenosti a zázemí pro vodáky.
Pro rozvoj individuální rekreace, která je v řešeném území zastoupená zejména plochami zahrádkářských kolonií a staveb pro rodinnou rekreaci (chatových osad), územní plán
vymezuje plochy pro zahrádkářské kolonie ve Šlovicích a v osadě Dobřánky. Další rozvoj
ploch staveb pro rodinnou rekreaci a zahrádkářských kolonií se nepřipouští.
Vymezení ploch pro výrobní a obslužné aktivity se koncentruje zejména do města Dobřany, do jeho západní části. Zastavitelné plochy v lokalitách Pod nádražím, Nad nádražím
a U bílých muk navazují na stávající výrobní areály. Ve Šlovicích je navržen rozvoj zemědělské výroby rozšířením stávající farmy na severovýchodním okraji sídla.
V souladu se ZÚR PK jsou v severozápadní části řešeného území vymezeny plochy pro
mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň – Líně. Plocha využívající stávající areál letiště
v bezprostřední vazbě na vzletovou a přistávací dráhu je vymezena v etapě návrhu. Plocha
v jižní části zóny směrem k sídlu Vodní Újezd a osadě Dobřánky je vymezena jako územní
rezerva. Její budoucí využití se prověří po naplnění kapacity plochy přestavby, napojení
průmyslové zóny Plzeň – Líně na dálnici D5 a realizaci přeložky silnice II/180.
Plochy pro obnovitelné zdroje nejsou vymezeny samostatně. Je možné je umisťovat
v rámci vymezených stávajících a návrhových ploch pro výrobu a skladování. Plochy pro
obnovitelné zdroje je žádoucí vymezovat přednostně na vybraných objektech (průmyslové
a logistické areály) nebo v nevyužívaných areálech brownfields.
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Rozvojové plochy je třeba vymezovat přednostně uvnitř zastavěného území a přestavbových území, případně v bezprostřední vazbě na zastavěné území. Zastavitelné plochy
ve volné krajině budou vymezeny jen ve výjimečných a odůvodněných případech.
Součástí urbanistické koncepce je i návrh koncepce veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny, které jsou specifikovány v kapitole D. Koncepce veřejné infrastruktury
a E. Koncepce uspořádání krajiny.

C.2. Vymezení zastavitelných ploch
Označení
plochy
Z1a

Katastrální
území
Šlovice u Plzně

Navrhované využití

Rozsah plochy (ha)

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,47

Podmínky využití
respektovat ochranné pásmo silnice
I/27H
využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

Z1b

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,40

respektovat ochranné pásmo silnice
I/27H
využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

Z1c

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,37

vysázet 10 m pás izolační zeleně
v sousedství výrobní plochy
využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z1d

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,58

využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z2

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,42

vysázet 10 m pás izolační zeleně
v sousedství výrobní plochy

Z3a

Šlovice u Plzně

převedeno do stavu

-

Z3b

Šlovice u Plzně

převedeno do stavu

-

Z3c

Šlovice u Plzně

převedeno do stavu

Z4

Šlovice u Plzně

výroba a skladování zemědělská výroba

1,39

respektovat ochranné pásmo VN, bezpečnostní a ochranné pásmo VTL plynovodu

Z5

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,46

-

Z6

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,39

respektovat ochranné pásmo VN

Z7

Šlovice u Plzně

občanské vybavení –
sport a rekreace

0,09

-

-
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Označení
plochy

Katastrální
území

Navrhované využití

Rozsah plochy (ha)

Podmínky využití

Z8

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,24

respektovat návaznost LB respektovat
22

Z9

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,57

-

Z10a

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,18

využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z10b

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,28

využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z10c

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,69

využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z10d

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,56

využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z10e

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,83

respektovat ochranné pásmo VN
využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z10f

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,44

využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z11a

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,27

respektovat ochranné pásmo trafostanice, území s archeologickými nálezy typu
I a II
využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z11b

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,43

respektovat ochranné pásmo trafostanice, území s archeologickými nálezy typu
I a II
využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z11c

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,33

respektovat území s archeologickými
nálezy typu I a II
využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z11d

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,58

území s archeologickými nálezy typu I
a II
využití plochy je podmíněno vybudováním dopravní a technické infrastruktury

Z12

Šlovice u Plzně

rekreace – zahrádkářská kolonie

1,34

respektovat ochranné pásmo silnice
I/27H
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

Z13

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,23

respektovat ochranné pásmo silnice
III/18034, území s archeologickými
nálezy typu I a II

Z14

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,18

respektovat území s archeologickými
nálezy typu I a II

Z15

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,17

-

Z16

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,11

respektovat území s archeologickými
nálezy typu I a II

Z17b

Šlovice u Plzně

veřejné prostranství

0,25

-
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Označení
plochy
Z18a

Katastrální
území
Šlovice u Plzně

Navrhované využití

Rozsah plochy (ha)

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,10

Podmínky využití
respektovat ochranné pásmo silnice
I/27H
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

Z18b

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,07

respektovat ochranné pásmo silnice
I/27H
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

Z19

Šlovice u Plzně

technická infrastruktura

0,25

-

Z20

Šlovice u Plzně

technická infrastruktura

0,04

respektovat ochranné pásmo silnice
III/18034

Z21

Šlovice u Plzně

občanské vybavení –
sport a rekreace

0,09

respektovat ochranné pásmo dálnice
D5, železnice

Z22

Vodní Újezd

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,75

-

Z23

Vodní Újezd

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

1,91

-

Z24

Dobřany

občanské vybavení –
sport a rekreace

0,46

respektovat vzdálenost 50 m od okraje
lesa, poddolované území

Z25

Dobřany

rekreace – zahrádkářská kolonie

1,33

respektovat ochranné pásmo VN, vzdálenost 50 m od okraje lesa

Z26

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,10

respektovat stanovené záplavové území, ochranné pásmo silnice III/18043

Z27

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,24

respektovat stanovené záplavové území, ochranné pásmo silnice II/180, území s archeologickými nálezy typu I a II
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

Z28

Dobřany

občanské vybavení

0,19

respektovat stanovené záplavové území, regionální ÚSES

Z29a

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

1,29

respektovat městskou památkovou zónu

Z29c

Dobřany

veřejné prostranství

0,63

respektovat stanovené záplavové území, regionální ÚSES

Z30

Dobřany

technická infrastruktura

0,45

respektovat stanovené záplavové území, regionální ÚSES

Z31

Dobřany

technická infrastruktura

0,25

-

Z32

Dobřany

občanské vybavení –
sport a rekreace

0,83

-

Z33

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

4,98

respektovat ochranné pásmo ČOV

Z34

Dobřany

občanské vybavení

0,23

-
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Označení
plochy

Katastrální
území

Navrhované využití

Rozsah plochy (ha)

Podmínky využití

Z35

Dobřany

převedeno do stavu

Z36

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,25

-

Z37

Dobřany

občanské vybavení –
sport a rekreace

3,23

respektovat ochranné pásmo silnice
III/18036, ochranné a bezpečnostní
pásmo VTL plynovodu, území
s archeologickými nálezy typu I a II

Z38

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

1,16

respektovat ochranné pásmo VN, lokální ÚSES, území s archeologickými nálezy typu I a II

Z39

Dobřany

bydlení – v bytových
domech

1,20

respektovat ochranné pásmo silnice
III/18035, ochranné pásmo VN a trafostanice

Z40a

Dobřany

bydlení – v bytových
domech

1,04

respektovat ochranné pásmo silnice
III/18035 a III/18037, ochranné pásmo
VN a trafostanic

Z40b

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

2,99

respektovat ochranné pásmo silnice
III/18035 a III/18037, ochranné pásmo
VN a trafostanic

Z41

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

2,73

respektovat ochranné pásmo silnice
III/18037, ochranné pásmo VN, regionální ÚSES

Z42

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,59

respektovat ochranné pásmo VN, regionální ÚSES

Z43a

Dobřany

technická infrastruktura

1,42

respektovat ochranné pásmo VN a
trafostanice, stanovené záplavové území, regionální ÚSES

Z43b

Dobřany

technická infrastruktura

0,14

respektovat stanovené záplavové území, regionální ÚSES

Z44a

Dobřany

občanské vybavení –
sport a rekreace

1,19

respektovat stanovené záplavové území, ochranné pásmo vodního zdroje,
regionální ÚSES

Z44b

Dobřany

rekreace – hromadná

1,08

respektovat stanovené záplavové území, ochranné pásmo vodního zdroje,
regionální ÚSES

Z45

Dobřany

bydlení – v bytových
domech

0,30

respektovat ochranné pásmo trafostanice

Z46

Dobřany

výroba a skladování –
drobná řemeslná výroba

0,24

respektovat ochranné pásmo železnice

Z47

Dobřany

výroba a skladování –
lehký průmysl a služby

0,21

respektovat ochranné pásmo železnice

Z48

Dobřany

dopravní infrastruktura
– silniční

0,11

respektovat ochranné pásmo železnice

Z49

Dobřany

výroba a skladování –
drobná řemeslná výroba

1,56

respektovat ochranné pásmo silnice
III/18034, ochranné pásmo železnice,
lokální ÚSES

Z50

Dobřany

občanské vybavení

1,21

-

Z51

Dobřany

občanské vybavení –
sport a rekreace

66,67

respektovat ochranné pásmo VN
a trafostanice, lokální ÚSES, vzdálenost
50 m od okraje lesa

Z52a, b

Dobřany

výroba a skladování –
lehký průmysl a služby

6,56

respektovat ochranné pásmo silnice
II/180, ochranné pásmo železnice,
ochranné pásmo VN a trafostanice
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Označení
plochy

Katastrální
území

Navrhované využití

Rozsah plochy (ha)

Podmínky využití

Z53

Dobřany

občanské vybavení

1,43

respektovat ochranné pásmo silnice
II/180, ochranné pásmo železnice

Z54a

Dobřany

občanské vybavení

0,52

respektovat ochranné pásmo silnice
II/180 a III/18033, ochranné pásmo VN

Z54b

Dobřany

převedeno do stavu

Z55a

Dobřany

výroba a skladování –
lehký průmysl a služby

7,39

respektovat ochranné pásmo silnice
II/180 a III/18033, ochranné pásmo VN,
lokální ÚSES, území s archeologickými
nálezy typu I a II

Z55b

Dobřany

občanské vybavení

3,24

respektovat lokální biokoridor
respektovat ochranné pásmo silnice
II/180

Z56

Dobřany

převedeno do rezerv

Z57

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

8,65

využití plochy je podmíněno vybudováním přeložky železniční trati č. 183
respektovat ochranné pásmo navrhované železnice
respektovat trasu vodovodu, plynovod
vč. ochranného a bezpečnostního
pásma
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

Z58

Dobřany

výroba a skladování –
zemědělská výroba

0,64

-

Z59

Dobřany

výroba a skladování –
lehký průmysl a služby

42,00

Podmínkou pro možnosti budoucího
využití je úplné využití plochy přestavby
P3, napojení průmyslové zóny Plzeň –
Líně na dálnici D5 a realizaci přeložky
silnice II/180.

Z60

Dobřany

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,66

-

Z61

Dobřany

občanské vybavení hřbitovy

0,41

plochu Z61 pro obřadní síň se zázemím
vhodnou formu oddělit od rodinných
domů v ulici U Lomy, nároky na parkování vozidel řešit v rámci plochy

Rozsah plochy (ha)

Podmínky využití

C.3. Vymezení ploch přestavby
Označení
plochy
P1

Katastrální
území
Šlovice u Plzně

Navrhované využití
občanské vybavení

0,48

respektovat území s archeologickými
nálezy typu I a II
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech
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Označení
plochy

Katastrální
území

Navrhované využití

Rozsah plochy (ha)

Podmínky využití

P2

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných
domech – venkovské

0,13

v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

P3

Vodní Újezd,
Dobřany

výroba a skladování –
lehký průmysl a služby

99,90

respektovat vzdálenost 50 m od okraje
lesa, lokální ÚSES, poddolované území,
vodovodní řady

P4

Dobřany

občanské vybavení

0,59

respektovat městskou památkovou
zónu, předpokládaná náplň plochy:
muzeum vozidel a veřejný prostor
nové stavby musí být svou hmotou
a tvarem v souladu s okolní zástavbou

P5

Dobřany

občanské vybavení

0,38

-

P6a

Dobřany

plocha smíšená obytná – městská

4,62

respektovat ochranné pásmo železnice
v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nejsou překročeny max.
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb
i v chráněných venkovních prostorech

P6b

Dobřany

občanské vybavení

0,99

respektovat ochranné pásmo železnice,
inženýrské sítě

P6c

Dobřany

plocha smíšená obytná – městská

0,13

respektovat inženýrské sítě

P7

Dobřany

občanské vybavení

1,60

respektovat ochranné pásmo železnice,
území s archeologickými nálezy typu I
a II, inženýrské sítě

P8

Dobřany

občanské vybavení

1,68

respektovat lokální ÚSES

C.4. Systém sídelní zeleně
Územní plán vymezuje v zastavěném území a zastavitelných plochách plochy sídelní
zeleně za účelem zachování, ochrany a rozvoje zeleně jako nedílné součásti obrazu sídla
a krajinného rázu území.
Plochy zeleně jsou v ÚP podrobněji rozlišeny takto:


plochy zeleně – na veřejných prostranstvích,



plochy zeleně – soukromé, která je většinou zahrnuta do funkčních ploch obytného
území,



plochy zeleně – ochranné a izolační,



plochy zeleně – ostatní.

Podmínky využití těchto ploch zajišťují ochranu sídelní zeleně před nežádoucím zastavěním.
Součástí systému sídelní zeleně je zeleň situovaná v plochách smíšených obytných,
v plochách bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování, dopravní a technické infrastruktury.
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V souvislosti s rozvojem obytné zástavby v jižní části Dobřan jsou vymezeny plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV1 – ZV8 pro rozšíření rekreačního zázemí města ve vazbě na novou zástavbu města a realizovaný přírodní koupací biotop.
Územní plán navrhuje zkultivování ploch zeleně na sídlištích, úpravu stávajících parkově
upravených ploch s doplněním městského mobiliáře, rozšíření a zkultivování zeleně v ulicích.
U ploch, které mohou z hygienických nebo estetických důvodů negativně ovlivňovat
sousední plochy, je podmínkou využití vysázení pásů ochranné a izolační zeleně. Plocha
ochranné a izolační zeleně ZI1 je vymezena ve Šlovicích pro prostorové oddělení obytné
zástavby od ploch výroby a skladování.

D.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ

D.1. Dopravní infrastruktura
D.1.1. Silniční doprava
Silnice I/27 je v úseku Šlovice (– Přeštice) v souladu s vydanými Zásadami územního
rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) navržena v novém koridoru jako čtyřpruhová silnice
I. třídy včetně všech souvisejících staveb, které představuje přestavba křižovatky silnice I/27
a III/18033, přestavba navazující účelové komunikace a přestavba silnice III/18033 v oblasti
skládky Vysoká - DS1 (veřejně prospěšná stavba – šířka koridoru 100 m, související stavby
– 20 m).
Pro zvýšení bezpečnosti motorového provozu v prostoru stávající mimoúrovňové křižovatky silnice I/27 se silnicemi I/27H a II/180 je navržena dispoziční úprava křižovatkové větve
se směrovou preferencí hlavního směru s napojením na silnici II/180 - DS4.
Pro napojení rozvojových ploch ve východní okrajové části Dobřan je navržena první
část koridoru přeložky silnice II/180 vedeného mezi stávajícími silnicemi II/180 a III/18033 DS2 s novou křižovatkou v místě napojení přeložky silnice II/180 a navrhované přeložky silnice III/18034 - DS7 (veřejně prospěšné stavby DS2 – šířka koridoru 20 m, DS7 – plocha
křižovatky 120 x 20 m)
Silnice II/180, součást regionálního okruhu Plzeňské aglomerace, je výhledově navržena v plném rozsahu v novém koridoru s jihozápadním obchvatem Dobřan a severním obchvatem Vodního Újezdu – DR1. Stabilizace koridoru je podmíněna podrobným prověřením
územních podmínek a upřesněním trasy (územní rezerva – šířka koridoru 200 m).
V souladu se ZÚR PK je zpřesněn koridor územní rezervy pro silniční propojení Dobřany – Líně – Úherce – dálnice D5 (DR2), v prostoru Vodního Újezdu navazující na navrhovaný koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/180 se severním obchvatem Vodního Újezdu (územní rezerva – šířka koridoru 100 m).
V koordinaci s rozvojem území mezi silnicemi II/180 a III/18033 ve východní části Dobřan je navržena částečná přeložka silnice III/18033 – DS11 s napojením na stávající silnici
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II/180 v místě navrhované okružní křižovatky – DS8, umístěné vstřícně proti stávající místní
komunikaci zpřístupňující průmyslové plochy severně od silnice II/180 (veřejně prospěšné
stavby DS11 – šířka koridoru 20 m, DS8 - plocha pro okružní křižovatku o průměru 40 m).
Opuštěný úsek stávající silnice III/18033 je navržen k úpravě s novým napojením na
přeložku silnice III/18033 - MK15 (veřejně prospěšná stavba – šířka koridoru 10 m) a převedením do sítě místních komunikací dopravně zklidněných (funkční podskupina D1)
s návazností na stávající účelovou komunikaci zpřístupňující zahrádkářskou kolonii. Koncový
úsek s napojením na silnici II/180 je navržen k asanaci - DA1.
Silnice III/18034 s průchodem Dobřan je navržena částečně v nové trase východního
obchvatu města, propojujícího přes navrhované rozvojové plochy stávající silnice III/18034
a II/180 s návazností na navrhovanou přeložku silnice II/180 – DS3 (veřejně prospěšná stavba – šířka koridoru 20 m). Stávající průtahový úsek silnice III/18034 je navržen k převedení
do sítě místních komunikaci - MK16.
V souladu s rozvojem bydlení v jihozápadní okrajové části Dobřan oboustranně při silnici
III/18037 (Z40, Z42) je na silnici III/18037 navržena okružní křižovatka – DS12 s napojením
severní a jižní větvě vnitřních místních komunikací zpřístupňujících obě rozvojové plochy
(veřejně prospěšné stavby DS12 – plocha pro okružní křižovatku o průměru 40 m a navazující koridory šíře 10 m pro související stavby). Navrhovaná křižovatka bude současně sloužit
jako zpomalující prvek na vjezdu do zastavěné části sídla.
Pro snížení rychlosti a zajištění vyšší bezpečnosti motorové a nemotorové dopravy
na vjezdech do zastavěných částí sídel jsou navrženy na příslušných silnicích I. a II. třídy
následující úpravy a přestavby křižovatek:


Dobřánky – silnice II/180; přestavba křižovatky se silnicí III/18034 a místní komunikací
včetně úpravy vedení značené cyklistické trasy – DS9 (veřejně prospěšná stavba),



Dobřany, východ – silnice II/180; přestavba stávající křižovatky s účelovou komunikací
zpřístupňující stávající areál Kovošrotu, v návrhu nástupní místo ke sportovně rekreačnímu areálu Šlovický vrch – DS6,



Dobřany - silnice III/18037; přestavba křižovatky silnic III/18037, III/18035 a navrhované
místní komunikace MK13 - DS10

Pro obsluhu a zpřístupnění navrhovaných rozvojových ploch jsou v jednotlivých sídlech
využity dílčí úseky stávajících místních, případně účelových komunikací, doplněné nově navrhovanými místními komunikacemi obslužnými (funkční skupiny C) a dopravně zklidněnými
(funkční skupiny D1 a D2), které by měly společně se stávající sítí vytvořit vnitřní provázaný
komunikační systém vzájemně propojující a obsluhující jednotlivé lokality s návazností
na nadřazenou komunikační síť řešeného území (veřejně prospěšné stavby – šířka koridorů
10m).
V koordinaci s územní rezervou silnice II/180 je navržena územní rezerva pro koridor
místní komunikace DR3 propojující obchvat se stávající a nově navrhovanou komunikační
sítí v prostoru přestavbové lokality bývalých kasáren.
Síť vybraných stávajících účelových komunikací je navržená k částečné přestavbě,
v dílčích úsecích a spojeních využita pro zpřístupnění rozvojových ploch a ploch přestavby.
Ve volné krajině je ve vybraných spojeních navrženo obnovení původních historických cest,
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které budou jako účelové komunikace se sdruženou funkcí zajišťovat zpřístupnění pozemků
a vedení značených cyklistických a pěších tras. Jejich obnova v krajině, doplněná krajinnou
zelení, případně vybaveností by měla tvořit jeden z významných krajinotvorných prvků zajišťujících potřebnou prostupnost krajiny (veřejně prospěšné stavby – šířka koridorů 10 m).
Návrh komunikačního zpřístupnění a obsluhy jednotlivých navrhovaných rozvojových
ploch a ploch přestavby uvádí následující tabulky:

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Označení
plochy

Katastrální
území

Z1a

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

Popis zpřístupnění

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK1

zpřístupnění po nově navržené místní komunikaci z I/27H; nová MK v počátečním úseku navržena jako obslužná, v dalším úseku jako zklidněná
(funkční skupina C, v dalším úseku funkční podskupina D1)

Z1b

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK1

zpřístupnění po nově navržené místní komunikaci z I/27H; nová MK navržena jako zklidněná
(funkční podskupina D1)

Z1c

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK1

zpřístupnění po nově navržené místní komunikaci z I/27H; nová MK navržena jako zklidněná
(funkční podskupina D1)

Z1d

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK1

zpřístupnění po nově navržené místní komunikaci z I/27H; nová MK navržena jako zklidněná
(funkční podskupina D1)

Z2

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK1

zpřístupnění po stávající místní komunikaci
a navazující nové koncové místní komunikaci –
navržená jako zklidněná (funkční podskupina
D1)

Z3a

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

převedeno do stavu

Z3b

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

převedeno do stavu

Z3c

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

převedeno do stavu

Z4

Šlovice u Plzně

výroba a skladování - zemědělská výroba

-

zpřístupnění ze stávající účelové komunikace

Z5

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace

Z6

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace
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ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Označení
plochy

Katastrální
území

Z7

Šlovice u Plzně

občanské vybavení – sport a
rekreace

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace

Z8

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace

Z9

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK3

zpřístupnění od silnice I/27H po navazující stávající místní komunikaci, navržené k přestavbě jako
obslužná komunikace (funkční skupina C)

Z10a

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK4

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z10b

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK4

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z10c

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK4

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z10d

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK4

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z10e

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK4

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z10f

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK4

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z11a

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK5

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z11b

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech

MK5

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace
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Popis zpřístupnění

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Označení
plochy

Katastrální
území

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

– venkovské

Popis zpřístupnění

komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z11c

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK5

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z11d

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK5

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1)

Z12

Šlovice u Plzně

rekreace – zahrádkářská kolonie

MK4

zpřístupnění od silnice I/27H po stávající místní
komunikaci, navržené k přestavbě jako obslužná
komunikace (funkční skupina C) a po nové navazující místní komunikaci navržené jako zklidněná (funkční podskupina D1), případně přímo
ze silnice I/27H

Z13

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

Z14

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK6

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací
s posílením vnitřního propojení nově navrhovanou propojovací místní komunikaci zklidněnou
(funkční podskupina D1)

Z15

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK6

zpřístupnění ze stávající místní komunikace
s posílením vnitřního propojení nově navrhovanou propojovací místní komunikaci zklidněnou
(funkční podskupina D1)

Z16

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

Z17b

Šlovice u Plzně

veřejné prostranství

MK6

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací
s posílením vnitřního propojení nově navrhovanou propojovací místní komunikaci zklidněnou
(funkční podskupina D1)

Z18a

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK7

zpřístupnění od silnice I/27H nově navrženou
místní komunikací a navazující stávající účelovou komunikací navrženou k přestavbě a převedení do sítě místních komunikací s napojením na
silnici I/27H. Napojení bude řešeno jako součást
přestavby stávající křižovatky na silnici I/27H.
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zpřístupnění ze stávající silnice III/18034

zpřístupnění ze stávající místní komunikace

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Označení
plochy

Katastrální
území

Z18b

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

Popis zpřístupnění

Šlovice u Plzně

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK7

zpřístupnění od silnice I/27H nově navrženou
místní komunikací a navazující stávající účelovou komunikací navrženou k přestavbě a převedení na silnici I/27H bude řešeno jako součást
přestavby stávající křižovatky na silnici I/27H.

Z19

Šlovice u Plzně

technická infrastruktura

-

zpřístupnění ze stávající účelové komunikace
na území obce Útušice (mimo řešené území)

Z20

Šlovice u Plzně

technická infrastruktura

-

zpřístupnění ze stávající silnice III/18034

Z21

Šlovice u Plzně

občanské vybavení – sport a
rekreace

-

zpřístupněné od silnice III/18034 po stávající
účelové komunikaci

Z22

Vodní Újezd

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK8

zpřístupnění od silnice II/180 po stávající místní
a návazně účelové komunikaci navržené
k přestavbě a prodloužení s převedením do sítě
místních komunikací

Z23

Vodní Újezd

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK9

zpřístupnění od silnice II/180 po stávající místní
a návazně účelové komunikaci navržené
k přestavbě a prodloužení s převedením do sítě
místních komunikací

Z24

Dobřany

občanské vybavení – sport a
rekreace

UK1

zpřístupnění od silnice III/180043 po stávající
účelové komunikace a dále navazující účelové
komunikaci, která je navržena k přestavba

Z25

Dobřany

rekreace – zahrádkářská kolonie

-

zpřístupnění od silnice II/180 po stávající místní
komunikaci a navazující účelové komunikaci

Z26

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

zpřístupnění ze stávající silnice III/18043

Z27

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

zpřístupnění ze stávající silnice II/180

Z28

Dobřany

občanské vybavení

-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

Z29a

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK – součást plochy
Z29c

zpřístupnění od stávající místní komunikace přes
navrhovanou plochu Z29c – veřejné prostranství

Z29c

Dobřany

veřejné prostranství

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace;
součástí plochy je i místní komunikace pro automobilovou dopravu

Z30

Dobřany

technická infrastruktura

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace

Z31

Dobřany

technická infrastruktura

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace

Z32

Dobřany

občanské vybavení – sport a

MK10
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zpřístupnění od stávající silnice III/18034 ze
stávající místní komunikace a nově navrhované

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Označení
plochy

Katastrální
území

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

Popis zpřístupnění

navazující místní komunikace obslužné (funkční
skupina C)

rekreace
Z33

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK10

zpřístupnění ze dvou stran; z jihovýchodu nově
navrhovanou krátkou přístupovou komunikací od
silnice III/18034, od západu od stávající silnice
III/18034, navazující místní komunikací a nově
navrhovanou místní komunikací obslužnou
(funkční skupina C)

Z34

Dobřany

občanské vybavení

-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

Z35

Dobřany

občanské vybavení

Z36

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

Z37

Dobřany

občanské vybavení – sport a
rekreace

Z38

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK11

Z39

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace,
případně přímo ze silnice III/18035

Z40a

Dobřany

bydlení - v bytových domech

-

zpřístupnění ze silnic III/18035 a III/18037; podmíněno vždy jednou novou křižovatkou na příslušné silnici III. třídy a navazující vstupní komunikací; křižovatku na silnici III/18037 řešit
v koordinaci s napojením rozvojové plochy Z41

Z40b

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

zpřístupnění ze silnic III/18035 a III/18037; podmíněno vždy jednou novou křižovatkou na příslušné silnici III. třídy a navazující vstupní komunikací; křižovatku na silnici III/18037 řešit
v koordinaci s napojením rozvojové plochy Z41

Z41

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK13

zpřístupnění ze silnice III/18037; podmíněno
novou křižovatkou na silnici III. třídy řešenou
v koordinaci s napojením a zpřístupněním rozvojové plochy Z40. Doplňkově zpřístupněno od
silnice III/18037 po stávající místní komunikaci
navržené k přestavbě a prodloužení (MK13)

Z42

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK13

zpřístupnění od silnice III/18037 po stávající
místní komunikaci navržené k přestavbě a prodloužení jako místní komunikace zklidněná

převedeno do stavu
-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

MK11, MK12 zpřístupnění ze dvou stran; od silnice III/18036
po nově navrhované místní komunikaci obslužné
– funkční skupina C (MK11), od východu po
nově navrhované vnitřní obslužné komunikaci –
funkční skupina C (MK12)
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zpřístupnění od západu z již připravovaných
místních komunikací, od severu od silnice
III/18036 po nově navrhované místní komunikaci
obslužné – funkční skupina C (MK11)

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Označení
plochy

Katastrální
území

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

Popis zpřístupnění

(funkční podskupina D1)
Z43a

Dobřany

technická infrastruktura

-

zpřístupnění ze stávající vnitřní účelové komunikace

Z43b

Dobřany

technická infrastruktura

UK2

zpřístupnění ze stávající vnitřní účelové komunikace, případně ze stávající účelové komunikace
navržené k přestavbě

Z44a

Dobřany

občanské vybavení – sport a
rekreace

UK2

zpřístupnění od silnice III/18034 po stávající
účelové komunikaci navržené k přestavbě a
prodloužení

Z44b

Dobřany

rekreace – hromadná

UK2

zpřístupnění od silnice III/18034 po stávající
účelové komunikaci navržené k přestavbě a
prodloužení

Z45

Dobřany

bydlení –
v bytových domech

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace

Z46

Dobřany

výroba a skladování – drobná
řemeslná výroba

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace

Z47

Dobřany

výroba a skladování – lehký
průmysl a služby

-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

Z48

Dobřany

dopravní infrastruktura –
silniční (terminál
veřejné integrované dopravy)

MK16

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací
a místní komunikace ulice Nádražní, která je
v úseku mezi ulicemi Sportovců a Alšovou navržena k přestavbě a částečné novostavbě jako
místní komunikace obslužná.

Z49

Dobřany

výroba a skladování – lehký
průmysl a služby

-

Z50

Dobřany

občanské vybavení

UK3

zpřístupnění od navrhované přeložky silnice
III/180043 po stávající účelové komunikaci, navržené k přestavbě

Z51

Dobřany

občanské vybavení – sport a
rekreace

UK3, UK4

zpřístupnění ze dvou stran; od západu od navrhované přeložky silnice III/180043 po stávající
účelové komunikaci, navržené k přestavbě, od
jihovýchodu od silnice II/180 po stávající účelové
komunikaci, navržené k přestavbě

Z52a, b

Dobřany

výroba a skladování – lehký
průmysl a služby

DS3

Z53

Dobřany

výroba a skladování – lehký
průmysl a služby

-
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zpřístupnění ze stávající silnice III/18034

zpřístupnění z navržené přeložky silnice
III/18034 navazující na stávající silnici II/180 a
stávající silnici III/18034
zpřístupnění od stávající silnice II/180 koncovou
účelovou komunikací. Úprava napojení na silnici
II. třídy bude řešeno jako součást přeložky silnice
III/18033 a napojení připravovaného areálu Penny a přestavby křižovatky na silnici II/180

ROZVOJOVÉ PLOCHY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných zastavitelných ploch
Označení
plochy

Katastrální
území

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

Popis zpřístupnění

DS11

zpřístupnění přímo ze stávající silnice III/18033 a
z navrhované přeložky této silnice s novým napojením na silnici II/180

Z54a

Dobřany

občanské vybavení

Z54b

Dobřany

výroba a skladování – lehký
průmysl a služby

Z55a

Dobřany

výroba a skladování – lehký
průmysl a služby

DS7

Z55b

Dobřany

občanské vybavení

DS7, DS6

Z56

Dobřany

plocha smíšená
obytná – městská

Z57

Dobřany

bydlení – v rodinných domech
– venkovské

MK12

Z58

Dobřany

Výroba a skladování - zemědělská výroba

DC1

zpřístupnění napojením na silnici III/18034

Z59

Dobřany

Výroba a skladování – lehký
průmysl a služby

DR1

Zpřístupnění průmyslové zóny Plzeň – Líně na
dálnici D5 (MÚK Nová Ves) a realizaci přeložky
silnice II/180.

Z61

Dobřany

Občanské vybavení - hřbitovy

převedeno do stavu

zpřístupnění ze dvou stran; z nově navrhované
křižovatky stávající silnice II/180 a nově navrhované přeložky silnice II/180 (DS2), od jihu ze
silnice III/18033
zpřístupnění ze stávající silnice II/180
převedeno do rezerv

zpřístupnění z nově navržené místní komunikace
obslužné – funkční skupina C (podmíněno realizací přeložky trati č. 183 a možným využitím
tělesa opuštěné trati pro vedení místní komunikace), navazující na stávající síť místních komunikací a nově navrhovanou místní komunikaci
MK11 s napojením na silnici III/18036

Zpřístupnění ze silnice III/18036 (ul. Přeštická),
nároky na parkování řešit v rámci plochy Z61.

PLOCHY PŘESTAVBY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných ploch přestavby
Označení
plochy

Katastrální
území

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

Popis zpřístupnění

P1

Šlovice u Plzně občanské vybavení

-

zpřístupnění ze stávající III/18034, případně
přímo ze stávající silnice I/27H

P2

Šlovice u Plzně bydlení – v rodinných domech
– venkovské

-

zpřístupnění ze stávající místní komunikace,
případně přímo ze stávající silnice I/27H

-

zpřístupnění ze strany Dobřan není v návrhové
etapě umožněno. Napojení rozvojové plochy
v širších souvislostech zajištěno z dálnice D5 a

P3

Vodní Újezd,
Dobřany

výroba a skladování – lehký
průmysl a služby
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PLOCHY PŘESTAVBY - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných ploch přestavby
Označení
plochy

Katastrální
území

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

Popis zpřístupnění

navrhované nové MÚK Nová Ves (ZÚR PK), dále
od silnice I/26 po stávajících místních a účelových komunikacích
P4

Dobřany

občanské vybavení

-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

P5

Dobřany

občanské vybavení – sport a
rekreace

-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

P6a

Dobřany

plocha smíšená
obytná – městská

-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

P6b

Dobřany

občanské vybavení

-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

P6c

Dobřany

plocha smíšená
obytná – městská

-

zpřístupnění ze stávajících místních komunikací

P7

Dobřany

občanské vybavení

P8

Dobřany

občanské vybavení

MK12, MK14 zpřístupnění od stávajících místních komunikací
nově navrhovanými navazujícími místními komunikacemi; od západu a severu místní komunikací
obslužnou – funkční skupina C (MK12), navazující na novou místní komunikaci MK11; od východu nově navrhovanou místní komunikací
zklidněnou - funkční podskupina D1 (MK14)
UK4

zpřístupnění od silnice II/180 po stávající účelové
komunikaci navržené k přestavbě a prodloužení

PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV - NÁVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ
Návrh zpřístupnění navrhovaných ploch přestavby
Označení
plochy

Katastrální
území

R1

Funkční využití

Kód navrhované
komunikace

Vodní Újezd

výroba a skladování – lehký
průmysl a služby

DR1, DR2

R2

Dobřany

Plochy bydlení v
rodinných domech – venkovského typu

MK11, MK12 Zpřístupnění plochy po provedení přeložky stavby DZ1.

R3

Dobřany

Plochy bydlení v
rodinných domech – venkovského typu

MK11, MK12 Podmínkou pro prověření vhodnosti budoucího
využití je zpřístupnění plochy po provedení přeložky stavby DZ1.

R4

Dobřany

Plochy občanského vybavení

MK11, MK12 Podmínkou pro prověření vhodnosti budoucího
využití je zpřístupnění plochy po provedení přeložky stavby DZ1.
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Popis zpřístupnění

zpřístupnění z navrhované výhledové přeložky
silnice II/180 se severním obchvatem Vodního
Újezdu a navazujícího výhledového propojení
Dobřany – Líně – dálnice D5 (územní rezerva)

D.1.2. Železniční doprava
V souladu se ZÚR PK je celostátní trať č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda
v v úseku Plzeň – Klatovy navrhována k modernizaci se směrovými úpravami a přeložkou
v Dobřanech. V řešeném území je zpřesněn koridor modernizace, tj. zdvojkolejnění stávající
tratě a přeložka tratě v úseku jižně od žst. Dobřany DZ1 (veřejně prospěšná stavba – šířka
koridoru pro zdvojkolejnění 10 m, pro novostavbu 200 m). Severní úsek opuštěné tratě je
využitý pro vedení nově navrhované místní komunikace obslužné (M12), jižní úsek je navržen ke zrušení a asanaci - DA2.
V souvislosti s obsluhou nových rozvojových ploch pro bydlení v jižní části Dobřan je
v koordinaci s přeložkou železniční tratě navrhována nová železniční zastávka pro každodenní příměstskou kolejovou dopravu v přepravním rameni Plzeň – Dobřany – Klatovy.

D.1.3. Letecká doprava
Stávající neveřejné mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň - Líně je v souladu se
ZÚR PK respektováno pro rozvoj letecké dopravy s prodloužením vzletové a přistávací dráhy
– součást rozvojové plochy P3.

D.1.4. Nemotorová doprava
D.1.4.1. Cyklistická a pěší doprava
V souladu se ZÚR PK je v návrhu zpřesněno vedení nadregionální cyklostezky č. 3 Praha – Plzeň – Regensburg, která je ve směru od Plzně navržena v samostatné stopě
v souběhu se železniční tratí, v řešeném území s částečným využitím stávající účelové komunikace, dále jako samostatná stezka DC1 navržená v souběhu se silnicí III/180037. Průchod centrální částí Dobřan je zajištěn po stávajících místních komunikacích, podle místních
podmínek s doplněním vyznačeného pruhu pro cyklisty. Navazující úsek mimo zastavěné
území Dobřan ve směru na Holýšov je navržen v samostatné stezce DC1 vedené odděleně
v souběhu se silnicí III/18035 (veřejně prospěšná stavba).
V souladu se ZÚR PK je zpřesněno vedení nadregionální cyklotrasy č. 38 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda - Deggendorf, v úseku Plzeň – Dobřany (křižovatka silnic III/180035
a III/1800) vedené společně s navrhovanou nadregionální cyklostezkou č. 3 Praha – Plzeň –
Regensburg. Od křižovatky silnic III. třídy ve směru na Přeštice je cyklotrasa č. 38 navržena
jako samostatná stezka DC2, vedená odděleně v souběhu se silnicí III/18035 (veřejně prospěšná stavba).
Pro rozvoj krátkodobé rekreace a turistiky je v nivě řeky Radbuzy navržena místní cyklostezka a stezka pro alternativní pohyb DC3 ve spojení Dobřany, Pod Pepičkou (DC1) Dobřany, město – Dobřany, tábořiště - Vodní Újezd a dále ve směru Vstiš a Chotěšov,
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v řešeném území se dvěma nově navrhovanými přechody řeky Radbuzy (veřejně prospěšná
stavba).
V návaznosti na nadregionální cyklostezky DC1, DC2 a páteřní místní cyklostezku vedenou podél řeky Radbuzy DC3 je navržena síť místních cyklostezek DC4 – DC8. Navrhované stezky svým vedením zohledňují přírodní, rekreačně sportovní a kulturní atraktivity řešeného území v oblasti Dobřan, řeky Radbuzy, Šlovického vrchu, lesoparku v Dobřánkách i
atraktivity širšího okolí, v dílčích spojeních ve volné krajině jsou vedeny ve stopách historických účelových komunikací navržených k obnově:


trasa DC4: Dobřany (DC3) – (Nová Ves)



trasa DC5: Dobřany (DC1) – Šlovický vrch – Šlovice – (Útušice - řeka Úhlava)



trasa DC6: (Lhota) – Šlovice (DC5) – areál dálničních staveb Praha – křižovatka silnice
II/180 a I/27 – (Vysoká – Jelenní vrch - řeka Úhlava)



trasa DC7: Dobřany, tábořiště (DC3) – Dobřany, přírodní koupací biotop – Šlovický vrch,
východ – Dobřany, Na Sekvenci (DC1)



trasa DC8: (Vstiš) – Vodní Újezd – K letišti – (Zbůch)

V souladu s územní studií Dobřany – Kasárna je ve východní okrajové části Dobřan navržena cyklostezka DC9 vedená od navrhované přestavbové plochy P6a (lokalita Kasárna)
v souběhu s železniční tratí s využitím propustku potoka pod železnicí a dále v souběhu se
silnicí II/180 do prostoru navrhovaných rozvojových ploch. Navrhovaná stezka ve směru do
centra města navazuje na stávající uliční síť.
Pro zajištění pěší prostupnosti sídla je v prostoru železniční stanice Dobřany navržena
samostatná stezka pro pěší s lávkou nad železniční tratí DP1, navazující na nově navrhovanou zastávku autobusové dopravy a navrhované rozvojové plochy při silnici II/180 (veřejně
prospěšná stavba).

D.1.4.2. Alternativní nemotorová doprava
Pro rozvoj alternativního sportovně rekreačního vyžití podél řeky Radbuzy je jako součást cyklostezky DC3 navržena i stezka pro alternativní využití a pohyb (hipotrasa, stezka
pro in-line bruslaře) s vazbou na stávající a navrhovanou vybavenost (tábořiště, hipofarmy,
cyklistické a pěší trasy, vodácká trasa).
Řeka Radbuza, vodácky sjízdná od Horšovského Týna, je navržená k dílčím úpravám
a doplnění potřebné vybavenosti a zařízení pro vodácké outdoorové vyžití s doporučeným
zázemím v prostoru navrhovaného tábořiště v Dobřanech – součást komplexní nabídky pro
rozvoj rekreace, sportu a turistiky.
Navrhovaný sportovně rekreační areál Šlovický vrch (plocha Z51) je navržen mimo jiné
pro zřízení sítě stezek, tras a zařízení pro alternativní nemotorový pohyb s návazností na
navrhovanou síť cyklistických a pěších tras řešeného a širšího území.
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D.1.5. Doprava v klidu
Pro rozvoj integrované dopravy s vyšším podílem využití železnice pro každodenní
osobní přepravu je v přednádražním prostoru navržena úprava stávajícího parkoviště pro
osobní automobily typu P+R (Park and Ride). Doplňující parkovací plochy typu P+R budou
řešeny v rámci navrhované plochy pro terminál veřejné integrované dopravy (Z48).
Pro krátkodobé občasné stání autobusu je v ulici Pobřežní navrženo jedno stání.
V nástupních místech ke sportovně rekreačnímu areálu Šlovický vrch je jako součást
navrhované plochy Z50 a přestavbové plochy P8 navrženo parkovací a odstavné stání pro
osobní automobily.
Stávající nároky na parkování a odstavení osobních vozidel v oblasti sídliště Pančava je
navrženo řešit na stávajících dopravních plochách s nezbytnou dispoziční a architektonickou
úpravou, řešenou postupně v rámci celkové úpravy veřejného prostoru.
Nároky na parkování a stání vozidel vyvolané požadavky Psychiatrické léčebny Dobřany
je navrženo řešit v převažujícím rozsahu na volných plochách uvnitř areálu léčebny.
Nároky na parkování a odstavování osobních i nákladních vozidel v navrhovaných rozvojových plochách bude zajištěno na vlastních pozemcích, nebo jako součást stavby.

D.1.6. Veřejná hromadná doprava
Veřejnou dopravu bude i nadále zajišťovat doprava autobusová a doprava železniční
s cílem její vzájemné provázanosti - integrace.
V rámci rozvoje a posílení integrované veřejné dopravy je v přednádražním prostoru železniční stanice Dobřany navržena plocha Z48 pro umístění terminálu veřejné integrované
dopravy s přímými přestupními vazbami mezi autobusy, vlaky a individuální automobilovou
dopravou.
Pro vyšší využití železnice ke každodenní osobní přepravě ve směru na Plzeň, příp. Klatovy je v blízkosti navrhované rozvojové plochy pro bydlení (Z57) navržena nová železniční
zastávka, která je součástí navrženého koridoru přeložky tratě DZ1. Zastávka je umístěná
cca 1200 m jižně od stávající železniční stanice Dobřany (veřejně prospěšná stavba - součást koridoru přeložky tratě).
Stávající prostorové rozložení autobusových linek a zastávek je v řešeném území i výhledově respektováno. V souvislosti s navrhovanými rozvojovými plochami pro komerční
využití na východním okraji Dobřan je navržena autobusová zastávka pro oba směry DH1,
situovaná při stávající silnici II/180 západně od navrhované okružní křižovatky s přeložkou
silnice III/18033.
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D.2. Technická infrastruktura
D.2.1. Energetika a spoje
Zásobování průmyslové zóny Plzeň – Líně elektrickou energií a plynem řešit odděleně
od ostatních rozvojových ploch s ohledem na vysoký nárůst potřeby energie v zóně.
Energetickou koncepci ostatních navržených rozvojových ploch založit zásadně
na dvojcestném zásobování energiemi, a to :


elektřina + zemní plyn



elektřina + dodávkové teplo



elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích

Územní plán vymezuje jako územní rezervu koridor pro výstavbu vedení VVN 110 kV
Chlumčany – Úherce (podle záměru ČEZ), s odbočkou pro zásobování průmyslové zóny
Plzeň – Líně.
Vybudovat nová nadzemní a podzemní vedení VN 22 kV pro napojení rozvojových
ploch na stávající síť. Trasy vedení ve výkresech mohou být v územním řízení upřesněny.
Vybudovat distribuční trafostanice 22/0,4 kV pro rozvojové plochy.
Vybudovat VTL přípojku z plynovodu na území obce Nová Ves do průmyslové zóny Plzeň – Líně.
Na území průmyslové zóny Plzeň – Líně vybudovat regulační stanici VTL .
Stávající NTL plynovodní síť nebude rozšiřována s výjimkou připojení jednotlivých objektů ve stabilizovaných plochách, kde je tato síť zavedena.
Veškeré nové rozvody plynu budovat jako středotlaké, s regulací u každého objektu nebo skupiny objektů. Trasy plynovodů, zakreslené ve výkresech mohou být v územním řízení
upřesněny.
Územní plán vymezuje trasy teplovodů pro připojení rozvojových ploch k systému CZT.
Tyto trasy mohou být v územním řízení upřesněny.
Stávající telekomunikační síť nebude zásadním způsobem měněna, připojení rozvojových ploch navázat na stávající trasy.
Respektovat ochranná a bezpečnostní pásma elektrických, plynových a telekomunikačních rozvodů a navazujících objektů.
Územní plán nevymezuje rozvojové plochy v trasách radioreléových spojů.

D.2.2. Vodní hospodářství
D.2.2.1 Odvádění a čištění odpadních vod
Při budování kanalizace postupovat v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje.
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Územní plán vymezuje plochu Z31 pro rozšíření čistírny odpadních vod Dobřany.
V místní části Šlovice vybudovat gravitační splaškovou kanalizaci, ukončenou čerpací
stanicí. Z čerpací stanice vést tlakovou kanalizaci na ČOV Dobřany.
V místní části Vodní Újezd vybudovat gravitační splaškovou kanalizaci, ukončenou čerpací stanicí. Z čerpací stanice vést tlakovou kanalizaci do průmyslové zóny Plzeň – Líně, kde
bude zaústěna do kanalizačního systému zóny.
Vybudovat splaškovou kanalizaci v průmyslové zóně Plzeň – Líně (částečně tlakovou
podle konfigurace terénu), splašky svést novou stokou na ČOV Dobřany.
Rozvojové plochy připojit na stávající kanalizační síť.
Veškerou novou kanalizaci budovat zásadně jako oddílnou splaškovou.
Trasy kanalizačních stok, zakreslené ve výkresech mohou být v územním řízení upřesněny.
Územní plán neřeší detailně odvádění dešťových vod, v dalších stupních projektové přípravy je nutno respektovat následující zásady: Odvádění dešťových vod do kanalizační sítě
je přípustné jen ve výjimečných případech se souhlasem správce kanalizace. Dešťové vody
ze střech a zpevněných ploch musí být zasakovány na pozemcích příslušných jednotlivým
objektům. Pro zasakování dešťové vody z komunikací a jiných veřejných ploch musí být
v územním řízení vymezeny vhodné vsakovací plochy, nebo stanoveny jiné vhodné recipienty.
Respektovat ochranná pásma stávající kanalizace.

D.2.2.2. Zásobování pitnou vodou
Při budování vodovodní sítě postupovat v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
Pro zásobování průmyslové zóny Plzeň – Líně uvést znovu do provozu bývalý vojenský
vodojem. Rekonstruovat přivaděč k tomuto vodojemu ve stávající trase.
Územní plán vymezuje plochy Z43a, Z43b pro rozšíření úpravny vody Dobřany.
Rozvojové plochy připojit na stávající vodovodní síť. Trasy vodovodu, zakreslené ve výkresech mohou být v územním řízení upřesněny. Uliční řady v rozvojových plochách musí
mít minimální profil DN 80 a být osazeny požárními hydranty v maximální vzájemné vzdálenosti 200 m.
Respektovat ochranná pásma stávajícího vodovodu.

D.2.3. Odpadové hospodářství
Při dalším rozvoji odpadového hospodářství vycházet z Plánu odpadového hospodářství
Plzeňského kraje a Plánu odpadového hospodářství města Dobřany.
Územní plán vymezuje plochu Z30 pro nový sběrný dvůr.
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D.3. Občanské vybavení
Územní plán vymezuje a respektuje stabilizované plochy občanského vybavení.
Koncepce občanského vybavení je navržena v souladu s požadavky Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje pro rozvojovou oblast OB5 Plzeň, s velikostí sídla a s předpokládaným rozvojem území. Rozvoj občanského vybavení je soustředěn zejména do místní části
Dobřany.
V souvislosti s rozvojem obytné zástavby jsou vymezeny plochy občanského vybavení
v rámci přestavbových ploch areálu bývalých kasáren, v ulici Chlumčanské v jižní části Dobřan a ve Šlovicích.
Pro zkvalitnění a doplnění stávajících ploch občanského vybavení jsou vymezeny plochy v centrální části Dobřan v ulici Tyršova a v ulici Školní.
Ve Vodním Újezdu nejsou, vzhledem k velikosti sídla, vymezeny samostatné rozvojové
plochy pro občanské vybavení.
Stavby a zařízení občanského vybavení je možné situovat i rámci ploch bydlení a ploch
smíšených obytných městských v souladu s podmínkami využití stanovenými pro jednotlivé
plochy s rozdílným způsobem využití.
Plochy pro sport a rekreaci jsou vymezeny na Šlovickém vrchu, v návaznosti na zástavbu rodinných domů v ulici Plzeňská, na severním okraji sídliště Pančava, ve vazbě na areál
fotbalového hřiště v jihozápadní části Dobřan, mezi ulicí Přeštickou a Oty Kovala v jižní části
Dobřan, ve Šlovicích, v návaznosti na lesopark Kamínek a u chatové osady v severozápadní
části k.ú. Šlovice u Plzně.
V návaznosti na navrhovaný sportovně rekreační areál Šlovický vrch jsou vymezeny
plochy pro zázemí a doprovodné občanské vybavení areálu na přístupové cestě ze severní
části města a v severní části areálu Druso na přístupové cestě ze silnice II/180.

D.4. Veřejná prostranství
V územním plánu jsou respektovány stávající plochy a vymezeny nové plochy veřejných
prostranství, které představují především náměstí, návesní prostory, plochy veřejné zeleně
a síť místních komunikací.
Podmínky využití těchto ploch zajišťují ochranu veřejných prostranství před nežádoucím
využitím a zastavěním.
Územní plán navrhuje, při řešení vnitřního členění rozvojových ploch bydlení, ploch rekreace, smíšených obytných ploch a ploch občanského vybavení, vymezovat plochy veřejných prostranství se společenskou a rekreační funkcí pro potřeby obyvatel daných ploch.
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E.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚVYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA
PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
APOD.

E.1. Návrh ÚSES
Územní plán vymezuje na území města Dobřany tyto skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES):
1)

regionální biokoridor RK 204



biokoridor řeky Radbuzy – hydrofilní (vodní tok) a hygrofilní (říční niva)

2)

regionální biokoridor RK 205



biokoridor řeky Radbuzy – hydrofilní (vodní tok) a hygrofilní (říční niva)

3)

regionální biokoridor RK 2013



mezofilní biokoridor lesů a křovinatých lad v severovýchodní části území

4)

regionální biocentrum RB 1717 Dobřánky



hygrofilní biocentrum v nivě řeky Radbuzy

5)

lokální (místní) biokoridory LK A – LK M



hygrofilní podél vodních toků a v zamokřených polohách plochých údolnic, s krátkými
přechody mezofilních úseků v polohách rozvodnic (biokoridory LK B, LK F, LK G, LK H)



mezofilní v polohách svahů a elevací (biokoridory LK A, LK C, LK D, LK E, LK I, LK J, LK
K, LK L, LK M)

6)

lokální (místní) biocentra LB 1 – LB 24



hygrofilní v nivě řeky Radbuzy, v mělkých údolnicích potoků i na plošinách rozvodnic
(biocentra LB 1, LB 2, LB 3, LB 4, LB 6, LB 18, LB 19, LB 20)



mezofilní v polohách svahů a elevací (biocentra LB 7, LB 8, LB 9, LB 10, LB 11, LB 13,
LB 14, LB 15, LB 16, LB 17, LB 22, LB 23, LB 24)



kombinovaná v místě křížení hygrofilních a mezofilních biokoridorů (biocentra LB 5, LB
12, LB 21)

E.1.1. Minimální prostorové parametry skladebných částí ÚSES
A/ Biocentra (minimální výměra):
1)

regionální biocentrum RB 1717 Dobřánky – 30 ha (bez vodních ploch a toků)

2)

lokální (místní) biocentra
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hygrofilní (biocentra LB 1, LB 2, LB 3, LB 4, LB 6, LB 18, LB 19, LB 20) – 1 ha (bez vodních ploch a toků)



mezofilní (biocentra LB 7, LB 8, LB 9, LB 10, LB 11, LB 13, LB 14, LB 15, LB 16, LB 17,
LB 22, LB 23, LB 24) – 3 ha



kombinovaná (biocentra LB 5, LB 12, LB 21) – 4 ha (bez vodních ploch a toků)

B/ Biokoridory (minimální šířka):
1)

regionální biokoridory



RK 204 – 40 m (bez šířky vodního toku)



RK 205 – 40 m (bez šířky vodního toku)



RK 2013 – 40 m

2)

lokální (místní) biokoridory



hygrofilní (biokoridory LK B, LK F, LK G, LK H) – 20 m



mezofilní (biokoridory LK A, LK C, LK D, LK E, LK I, LK J, LK K, LK L, LK M) – 15 m

Minimální prostorové parametry skladebných částí ÚSES stanovují nezbytné minimum –
v případě nedosažení tohoto minima je prokázáno, že skladebná část ÚSES neplní svoji
funkci.

E.1.2. Možnosti přerušení biokoridorů
V případě stávajících nepříznivých podmínek v území lze, v ojedinělých případech, považovat systém za vzájemně propojený i tehdy, je-li propojení přerušeno maximálně na
vzdálenost:


Lokální (místní) biokoridor hygrofilní LK G – 50 m (zpevněná plocha).



Lokální (místní) biokoridor hygrofilní LK H – 50 m (zpevněná plocha).

E.1.3. Podmínky pro využití vymezených ploch a koridorů ÚSES
1)

Ve skladebných částech v kategorii „existující“:



neměnit současné zařazení předmětných ploch dle evidence druhu pozemků v Katastru
nemovitostí, s výjimkou možnosti změny v důsledku umístění liniových staveb veřejné infrastruktury v případě krátkého křížení biokoridorů,



hospodařit na předmětných plochách v souladu s právním stavem daným zařazením k
druhu pozemků v Katastru nemovitostí,



po zpracování dokumentace typu „Projekt ÚSES“ přistoupit k realizaci opatření ke zvýšení ekologické stability předmětných ploch a dosažení cílového stavu ekosystémů dle
této dokumentace.
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2)

Ve skladebných částech v kategorii „chybějící“:



neumísťovat do předmětných ploch jakékoliv stavby, které by znesnadňovaly či znemožňovaly budoucí založení skladebných částí ÚSES, s výjimkou liniových staveb veřejné infrastruktury v případě krátkého křížení chybějících úseků biokoridorů,



po zpracování dokumentace typu „Projekt ÚSES“ přistoupit k realizaci opatření
k založení chybějících skladebných částí ÚSES dle této dokumentace.

E.2. Plochy a prvky krajinné zeleně
Návrh systému krajinné zeleně vytváří předpoklady pro soulad existujících hodnot krajiny a tendencí jejího funkčního využití:


předpoklady udržitelnosti využití nezastavěného území;



předpoklady rekreačního využití území;



předpoklady pro vznik nových estetických hodnot a posílení identity a rázu krajiny.

Základním a obecným cílem péče o krajinu a přírodní prostředí zakotvené v územním
plánu je ochrana, péče a rozvoj podmínek pro uskutečňování přírodních a sociálněekonomických procesů jako předpokladu udržitelného rozvoje resp. využití území.
K uskutečnění uvedených cílů slouží následující opatření:


zachování existujících a vytváření nových ploch a linií zeleně, zvýšení jejich funkčnosti,
kvality a rekreační využitelnost;



zachování existujících ploch zeleně v zastavěném území;



začlenění přírodních a přírodě blízkých prvků městské krajiny do funkčního systému
zeleně jejich zapojením do systému ekologické stability a do systému rekreačních (pěších a cykloturistických) tras;



zvýšení ekologické hodnoty, estetické hodnoty a prostorotvorného účinku ploch;



propojování ploch přírodního a přírodě blízkého charakteru do systému ekologické stability a propojení biotopů, zachování a posílení biodiverzity území, ochrana rostlinných
a živočišných druhů.

Přehled navrhovaných krajinných kompozičních prvků:
Označení
KP1

Popis
Stávající účelová komunikace Šlovice –
Litice

Návrh
Založení liniové doprovodné zeleně

KP2

Stávající účelová komunikace Šlovice –
lom Litice
Šlovice – Šibeniční vrch (Březový vrch)
– Šlovický vrch

Doplnění liniové doprovodné zeleně

KP3

Založení liniové doprovodné zeleně s výrazným stromovým patrem v úsecích cesty procházející polními kulturami
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Označení

Popis

KP4

Obnova cesty Šlovice – ke křížku

KP5

Šlovický vrch – ke Křížku

KP6

Šlovický vrch – Hujáb

KP7

Dobřany – Nová Ves u Plzně
Šlovický vrch
(úpravy v rámci zastavitelné plochy Z51)

Návrh
Doplnění a údržba doprovodné a krajinné zeleně při
stávajících úsecích cesty
Založení liniové doprovodné zeleně se stromovým
a keřovým patrem v úsecích cesty procházející polními
kulturami
Založení liniové doprovodné zeleně se stromovým
a keřovým patrem v úsecích cesty procházející polními
kulturami

Založení liniové doprovodné zeleně se stromovým
a keřovým patrem
Založení liniové doprovodné zeleně se stromovým
a keřovým patrem
Úprava stávajícího bikrosového parku, provedení krajinářských úprav přírodě blízkých, vytvoření podmínek pro
vytvoření druhově pestrých společenstev, výsadba vegetačních prvků odpovídající daným druhovým podmínkám,
zvýšení různorodosti způsobů využití území, vytvoření
ploch rekreační zeleně s prvky drobné architektury
a mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště apod.

Přehled navrhovaných ploch zeleně ochranné a izolační:
Číslo
ZI2
ZI3

Popis
Farma pro chov prasat Vysoká a.s.,
Dobřany
Zahrádkářská kolonie Dobřánky

Návrh
Výsadba izolační zeleně u farmy
Výsadba ochranné a izolační zeleně

V souvislosti s vymezením plochy pro bydlení Z40 v Dobřanech je navržena úprava
okolní krajinné zeleně a vybudování vodní plochy VV1.

E.3. Prostupnost krajiny
Pro zajištění a zkvalitnění prostorové prostupnosti krajiny je navržena úprava vybraných
stávajících účelových komunikací a obnova některých již zaniklých cest, které umožní ve své
sdružené funkci zpřístupnění pozemků a průchod značených cyklistických a pěších tras. Nově jsou navrženy i samostatné stezky pro nemotorovou dopravu s novými přechody řeky
Radbuzy.
Především obnova zaniklých cest a nové stezky ve volné krajině, doplněné vhodnou vybaveností (např. altány, posezení apod.), mají kromě dopravní a rekreační funkce i výrazný
krajinotvorný efekt. Jejich rozsah může být dále rozšířen v rámci případných komplexních
pozemkových úprav.
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E.4. Vodohospodářská opatření v krajině
Krajinářsky má řešené území vysokou estetickou hodnotu s převahou přírodních prvků,
s nimiž je sídelní zástavba v harmonickém souladu. Dominantním prvkem je široká údolní
niva meandrující Radbuzy, prostorově omezená Šlovickým a Březovým vrchem. Zásahy
do této vyvážené kulturní krajiny nesmí dosavadní rovnováhu narušit..
Z hlediska požadavků vodního zákona spadá celé zájmové území do zranitelných oblastí, v nichž dochází nebo může dojít ke zhoršení jakosti vod v důsledku koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů. Podzemní voda odebíraná z kvarteru Radbuzy je přitom dnes
pro Dobřany výhradním zdrojem pitné vody. Celkový stav vodních útvarů povrchových i podzemních vod vyhodnocuje pro současnost i pro výhled k r. 2015 Plán povodí Berounky jako
nepříznivý.
Pro významný vodní tok Radbuzu bylo v r.2008 stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje záplavové území včetně jeho tzv. aktivní zóny. Návrh územního plánu tento územní
limit plně respektuje a průchod velkých vod proto nebude (v souladu s požadavky vodního
zákona) negativně ovlivňován..
Ochrana před povodněmi – návrhy opatření:


Zachovat přirozený charakter meandrujícího toku Radbuzy a při nezbytných úpravách
v údolní nivě stabilizovat koryto a břehy především další výsadbou zeleně. Radbuza je
tokem převážně v přírodním stavu pouze s upraveným spádem jezovými stupni.
V říčním km 21,0 – 22,5 v prostoru Dobřan je zastavěné území chráněno pouze na vodu
dvacetiletou (pro výhled se uvažuje ochrana na vodu padesátiletou), k rozsáhlým škodám zde však nedochází.



Snížit vysoký podíl orné půdy v údolní nivě Radbuzy (24%) převedením její rozhodující
části do trvalých travních porostů.



Vymezit záplavová území na retenčních nádržích podle skutečného průběhu povodní:
z přítoků Radbuzy je nejvýznačnější Chlumčanský potok s dvěma retenčními nádržemi
rybničního typu Kotinka horní a Kotinka dolní. V prostoru mezi nádržemi je rekreační
areál s rozsáhlým koupalištěm. Při průchodu velkých vod vznikají na obou nádržích povodňová vzdutí, významně přesahující běžně provozované hladiny.



Vymezit území určené k řízeným rozlivům povodní: potok P1 je při průchodu centrem
Dobřan zatrubněn, kapacita tohoto profilu je však nedostatečná. Územní plán proto navrhuje v povodí potoka výstavbu dvou retenčních suchých nádrží – poldrů. Dolní nádrž
(VO2) je situována ve strži nad drážním propustkem, horní nádrž (VO1) o cca 800 m výše proti toku v terénní prohlubni.



Vybudovat na ochranu intravilánu Vodního Újezda před přívalovými srážkami protierozní
záchytný příkop (VO3), situovaný na severozápadním okraji zástavby.



Vybudovat retenční vodní nádrž (VV2) ve Šlovicích pro snížení přítoku extravilánových
vod do obce.
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E.6. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin
Územní plán respektuje chráněná ložisková území:
Chlumčany stanovené pro ochranu výhradního ložiska kaolinu a minerálního barviva
Dobřany stanovené pro ochranu výhradního ložiska kaolinu
V takto vymezeném území je nutno respektovat omezení činností, tj. zřizovat stavby
a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, lze jen pokud je to nezbytné
v zákonem chráněném obraném zájmu.
Zakládání staveb na poddolovaném území se řídí příslušnými předpisy.
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F.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE
MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ
(VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ
STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5
STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
(NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, STRUKTURY ZÁSTAVBY,
STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)

PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH (BH)
Hlavní využití:


bydlení v bytových domech;

Přípustné využití:


bytové domy včetně doplňkových staveb;



zahrady okrasné a užitkové;



stavby a zařízení občanské vybavenosti lokálního významu, integrované ke stavbám pro
bydlení, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení;



veřejná prostranství, zeleň, drobné vodní plochy;



sportovní hřiště a dětská hřiště lokálního významu nerušící obytnou funkci;



související dopravní a technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 5 nadzemních podlaží;



pro každé dva souvislé hektary zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1 000 m2;



Doplňující ustanovení pro plochu Z40a, Z 39: výšková hladina zástavby bytových domů
bude maximálně 3 nadzemní podlaží a podkroví nebo ustupující podlaží, koeficient zastavěné plochy je stanoven maximálně na 50%, včetně zpevněných ploch;
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PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ (BV)
Hlavní využití:


bydlení v rodinných domech;

Přípustné využití:


rodinné domy včetně doplňkových staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými;



související dopravní a technická infrastruktura;



občanské vybavení lokálního významu, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení;



sportovní hřiště a dětská hřiště lokálního významu nerušící obytnou funkci;



veřejná prostranství, zeleň, drobné vodní plochy;



stavby a zařízení lokálního významu drobné řemeslné výroby a pěstitelství a chovatelství, které nesnižují kvalitu prostředí a neruší funkci bydlení;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa, krajinný
ráz;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude respektovat výškovou hladinu
okolní zástavby, maximálně jsou však přípustné 2 nadzemní podlaží a podkroví;



pro každé dva souvislé hektary zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2;

PLOCHY REKREACE – HROMADNÉ (RH)
Hlavní využití:


plochy pro sportovně rekreační aktivity;

Přípustné využití:


plochy pro pobytovou rekreaci bez nároku na trvalé stavby (např. veřejná tábořiště, rekreační pobytové louky, přírodní koupaliště a pláže) a související zařízení;



související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství



zeleň
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Podmíněně přípustné využití:


stavby šaten a sociálních zařízení;



stavby a zařízení občanského vybavení sloužící potřebám dané plochy;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



veškeré stavby a zařízení, které zhoršují kvalitu prostředí (hlučnost, prašnost, vibrace,
zápach apod.), narušují rekreační funkci a negativně ovlivňují sousední pozemky a veřejné pozemky;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výšková hladina zástavby bude maximálně 2 nadzemní podlaží;

PLOCHY REKREACE – STAVBY PRO RODINNOU REKREACI (RI)
Hlavní využití:


rodinná rekreace ve stavbách pro individuální rodinnou rekreaci;



zahrady;

Přípustné využití:


doplňkové stavby a zařízení související s rodinnou rekreací;



sportovní a dětská hřiště lokálního významu;



zahrady s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou;



související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují rekreační funkce (hlučnost, prašnost, vibrace,
zápach apod.);

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výšková hladina zástavby bude maximálně 2 nadzemní podlaží;



zastavěná plocha staveb bude maximálně 55 m2;
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pro každé dva souvislé hektary zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2;

PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE (RZ)
Hlavní využití:


plochy soukromé zeleně zahrad a sadů;

Přípustné využití:


hospodářské stavby pro obhospodařování pozemku a stavby plnící doplňkovou funkci;



související dopravní a technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



veškeré stavby a zařízení, které zhoršují kvalitu prostředí nad limity uvedené
v příslušných předpisech (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.), narušují rekreační
funkci a negativně ovlivňují sousední pozemky;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



zastavěná plocha staveb bude maximálně 25 m2;



pro každé dva souvislé hektary zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2;



výšková hladina zástavby bude maximálně 1 nadzemní podlaží a podkroví;

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV)
Hlavní využití:


stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní prodej a služby, administrativu
a veřejnou správu, ubytování, veřejné stravování, vzdělávání a výchovu, vědu a výzkum, zdravotnictví a sociální péči, kulturu, církevní účely a pro ochranu obyvatelstva;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



plochy a stavby a zařízení pro sport a hromadnou rekreaci;



veřejná prostranství, zeleň;



doplňkové stavby související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
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stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce občanského vybavení (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude respektovat výškovou hladinu
okolní zástavby, maximálně jsou však přípustné 4 nadzemní podlaží a podkroví;

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE (OS)
Hlavní využití:


plochy a stavby pro sport a hromadnou rekreaci;

Přípustné využití:


navazující stavby zabezpečující provoz a potřeby území;



stavby doplňující hlavní využití (maloobchod, veřejné stravování, ubytování, zařízení pro
majitele, správce a obsluhu apod.);



související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství, zeleň;

Nepřípustné využití:


stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce občanského vybavení (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výšková hladina zástavby bude maximálně 2 nadzemní podlaží;

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY (OH)
Hlavní využití:


hřbitovy, včetně technického zázemí pro pohřebnictví;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství, zeleň;



stavby občanského vybavení slučitelné s účelem pohřebnictví;
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sakrální a hřbitovní stavby;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a činnosti
a stavby narušující pietu;

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PV)
Hlavní využití:


náměstí a návsi;



prostranství, ulice, cesty, které mají významnou veřejnou prostorotvornou a komunikační funkci;



parkově upravená zeleň včetně drobných vodních ploch;



související odstavné a parkovací plochy určené pro veřejné užívání;

Přípustné využití:


pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství;



sportovní a dětská hřiště určené pro veřejné užívání slučitelné s účelem veřejných prostranství;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ (SM)
Hlavní využití:


bydlení v bytových i rodinných domech;

Přípustné využití:


pozemky související dopravní a technické infrastruktury;



veřejná prostranství, zeleň;



drobná sportovní a dětská hřiště související s hlavním využitím;



občanské vybavení, služby, drobná výroba lokálního významu respektující měřítko
a charakter okolní zástavby, nenarušující životní prostředí a neobtěžující okolní zástavbu;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

45



stavby a činnosti jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru a tím narušují funkce bydlení (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.);

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí zohledňovat měřítko a charakter okolní
zástavby a respektovat urbanistické i architektonické hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude respektovat výškovou hladinu
okolní zástavby, maximálně jsou však přípustné 3 nadzemní podlaží;



pro každé dva souvislé hektary zastavitelné plochy bude vymezena plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1 000 m2;



Doplňující ustanovení pro plochu P6 a): výšková hladina staveb bude max. 5 nadzemních podlaží;

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)
Hlavní využití:


dopravní stavby a zařízení (silnice I., II. a III. třídy, místní a účelové komunikace) a navazující plochy pro pěší a cyklisty;



plochy a stavby, které jsou součástí a příslušenstvím dopravních staveb a zařízení (autobusové zastávky, mosty, opěrné zdi, náspy, zářezy apod.);



garáže a čerpací stanice;



odstavné a parkovací plochy;

Přípustné využití:


doprovodná a izolační zeleň;



související technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží;

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ (DZ)
Hlavní využití:


stavby a zařízení drážní dopravy, pozemky zařízení pro drážní dopravu;

Přípustné využití:
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související technická a dopravní infrastruktura;



doprovodná a izolační zeleň;



občanská vybavenost integrovaná do staveb a zařízení drážní dopravy;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží;

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – LETECKÉ (DL)
Hlavní využití:


stavby a zařízení letecké dopravy;

Přípustné využití:


garáže, parkoviště a odstavné plochy, související s hlavním využitím;



související technická a dopravní infrastruktura;



doprovodná a izolační zeleň;



plocha P3 – stavby a zařízení související s letištním provozem;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat architektonické, urbanistické
a krajinářské hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 6 m nad okolním terénem, nebo 1 nadzemní podlaží;



koeficient zastavěné plochy je stanoven maximálně na 50% včetně zpevněných ploch;

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
Hlavní využití:


uzlové a liniové stavby technické infrastruktury a s nimi související zařízení;

Přípustné využití:


související dopravní infrastruktura;



doprovodná a izolační zeleň;
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Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 3 nadzemní podlaží;

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL A SLUŽBY (VP)
Hlavní využití:


stavby a zařízení lehké průmyslové výroby a výrobních služeb;



stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy;



zařízení doplňkových a souvisejících zařízení (komunální provozy, technické služby,
drobná řemeslná výroba);

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



prodejní sklady;



výrobny elektrické energie (fotovoltaické elektrárny) na střechách budov;



administrativa a správa, obslužné zázemí pro zaměstnance;



veřejná prostranství;



doprovodná a izolační zeleň;



čerpací stanice pohonných hmot;



garáže, parkoviště a odstavné plochy, související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



veškeré stavby a zařízení, které nesplňují podmínky vyplývající ze zákonných norem
na ochranu životního prostředí;



výrobny elektrické energie;



stavby pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii a zemědělské stavby;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat architektonické a urbanistické
hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude max. 3 nadzemní podlaží při dodržení maximální výšky stavby 17 m nad okolním terénem;



koeficient zastavěné plochy je stanoven maximálně na 70% včetně zpevněných ploch;
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ ŘEMESLNÁ VÝROBA (VD)
Hlavní využití:


stavby a zařízení pro drobnou řemeslnou výrobu, výrobní služby, lokální skladování,
servis a opravy;

Přípustné využití:


stavby a zařízení drobné řemeslné výroby a skladování, které svým provozem nezhoršují kvalitu prostředí (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach, apod.) a nebudou mít rušivý vliv
na okolní zástavbu, zejména obytnou;



administrativa a správa, obslužné zázemí pro zaměstnance;



související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství;



doprovodná a izolační zeleň;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



veškeré stavby a zařízení, které svými negativními vlivy nad limity uvedené v příslušných
předpisech přesahují hranice pozemku;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat architektonické, urbanistické
a krajinářské hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 3 nadzemní podlaží;

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VZ)
Hlavní využití:


pozemky staveb a zařízení zemědělské výroby;



stavby a zařízení pro rostlinnou a živočišnou výrobu;



stavby a zařízení pro chov ryb;



stavby a zařízení pro zahradnictví;



stavby a zařízení pro skladování a manipulační plochy pro účely zemědělské výroby;

Přípustné využití:


administrativa a správa a stravovací zařízení v návaznosti na zemědělskou výrobu;



související dopravní a technická infrastruktura;



veřejná prostranství;



doprovodná a izolační zeleň;
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stavby a zařízení pro agroturistiku s možností výstavby staveb pro ubytování a stravovaní a dalších doprovodných staveb souvisejících s agroturistikou;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;



veškeré stavby a zařízení, které svými negativními vlivy (zápach, hluk, apod.) mohou
ovlivnit sousední obytnou zástavbu;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat architektonické a urbanistické
hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude v území s plošnou památkovou
ochranou (Památková zóna města Dobřany) omezena na max. 3 nadzemní podlaží při
dodržení maximální výšky stavby 10 m nad okolním terénem; mimo území s plošnou
památkovou ochranou pak na max. 3 nadzemní podlaží při dodržení maximální výšky
stavby 12 m nad okolním terénem;

PLOCHY ZELENĚ – NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH (ZV)
Hlavní využití:


parkově upravené plochy veřejně přístupné zeleně, zejména na náměstí a na návsích
s prvky drobné architektury a uličního mobiliáře;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



sportovní a dětská hřiště související s hlavním využitím;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

PLOCHY ZELENĚ – SOUKROMÉ (ZS)
Hlavní využití:


plochy soukromé zeleně zahrad a sadů;

Přípustné využití:


oplocení;



stavby a zařízení pro obhospodařování a údržbu ploch;



související dopravní a technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
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Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat architektonické a urbanistické
hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude max. 1 nadzemní podlaží;



nové stavby i změny stávajících staveb mohou mít max. zastavěnou plochu 25 m2;

PLOCHY ZELENĚ – OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ (ZI)
Hlavní využití:


plochy zeleně s převažující funkcí ochrannou a izolační, určené k prostorové, hygienické
a pohledové izolaci zastavěných ploch, vůči rušícím stavbám a zařízením či liniovým
stavbám;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



pěší a cyklistické stezky;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

PLOCHY ZELENĚ – OSTATNÍ (ZO)
Hlavní využití:


plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy,
doprovodná a rozptýlená krajinná zeleň;



plochy zahrnující zeleň doprovodnou podél vodotečí, liniových tras technické a dopravní
infrastruktury;

Přípustné využití:


pěší a cyklistické trasy a stezky;



související dopravní a technická infrastruktura;



drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.);

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat architektonické a urbanistické
hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude max. 1 nadzemní podlaží;



nové stavby i změny stávajících staveb mohou mít max. zastavěnou plochu 25 m2;
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PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ – (VV)
Hlavní využití:


vodní plochy a stavby, vodní toky;

Přípustné využití:


zařízení pro údržbu, sledování a regulaci vodního režimu;



stavby a zařízení protipovodňového charakteru a protierozní opatření (poldry, hráze,
náspy a pod.);



související dopravní a technická infrastruktura;

Nepřípustné využití:


veškerá zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa;

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA (ZE)
Hlavní využití:


plochy orné půdy;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



doprovodná a rozptýlená zeleň, meze, terasy a terénní úpravy;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


změny stávajících staveb musí respektovat architektonické a urbanistické hodnoty daného místa;



výška změn stávajících staveb bude max. 1 nadzemní podlaží;

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRÁVNÍ POROSTY (TP)
Hlavní využití:


plochy trvalých travních porostů;

Přípustné využití:


související dopravní a technická infrastruktura;



pěší a cyklistické trasy a stezky;
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doprovodná a rozptýlená zeleň, meze, terasy a terénní úpravy;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


změny stávajících staveb musí respektovat architektonické a urbanistické hodnoty daného místa;



výška změn stávajících staveb bude max. 12 m nad okolním terénem, nebo 1 nadzemní
podlaží;

PLOCHY LESNÍ – LESY HOSPODÁŘSKÉ (LH)
Hlavní využití:


plochy určené k plnění funkcí lesa;

Přípustné využití:


stavby a zařízení lesního hospodářství;



související dopravní a technická infrastruktura;



cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (altány, odpočinková a informační
místa);

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat krajinný ráz daného místa;

PLOCHY LESNÍ – LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ (LZ)
Hlavní využití:


plochy určené k plnění funkcí lesa;

Přípustné využití:


stavby a zařízení lesního hospodářství;



informační centra a kulturní a společenská zařízení a stavby nenarušující hlavní využití
a související s hlavním využitím;



související dopravní a technická infrastruktura;



cesty pro pěší, stezky pro cyklisty, stavby pro turistiku (altány, odpočinková a informační
místa);

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
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Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat krajinný ráz daného místa;

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ (TN)
Hlavní využití:


stavby a zařízení pro těžbu nerostů;



povrchové doly, lomy a pískovny;



stavby a technologická zařízení pro těžbu;

Přípustné využití:


pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů (výsypky, odvaly a kaliště);



pozemky rekultivací;



související dopravní a technická infrastruktura;



doprovodná a izolační zeleň;

Nepřípustné využití:


veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;

Podmínky prostorového uspořádání:


nové stavby i změny stávajících staveb musí respektovat architektonické a urbanistické
hodnoty daného místa;



výška nových staveb i změn stávajících staveb bude max. 1 nadzemní podlaží;

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
Stávající veřejná dopravní a technická infrastruktura, zobrazená v ÚP, je územním limitem sloužícím pro orientaci při navrhování využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití. V případě, že při návrhu řešení využití těchto ploch bude nalezeno racionálnější a
optimálnější řešení, je možné stávající veřejnou infrastrukturu přemístit nebo zrušit, aniž by
to bylo v rozporu s územním plánem.
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A
STAVBÁM VYVLASTNIT

G.1. Plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 stavebního zákona)
G.1.1. Veřejně prospěšné stavby
Dopravní infrastruktura
DS1

Silnice I/27; Šlovice – Přeštice, přeložka včetně všech souvisejících staveb; 4-pruh

DS2

Silnice II/180; Dobřany, přeložka v úseku silnice II/180 - III/18033; 2-pruh včetně okružní křižovatky na silnici II/180

DS3

Silnice III/18034; Dobřany, přeložka s napojením na II/180; 2-pruh

DS7

Silnice II/180; Dobřany, křižovatka stávající silnice II/180 a navrhovaných přeložek
silnic II/180 (DS2) a III/18034 (DS3)

DS8

Silnice II/180; Dobřany, okružní křižovatka stávající silnice II/180, přeložky silnice
III/18033 (DS11) a stávající účelové komunikace

DS9

Silnice II/180; Dobřánky, přestavba křižovatky stávajících silnic II/180, III/18043
a místní komunikace včetně úpravy a převedení stávající cyklotrasy

DS10 Silnice III/18037; Dobřany, přestavba křižovatky silnic III/18037, III/18035 a navrhované místní komunikace MK13 (průsečná křižovatka)
DS11 Silnice III/18033; Dobřany, přeložka silnice s napojením na navrhovanou křižovatku
DS8; 2-pruh
DS12 Silnice III/18037; Dobřany, okružní křižovatka včetně souvisejících
s napojením vnitřních místních komunikací rozvojových ploch Z40 a Z41
MK1

Šlovice, místní komunikace obslužné a zklidněné, novostavba

MK3

Šlovice, místní komunikace obslužná, přestavba

MK4

Šlovice, místní komunikace zklidněné, novostavba

MK5

Šlovice, místní komunikace zklidněné, novostavba

MK6

Šlovice, místní komunikace zklidněné, přestavba

MK7

Šlovice, místní komunikace obslužné, přestavba a novostavba

MK8

Vodní Újezd, místní komunikace zklidněná, přestavba a novostavba

MK9

Vodní Újezd, místní komunikace zklidněná, přestavba a novostavba

MK10 Dobřany, místní komunikace obslužné, novostavba
MK11 Dobřany, místní komunikace obslužné, novostavba
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staveb

MK12 Dobřany, místní komunikace obslužná, novostavba (využívá opuštěné těleso železniční tratě)
MK13 Dobřany, místní komunikace zklidněná, přestavba a novostavba
MK14 Dobřany, místní komunikace zklidněná, přestavba účelové komunikace
MK15 Dobřany, úprava napojení stávající silnice III/18033 (návrh na přeřazení jako místní
komunikace)
MK 16 Dobřany, místní komunikace obslužná, přestavba a novostavba
MK 17 Dobřany, místní komunikace obslužná, přestavba a novostavba
UK1

Dobřánky, přestavba stávající účelové komunikace

UK2

Dobřany, přestavba a prodloužení stávající účelové komunikace

UK3

Dobřany, přestavba a prodloužení stávající účelové komunikace

UK4

Dobřany, přestavba a prodloužení stávající účelové komunikace

DZ1

Železniční trať č. 183, modernizace se zdvojkolejněním a přeložkou tratě včetně nové
železniční zastávky v Dobřanech

DH2

Dobřany, terminál veřejné integrované dopravy (plocha Z48)

DC1

Dobřany, nadregionální cyklostezka č. 3 Praha – Plzeň – Regensburg, novostavba

DC2

Dobřany, nadregionální cyklostezka č. 38 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda, novostavba

DC3

Dobřany, místní cyklostezka podél řeky Radbuzy včetně dvou lávek přes vodní tok,
novostavba

DP1

Stezka pro pěší s lávkou nad železniční tratí

Odvádění a čištění odpadních vod
K2

Čerpací stanice Šlovice

Zásobování vodou
V8

Vodojem Útušice (plocha Z19)

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vymezuje územní plán
pro koridory technické infrastruktury věcné břemeno takto:
Odvádění a čištění odpadních vod
K4

Kanalizační stoka pro připojení rozvojové plochy P3

K6

Kanalizační stoka pro připojení rozvojových ploch P7, Z38, Z57

K9

Výtlačné potrubí splaškových vod Šlovice – ČOV Dobřany
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Zásobování vodou
V1

Vodovodní řad pro připojení rozvojových ploch Z22, Z23

Energetika
E1

Nadzemní vedení VN 22 kV pro napojení rozvojové plochy Z33

E2

Nadzemní vedení VN 22 kV pro napojení rozvojové plochy Z10

E3

Nadzemní vedení VN 22 kV pro napojení rozvojových ploch Z52, Z54, Z55

E4

Nadzemní vedení VN 22 kV pro napojení rozvojové plochy Z57

E5

Nadzemní vedení VN 22 kV pro napojení rozvojové plochy P3

E6

Nadzemní vedení VN 22 kV pro napojení rozvojové plochy Z49

E8

Nadzemní vedení VN 22 kV pro napojení rozvojové plochy P3

E12

Kabelová vedení VN 22 kV pro napojení rozvojové plochy P6

PN4

STL plynovod pro připojení rozvojových ploch Z22, Z23

PN7

STL plynovod pro připojení rozvojových ploch P7, Z38, Z57

G.1.2. Veřejně prospěšná opatření
Opatření ke snížení ohrožení území povodněmi
VO1

Retenční suchá nádrž – poldr

VO2

Retenční suchá nádrž – poldr

VO3

Protierozní záchytný příkop

G.1.3. Plochy pro asanaci území
DA1

Dobřany, opuštěný úsek silnice III/18033 po realizaci přeložky (DS11)

DA2

Dobřany, opuštěné těleso železniční tratě po realizaci přeložky tratě (DZ1)
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H.

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

Plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva (dle § 101 stavebního zákona)
Označení

Účel

p.č.

PO1

Plocha občanského vybavení – sport a rekreace
(Z32) pro zajištění sportovně rekreační funkce stávajících ploch bydlení
a navrhované plochy pro
bydlení (Z33)
Plocha občanského vybavení (Z50) pro navrhovaný
sportovně rekreační areál
na Šlovickém vrchu (Z51)
Plocha veřejného prostranství (Z17b) pro zajištění
parkovacích a odstavných
ploch a zpřístupnění fotbalového hřiště a plochy občanského vybavení
Plocha veřejného prostranství (Z29c) pro zpřístupnění
plochy pro bydlení (Z29a)

DKM p.č. 2580/1 (část),
2580/22, 2580/23, 2580/25,
2580/26, 2580/27, 2580/28,
2580/29, 2580/30, 2580/31,
2580/32, 2580/33, 2580/34,
2580/35, 2580/36, 2580/37,
2580/38,

PO2

PP1

PP3

I.

DKM p.č. 2232/3, 2308
(část)

DKM p.č. 228

DKM p.č. 2517/1

Katastrální
území
Dobřany

Předkupní
právo
město
Dobřany

Dobřany

město
Dobřany

Dobřany

město
Dobřany

Dobřany

město
Dobřany

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE § 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Kompenzační opatření nejsou navrhována.
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J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

J.1. Vymezení ploch územních rezerv
Označení
plochy

Katastrální
území

Výhledové využití

Rozsah plochy (ha)

Podmínky pro prověření

R1

Vodní Újezd,
Dobřany

výroba a skladování –
lehký průmysl a služby

90,72

Podmínkou pro prověření vhodnosti
budoucího využití je úplné využití plochy
přestavby P3, napojení průmyslové
zóny Plzeň – Líně na dálnici D5 a realizaci přeložky silnice II/180.

R2

Dobřany

Plochy bydlení v rodinných domech –
venkovského typu

3,07

Podmínkou pro prověření vhodnosti
budoucího využití je zpřístupnění plochy
po provedení přeložky stavby DZ1.

R3

Dobřany

Plochy bydlení v rodinných domech –
venkovského typu

2,19

Podmínkou pro prověření vhodnosti
budoucího využití je zpřístupnění plochy
po provedení přeložky stavby DZ1.

R4

Dobřany

Plochy občanského
vybavení

2,34

Podmínkou pro prověření vhodnosti
budoucího využití je zpřístupnění plochy
po provedení přeložky stavby DZ1.

J.2. Vymezení koridorů územních rezerv
J.2.1. Dopravní infrastruktura
Silnice II/180, v ZÚR PK sledovaná jako součást regionálního okruhu Plzeňské aglomerace, je v ÚP Dobřany výhledově navrhována v plném rozsahu v novém koridoru
s jihozápadním obchvatem Dobřan a severním obchvatem Vodního Újezdu – DR1. Stabilizace koridoru je podmíněna podrobným prověřením územních podmínek a možného vedení
trasy s doporučením zapracování koridoru do aktualizace ZÚR PK.
V souladu se ZÚR PK je zpřesněn koridor územní rezervy pro silniční propojení Dobřany – Líně – Úherce – dálnice D5 (DR2), v prostoru Vodního Újezdu navazující na navrhovaný koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/180 se severním obchvatem Vodního Újezdu.
V rámci výhledové přestavby silnice II/180 s obchvatem Dobřan je navržena územní rezerva koridoru místní komunikace (DR3), napojující od přeložky silnice II/180 východní část
Dobřan a navrhované rozvojové plochy pro bydlení a vybavenost.

J.2.2. Technická infrastruktura
Územní plán vymezuje jako územní rezervu koridor pro výstavbu vedení VVN 110 kV
Chlumčany – Úherce ER1 (podle záměru ČEZ), s odbočkou pro zásobování průmyslové zóny Plzeň – Líně ER2.
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K.

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

Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

L.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování.

M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO
PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT
O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU
Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ
Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití.

N.

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, pro které je stanoveno pořadí změn v území
(etapizace).

O. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB,
PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Územní plán vymezuje jako architektonicky nebo urbanisticky významné následující
stavby:


stavby evidované jako kulturní nemovité památky nebo stavby situované v ochranném
pásmu nemovité kulturní památky;
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stavby situované v městské památkové zóně.

Pro uvedené stavby a pro nové stavby umístěné v městské památkové zóně nebo pro
stavební úpravy stávajících staveb umístěných v městské památkové zóně může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt.

P.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI



Textová část (výrok): 61 stránek a 2 stránky výklad pojmů a seznam použitých zkratek



Grafická část:


I.1 Výkres základního členění území (6 výkresů)

1 : 5 000



I.2 Hlavní výkres (6 výkresů)

1 : 5 000



I.3 Výkres koncepce dopravní infrastruktury (6 výkresů)

1 : 5 000



I.4 Výkres koncepce technické infrastruktury (6 výkresů)

1 : 5 000



I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (6 výkresů)
1 : 5 000
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VÝKLAD VYBRANÝCH POUŽITÝCH POJMŮ

Výklad

Pojem
Urbanistická koncepce

Syntéza řešení odborných úseků včetně hledisek architektonických, majících vliv na
způsob využívání území, principielně sledující ochranu a rozvoj kulturních, civilizačních
i krajinářských a přírodních hodnot území.

Urbanistická struktura

Prostorové uspořádání urbanizovaných území z hlediska provozního materiálního
i kulturně historického

Brownfield

Dříve využívaná území, areál, či jednotlivý objekt, které jsou zcela nebo částečně
opuštěné a v důsledku toho, nebo i vlivem dřívějšího používání jsou devastované,
někdy i kontaminované, čímž je omezena jejich atraktivita pro budoucí využití.

Maloobchodní zařízení

Obchodní zařízení jejichž prodejní plocha (tj. plocha na které při prodeji zboží dochází
ke kontaktu se zákazníkem, nikoliv sklady, administrativní plochy apod.) nepřesahuje
400 m2.

Lehká průmyslová výroba

Výroba průmyslového charakteru která svými negativními vlivy (tj. vlivy nad rámec
limitů stanovených příslušnými předpisy) nepřesahuje hranice vlastního provozního
objektu či areálu.

Výroba řemeslného charakteru (převážně nesériová), jejíž provozy svými negativními
Drobná řemeslná výroba vlivy (tj. vlivy nad rámec limitů stanovených příslušnými předpisy) nepřesahují hranice
objektu či areálu ve kterém působí.
Městský a uliční mobiliář, drobná architektura

Zařízení zaměřená na poskytování informační servisu, zajištění veřejného pořádku
a bezpečnosti, poskytnutí odpočinku, kulturního vyžití, která jsou nutná pro uživatele
intenzivně využívaného veřejného prostoru (lavičky, altány, umělecká díla, směrníky
a ukazatele, odpadkové koše apod.)

Cyklostezka

Samostatná komunikace určená cyklistickému provozu, oddělená a nepřístupná provozu silničních motorových vozidel (dle ČSN 736110 Projektování místních komunikací
funkční skupina D2).

Cyklotrasa

Víceúčelově využívaná silnice, místní nebo účelová komunikace, po které je současně
s automobilovým provozem veden cyklistický provoz (značená cyklistická trasa).

Hipostezka, jezdecká
stezka

Samostatná komunikace určená pro pohyb jezdců na koni, oddělená a nepřístupná
provozu silničních motorových vozidel.

Hipotrasa

Víceúčelově využívaná místní nebo účelová komunikace, která je současně
s automobilovým provozem určena pro pohyb jezdců na koni (značená hipotrasa),
většinou je vedená po polních a lesních cestách.

Outdoorové využití

Sportovní, turistické a relaxační aktivity provozované ve speciálních zařízeních nebo
se speciální výbavou ve volné přírodě mimo uzavřené objekty.

Agroturistika

Kombinace zemědělské výroby se zařízením pro turistické aktivity – ubytování, stravování, sportovní aktivity – jízda na koni, péče o zvířata, provozování tradičních zvyků
a aktivit apod.

Typ P+R (Park and
Ride)

„Zaparkuj a jeď“ - forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou dopravu. Umožňuje se zřizováním parkovišť typu P+R v blízkosti železničních stanic, terminálů veřejné dopravy apod. Parkoviště P+R umožňují
vyšší využívání veřejné hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů.

Integrovaná veřejná
doprava

Časově a prostorově propojené a vzájemně navazující druhy městské a regionální
veřejné dopravy, zajišťující kvalitní dopravní obslužnost jednotlivých částí městského
prostoru, příměstských spádových oblastí či regionu. Cílem je maximální omezení
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individuální automobilové dopravy.
Poldry, retenční nádrže

Vodohospodářské prostory ve kterých se předpokládá za mimořádných povodňových
situací dočasná akumulace vody, ve formě která neohrozí bezpečnost obyvatel ani
nezpůsobí podstatné materiální škody.

Krajinný ráz

Krajinný ráz je přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
která je posuzována jako svébytná hodnota a jako taková je chráněna před znehodnocením, tj. před činností snižující estetickou a přírodní hodnotu území. Krajinný ráz je
definován rysy a znaky, které tvoří jeho jedinečnost a odlišnost, např. morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačním krytem, kulturními a historickými
památkami, místy mimořádných událostí, osídlením apod.

Koncepce uspořádání
krajiny

Zásahy do krajiny které jsou v kompetenci územního plánování směřující k vytváření
cílevědomého řešení posilující biologickou diverzitu, zdraví krajiny, estetické hodnoty
krajiny, její obytnost a průchodnost. Uvedené zásahy nabývají formy - obnova cestní
sítě, návrh územního systému ekologické stability (ÚSES), kultivace a obnovy systémů
vodního hospodářství, opatření na ochranu území před povodňovými vlivy atd.

SEZNAM VYBRANÝCH POUŽITÝCH ZKRATEK

CZT
ČOV
DN
MK
MÚK
MŽP
NTL
P+R
STL
ÚP
ÚSES
VKP
VN
VTL
VVN
ZÚR PK

centrální zásobování teplem
čistírna odpadních vod
jmenovitý vnitřní průměr potrubí
místní komunikace
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo životního prostředí
nízkotlaký plynovod
parkovací systém Park and Ride
středotlaký plynovod
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
vysoké napětí
vysokotlaký plynovod
velmi vysoké napětí
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
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A.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Záměr pořídit územní plán Dobřan byl schválen usnesením Zastupitelstva města Dobřany č. 545/2009 dne 29.4.2009. Důvodem pro pořízení nového Územního plánu Dobřany je
potřeba mít v dalším období k dispozici komplexní územně plánovací dokumentaci, která
stanoví hlavní zásady rozvoje sídla a která bude řešit všechna tři katastrální území města
Dobřany. Územní plán Dobřany nahrazuje Územní plán sídelního útvaru Dobřany, který byl
zpracován v letech 1995 – 1998 a schválen Zastupitelstvem města Dobřany 20.11.1997 vč.
jeho třech změn. Dále nahrazuje Územní plán sídelního útvaru Šlovice, který byl zpracován v
letech 1994 – 1996 a schválen Zastupitelstvem města Dobřany 7.11.1996 vč. jeho dvou
změn. Katastrální území Vodní Újezd nebylo řešeno dosud územním plánem.
Zastupitelstvo města Dobřany usnesením ze dne 29.4.2009 pod č. 556/2009 určilo zastupitele Jaroslava Sýkoru a usnesením ze dne 22.12.2010 pod č. 61/2010 zastupitele Bc.
Marka Sýkoru ke spolupráci s pořizovatelem na pořízení Územního plánu Dobřany.
Pořizovatel zpracoval návrh zadání Územního plánu Dobřany ke dni 12.3.2013. Dne
12.3.2013 současně oznámil zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Dobřany
veřejnou vyhláškou a stanovil, kdy a kde je možno do návrhu zadání nahlížet. Ve stanovené
lhůtě obdržel pořizovatel požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy, sousedních obcí a krajského úřadu, které v plném rozsahu akceptoval a zapracoval do návrhu zadání Územního plánu města Dobřany.
Zastupitelstvo města Dobřany ve svém usnesení č. 805/2010 ze dne 28.4.2010 schválilo
zadání územního plánu města Dobřany. Zadání územního plánu bylo po té předáno zhotoviteli společnosti T-plan, s.r.o. spolu se všemi požadavky občanů na územní plán.
Dne 8.11.2012 oznámil pořizovatel konání společného jednání o návrhu územního plánu
sousedním obcím, krajskému úřadu a dotčeným orgánům státní správy a umožnil jim seznámit se s návrhem územního plánu . Dne 30.11.2012 se uskutečnilo společné jednání o
návrhu Územního plánu Dobřany, o jehož průběhu byl pořízen zápis. Všechna stanoviska a
připomínky uplatněné při společném jednání k návrhu Územního plánu Dobřany byly do návrhu územního plánu zapracovány.
Vzhledem k tomu, že 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, pořizovatel pokračoval v pořizování v souladu s novými právními předpisy a v souladu s metodickou pomůckou „Přechodná ustanovení –
územní plán“ vydanou MMR ČR.
Dne 4.3.2013 zveřejnil pořizovatel v souladu s novelizovaným stavebním zákonem návrh
územního plánu Dobřany a stanovil, kdy a kde je možno do návrhu Územního plánu Dobřany nahlížet. Pořizovatel obdržel ke zveřejněnému návrhu Územního plánu Dobřany připomínky, které předal zhotoviteli a které byly náležitě vypořádány v rámci kapitoly M. Vyhodnocení připomínek tohoto odůvodnění.
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Pořizovatel předal dne 30.7.2013 Krajskému úřadu Plzeňského kraje uplatněná stanoviska a připomínky k návrhu Územního plánu Dobřany a současně ho vyzval k uplatnění stanoviska. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje ve svém stanovisku ze
dne 30.8.2013 pod č.j.:RR/2622/13 neshledal nedostatky, které by bránily zahájit řízení o
Územním plánu Dobřany.
Řízení o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Dobřany bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou v souladu s § 52 stavebního zákona veřejnosti. Jednotlivě byly informovány sousední obce, krajský úřad a dotčené orgány státní správy, a to opatřením pořizovatele ze dne 18.10.2013. Informace o možnosti nahlédnout do návrhu Územního plánu Dobřany
a datum konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobřany byl zveřejněn též v
Dobřanských listech č. 10 a č. 11. Návrh územního plánu Dobřany byl vystaven k veřejnému
nahlédnutí na Městském úřadu Dobřany, stavebním odboru ve dnech od 18.10.2013 do
28.11.2013. Současně bylo zajištěno zveřejnění návrhu územního plánu i na internetových
stránkách města Dobřany – elektronické úřední desce. V rámci oznámení o zahájení řízení o
územním plánu Dobřany pořizovatel náležitě poučil adresáty o možnosti, kdy a kde podat
proti návrhu Územního plánu Dobřany připomínky, námitky a stanoviska. Veřejné projednání
za účasti pořizovatele, určeného zastupitele, zhotovitele a veřejnosti se konalo dne
21.11.2013 a byl z něj pořízen písemný záznam. Ve stanovené lhůtě neobdržel pořizovatel
žádná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Ze sousedních obcí se ve stanovené lhůtě
vyjádřilo město Plzeň, které vyjádřilo souhlas s Územním plánem Dobřany. Pořizovatel dále
ve stanovené lhůtě obdržel námitky k návrhu územního plánu, které byly řádně vypořádány
způsobem uvedeným v kapitole L. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění tohoto odůvodnění. Ve stanovené lhůtě obdržel pořizovatel též připomínky, které byly náležitě vypořádány v rámci kapitoly M. Vyhodnocení připomínek tohoto odůvodnění. Dne 4.12.2013 pořizovatel vyzval dotčené orgány státní správy k uplatnění stanovisek k návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Dobřany. Do 18.12.2013 (v rámci stanovené lhůty) uplatnily všechny dotčené orgány stanoviska,
ve kterých vyjádřily souhlas s návrhem rozhodnutí o námitkách a s návrhem vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Dobřany. Pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a následně zajistil dle tohoto vyhodnocení nepodstatnou úpravu návrhu Územního plánu Dobřany. Došlo k vypuštění
veřejně prospěšné stavby DS5 - Silnice I/27H a koeficientu zastavěné plochy u funkční plochy - Plochy bydlení – v rodinných domech – venkovské BV. Zároveň byl pořizovatelem
přezkoumán soulad návrhu Územního plánu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona. Vzhledem
k tomu, že pořizovatel neshledal v návrhu Územního plánu Dobřany žádné rozpory se stavebním zákonem ani s požadavky uvedenými v § 53 odst. 4 stavebního zákona předložil
Zastupitelstvu města Dobřany dne 18.12.2013 návrh na vydání Územního plánu Dobřany
spolu s jeho odůvodněním a návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu ÚP.
Zastupitelstvo města Dobřany ověřilo, že Územní plán Dobřany není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, stanovisky dotčených orgánů státní správy a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje a dále, že nebyly zjištěny rozpory, které by bylo nutno řešit.
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B.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMNETACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

B.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Koncepce územního plánu je navržena v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky 2008 (PÚR ČR) schválenou usnesením vlády č. 969 dne 20.7.2009. Územní plán
respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
stanovené v PÚR ČR. Řešené území je součástí republikové rozvojové oblasti OB5 Plzeň.
Je to území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Plzeň. Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam. Rozvoj podporuje poloha na dálnici D5 a na III. tranzitním železničním koridoru. Řešené území není dotčeno dalšími plochami a koridory vymezenými v PÚR ČR.
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou pro řešené území
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) vydané Zastupitelstvem Plzeňského
kraje dne 2.9.2008.
ZÚR PK zpřesňují vymezení republikové rozvojové oblasti OB5 Plzeň. Koncepce územního plánu je navržena v souladu s úkoly pro územní plánování obcí stanovenými pro OB5.
Územní plán zpřesňuje vymezení veřejně prospěšných staveb stanovených v ZÚR PK:
27/07 – Dobřany – Dolní Lukavice, přeložka silnice I/27; C1 – koridor cyklostezky Praha –
Plzeň – Regensburg; C2 – koridor cyklostezky Plzeň – Klatovy – Železná Ruda; 183/01 – trať
č. 183 – úsek Plzeň – Přeštice – zdvojkolejnění, směrové úpravy. Územní plán zpřesňuje
vymezení územního systému ekologické stability na regionální úrovni vymezeného v ZÚR
PK jako veřejně prospěšné opatření.
Jako rozvojová plocha pro lokalizaci výrobních a obslužných zařízení regionálního významu je ze ZÚR PK převzata a zpřesněna plocha pro mezinárodní letiště s komerční zónou
Plzeň – Líně.
Jako územní rezerva je ze ZÚR PK převzat a zpřesněn koridor silničního propojení Dobřany – Líně – Úherce – D5.
Soulad Územního plánu města Dobřany s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem byl též konstatován v stanovisku Krajského úřadu Plzeňského
kraje, odboru regionálního rozvoje, ze dne 30.8.2013 pod č.j.:RR/2622/13 k návrhu Územního plánu Dobřany. Dále byl konstatován soulad v rámci stanoviska k návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek ze dne 9.12.2013 pod č.j:RR/3934/13.
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B.2. Širší vztahy
Řešené území o rozloze 3 531 ha leží v Plzeňském kraji, 12 km jihozápadně od Plzně.
Území náleží administrativně do spádového obvodu obce s rozšířenou působností Stod.
Samotné Dobřany jsou obcí s pověřeným obecním úřadem, která vykonává státní správu pro
obce Dnešice, Dobřany, Nová Ves, Přestavlky a Vstiš.
Severním okrajem řešeného území prochází dálnice D5. Východním okrajem prochází
silnice I/27, která v návaznosti na dálnici D5 (MÚK Šlovice) zajišťuje zpřístupnění a obsluhu
oblasti Dobřan od severu. Na tuto komunikaci se v řešeném území napojuje silnice I/27H
(původní trasa silnice I/27, v současné době je v řízení o převedení do sítě silnic II. třídy),
která zajišťuje dopravní vazbu na Plzeň a pro regionální vztahy významná silnice II/180, která tvoří aglomerační okruh Plzně. Silniční síť je doplněna dalšími silnicemi III. třídy (III/18043,
III/18034, III/18033, III/18035, III/18036, III/18037), radiálně zaústěnými do prostoru Dobřan
a sítí místních a účelových komunikací, které zajišťují vnitřní obsluhu a provázanost území.
Řešeným územím prochází ve směru sever-jih celostátní železniční trať č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – hranice ČR/SRN. Do severozápadní části území zasahuje prostor
neveřejného mezinárodního letiště Plzeň – Líně, které je součástí rozvojové zóny Plzeň –
Líně.
Veřejně prospěšné stavby a opatření, které byly převzaty z nadřazené ÚPD, přecházejí ze
sousedních správních území do řešeného území a naopak.
Na základě požadavku obce Útušice byla v Územním plánu města Dobřany vymezena plocha pro umístění vodojemu obce Útušice. Žádné jiné požadavky vyplývající z ÚPD sousedních správních území nebyly pořizovateli předány ani požadovány vymezit.

C.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH
HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s cíli územního plánování dle §18 a úkoly
územního plánování dle § 19 stavebního zákona.
Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území vymezením
ploch pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, výrobu, rozvojem dopravní a technické infrastruktury s ohledem na příznivé životní prostředí a přírodní hodnoty území a zvýšením
ekologické stability území návrhem ÚSES. Zastavitelné plochy jsou vymezeny přednostně
v rámci zastavěného území nebo v jeho návaznosti. Územní plán preferuje využití opuštěných a devastovaných ploch (brownfields).
Územní plán koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce.
Koncepce územního plánu vytváří předpoklady pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
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Ochrana a rozvoj hodnot území
Koncepce ochrany hodnot území vychází z nutnosti zachování charakteru urbanistické
struktury jednotlivých částí města, nerozšiřování zástavby do volné krajiny. Kulturní hodnoty
s legislativní ochranou a plocha městské památkové zóny jsou respektovány. Chráněny jsou
i další architektonicky cenné stavby, přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel, harmonii v území, které nejsou zapsanými památkami a které je nutno chránit včetně jejich nejbližšího okolí.

Ochrana nezastavěného území
Územní plán rozvíjí urbanistickou strukturu města i jeho částí při respektování krajinného rázu. Uspořádání zastavitelných ploch je řešeno v návaznosti na zastavěné území, nové
zastavitelné plochy v krajině nejsou navrhovány. V nezastavěném území je prosazováno
především zachování ekologické rovnováhy území vymezením prvků ÚSES. Nové stavby
v zemědělsky využívané krajině nejsou připuštěny.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Způsob řešení Územního plánu města Dobřany je v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace ve znění stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území, ve znění pozdějších změn.

E.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Návrh Územního plánu Dobřany byl zpracován v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů, která byla pořizovateli
předána v zákonné lhůtě, byla zapracována do Návrhu územního plánu Dobřany. V návrhu
Územního plánu Dobřany nebyly řešeny žádné rozpory.

E.1 VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU
ÚP

Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne 30.11.2012. Při společném jednání neuplatnily dotčené orgány
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žádné připomínky a Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni uvedla,
že k návrhu neuplatňuje stanovisko.
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska s připomínkami a jejich vyhodnocení:
Ministerstvo dopravy, stanovisko ze dne 21.12.2012 pod č.j.:957/2012-910-UPR/2
s následujícími požadavky:
Silniční doprava
Plochy Z1a, Z1b, Z18a, Z18b, P2, P1 a Z12 jsou situovány v těsné návaznosti na silnici
I/27H a budou ovlivněny hlukem z provozu na této komunikaci. Do doby než bude silnice,
která je nyní značena I/27H, vyřazena ze sítě silnic I. Třídy, požadujeme ve všech zmíněných lokalitách zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity,
do podmínečně přípustného využití. Podmínkou bude, že v územním, resp. stavebním řízení
bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Dopravní napojení těchto lokalit požadujeme řešit prostřednictvím stávajících, rekonstruovaných nebo nově
navržených místních komunikacích, jako např. MK3 a MK7. Pro připojení MK3 a MK7 na
stávající silnici I/27 požadujeme splnění platných norem.
Železniční doprava
U plochy P6a požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, do podmínečně přípustného využití. Podmínkou bude, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.
Letecká doprava
Na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště Líně, které požadujeme plně respektovat.
Vyhodnocení:
Výše uvedené podmínky byly v návrhu Územního plánu Dobřany akceptovány.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň – jih, ze dne 23.11.2012 pod
č.j.:206941/2012-MZE-130727:
Upozorňujeme na nutnost zachování stávajících přístupových cest a sjezdů na zemědělské
pozemky.
Vyhodnocení:
Výše uvedená podmínka byla v návrhu Územního plánu Dobřany akceptována. Územní plán
Dobřany nenavrhuje rušení stávajících sjezdů a přístupových cest bez náhrady.
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, ze dne 13.12.2012
pod č.j.:SBS/39661/2012/OBÚ-06:
Požadujeme v územním plánu vyznačit hranice chráněných ložiskových území „Chlumčany“
stanovené pro ochranu výhradního ložiska kaolinu a minerálního barviva a „Dobřany“ stanovené pro ochranu výhradního ložiska kaolinu. V takto vymezeném území respektovat omezení všech činností, plynoucí z ustanovení § 18 a § 19 horního zákona. Orgány územního
plánování a zpracovatelé územní plánovací dokumentace jsou povinni navrhovat taková řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
Vyhodnocení:
Výše uvedené podmínky byly v návrhu Územního plánu Dobřany akceptovány.
Městský úřad Stod, odbor výstavby, ze dne 21.12.2012 pod č.j.:3414/12/OV/So:
Do textové části i grafické části návrhu Územního plánu podchytit informaci, že „celé řešené
území je územím s archeologickými nálezy s prokazatelným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů“.
Do grafické části návrhu ÚP požadujeme rovněž zakreslit, dle Státního archeologického seznamu ČR, vedeného NPÚ, plochy ÚAN I, tj. území s prokazatelným výskytem nemovitých a
movitých archeologických nálezů, plochy ÚAN II, území s předpokládaným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů a plochy ÚAN IV, vytěžené plochy bez prokazatel71

ných archeologických nálezů. Prostor mezi ÚAN I, ÚAN II a ÚAN IV tvoří plochy ÚAN III,
území s 50% pravděpodobností výskytu archeologických nálezů.
Je třeba upozornit na hodnoty jádra města Dobřany, které je plošně památkově chráněné,
ale některé aktivity (především výstavba objemově předimenzovaných budov) v navazujících
částech sídla mohou ohrozit neopakovatelnou siluetu historického sídla. Za zcela mimořádné
se považují pohledy na město od západu (ve směru od Chotěšova) a dále od severovýchodu
(ze silnice od Šlovic).
S rozvojem obce Vodní Újezd je možné se ztotožnit za předpokladu, že půjde o stavby, které
svojí hmotou a tvarem a sklonem střech budou v souladu s okolní zástavbou. Střechy by
měly být sedlové, výška domů by neměla přesáhnout jedno nadzemní podlaží a podkroví.
Jádro vsi by mělo být oproštěno od místu neadekvátně řešených novostaveb či přestaveb,
uchována by měla být jak hmota historických budov, tak tvary a sklony střech a situování
jednotlivých budov na pozemcích. Pokud dojde k uvažovanému zásahu do krajiny severně
od vsi (průmyslová zóna), mělo by se počítat přinejmenším s výsadbou lesní i mimolesní
zeleně, která by oddělila průmyslovou zónu od obce a zároveň uvažované výrobní či skladovací haly pohledově tlumila.
Zajímavou půdorysnou stopu má také historické jádro obce Šlovice, jejíž historickou urbanistickou strukturu lze hodnotit velmi pozitivně a je třeba věnovat její ochraně patřičnou pozornost. Jádro vsi by mělo být oproštěno od místu neadekvátně řešených novostaveb či přestaveb, uchována by měla být jak hmota historických budov, tak tvary a sklony střech a také
situování jednotlivých budov na pozemcích. Návrh územního plánu města Dobřany počítá
s rozvojem výstavby rodinných domů a to na pozemcích, které obklopují obec Šlovice
z vnější strany. Je žádoucí, aby hmota, půdorysná stopa a tvary a sklony střech nově vznikajících budov byly svým řešením adekvátní místu samému a neutvářely zde žádné dominanty,
které by byly v ostrém kontrastu s okolní zástavbou.
Vyhodnocení:
Výše uvedené podmínky byly v návrhu Územního plánu Dobřany akceptovány. V rámci stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití byly stanoveny podmínky
prostorového uspořádání, které požadují, aby nové stavby i změny stávajících staveb zohledňovaly měřítko a charakter okolní zástavby a respektovaly urbanistické i architektonické
hodnoty daného místa.
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, ze dne 27.12.2012 pod č.j.:1431/12/OŽP:
V návrhu územního plánu, v textové části str. 21, G.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území,
G.2.2.1. Přírodní hodnoty území se uvádí, že v řešeném území je registrován jeden významný krajinný prvek. Předmětem ochrany má být porost mimolesní zeleně s druhově rozmanitou skladbou dřevin. Podle zákresu v koordinačním výkresu a legendy k výkresu – přírodní
limity se jedná o lokalitu západ – jih za léčebnou v Dobřanech. Městský úřad Stod, orgán
ochrany přírody a krajiny neeviduje v této lokalitě žádný registrovaný významný prvek a požaduje, aby toto bylo uvedeno do souladu se skutečným stavem a opraveno.
Vyhodnocení:
Výše uvedené podmínky byly v návrhu Územního plánu Dobřany akceptovány. Byla provedena úprava Územního plánu Dobřany dle platného stavu.
Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, ze dne 17.12.2012 pod
č.j.:826/520/12 a 96652/ENV/12
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze dne 22.11.2012 pod č.j.:44952/2012/31100
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, ze dne 28.11.2012 pod
č.j.:MOCR 46484-1/63471-ÚP/2012-7103/44
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 3.12.2012
pod č.j.:DSH/15071/12
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Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska též v řízení o územním plánu ve lhůtě od
oznámení zahájení řízení do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu Územního plánu
Dobřany, tj. od 21.10. 2013 do 28.11.2013. Ve stanovené lhůtě neobdržel pořizovatel žádné
stanovisko.
Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP ve lhůtě do 30dnů ode dne doručení výzvy. Ve stanovené lhůtě obdržel pořizovatel souhlasná stanoviska:
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska s připomínkami a jejich vyhodnocení:
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, ze dne 11.12.2013 pod
č.j: 1164/520/13 a 88459/ENV/13:
Podle dostupné mapové dokumentace se na území Dobřany nachází ložiskové a poddolované území. Jejich rozsah je řádně vyznačen v koordinačním výkresu v grafické příloze návrhu Územního plánu Dobřany. Ministerstvo upozorňuje na zvláštní režim ve smyslu § 13
odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb. pro povolování činnosti na tomto území.
Vyhodnocení:
Upozornění obsažené ve stanovisku se netýká vypořádání námitek a připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Dobřany. V rámci veřejného projednání nebylo dotčeným
orgánem uplatněno žádné stanovisko. Upozornění nebylo zapracováno do Územního plánu
Dobřany, protože režim povolovací činnosti je upraven citovaným právním předpisem.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze dne 6.12.2013 pod č.j.:50132/2013/31100
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, ze
dne 13.12.2013 pod č.j:SPU 530940/2013:
Upozorňujeme na nutnost zachování stávajících cest a sjezdů na zemědělské pozemky.
Vyhodnocení:
Požadavek obsažený ve stanovisku se netýká vypořádání námitek a připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Dobřany. Požadavek byl uplatněn již v rámci stanoviska Ministerstva zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň – jih, ze dne 23.11.2012 pod č.j.:206941/2012MZE-130727. Uplatněný požadavek byl v návrhu Územního plánu Dobřany akceptován.
Územní plán Dobřany nenavrhuje rušení stávajících sjezdů a přístupových cest bez náhrady.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ze
dne 10.12.2013 pod č.j.:KPP/3619/13:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, uplatnil
k návrhu zadání ÚP Dobřany stanovisko dne 9.4.2010 pod č.j.:KPP/855/10. Toto stanovisko
zůstává nadále v platnosti. Vzhledem k plánovaným úpravám požadujeme, aby změny
v rámci dotčených území byly prováděny s maximálním ohledem na zachování a ochranu
kulturního a přírodního dědictví daných lokalit.
Vyhodnocení:
Požadavek obsažený ve stanovisku se netýká vypořádání námitek a připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Dobřany. V rámci veřejného projednání nebylo dotčeným orgánem
uplatněno žádné stanovisko. Územní plán Dobřany, v rámci zákonného rámce pro územně
plánovací dokumentaci, vytváří předpoklady pro zachování a účinnou ochranu kulturního a
přírodního dědictví řešeného územích.
Dotčené orgány, které uplatnily ve stanovené lhůtě souhlasná stanoviska bez připomínek:
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského ze dne 12.12.2013 pod
č.j.:SBS/36123/2013/OBÚ-06
Krajská hygienická stanice, Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne 11.12.2013 pod
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č.j.:24117/21/13
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, ze dne 9.12.2013 pod
č.j:SVS/2013/080238-P
Ministerstvo
dopravy,
ze
dne
16.12.2013
pod
č.j:976/2013-910-UPR/2
ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, ze
dne 10.12.2013 pod č.j.:808/13/32.103/Sie
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, ze dne 16.12.2013 pod
č.j.:HSPM-731-6/2010
Městský úřad Stod, všechny dotčené odbory, ze dne 12.12.2013 pod č.j.:2768/13/OV
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, ze dne 9.12.2013 pod
č.j.:RR/3934/13
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 9.12.2013
poč j.:DSH/19206/13
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 10.12.2013 pod
č.j.:ŽP/12957/13
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ze dne 11.12.2013 pod č.j.:SÚJB/RCHK/27304/2013
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, ze dne 18.12.2013 pod
č.j.:MOCR 43220-2/71539-ÚP/2013-7103/44

E.2 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK SOUSEDNÍCH OBCÍ K NÁVRHU ÚP

Sousední obce mohly uplatnit připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání, které se uskutečnilo dne 30.11.2012. Při společném jednání neuplatnily sousední obce
žádné připomínky, kromě města Plzně ze dne 14.12.2012 pod č.j:MMP/280375/12, ve kterém je konstatováno, že statutární město Plzeň nemá k návrhu Územního plánu Dobřany
připomínky.
Sousední obce mohly uplatnit své připomínky též v řízení o územním plánu ve lhůtě
od oznámení zahájení řízení do 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobřany, tj. od 21.10. 2013 do 28.11.2013. Ve stanovené lhůtě neobdržel pořizovatel od
sousedních obcí žádné připomínky, kromě města Plzně ze dne 4.11.2013 pod
č.j.:MMP/228704/13, ve které je konstatováno, že k návrhu Územního plánu Dobřany nemá
připomínek.
Ostatní sousední obce se k návrhu Územního plánu Dobřany nevyjádřily.

F.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Územní plán Dobřany je zpracován dle požadavků vyplývajících ze Zadání územního
plánu Dobřany, schváleného dne 28.04.2010 Zastupitelstvem města Dobřany usnesením
č. 805.
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Zadání

Vyhodnocení

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem,
popřípadě z dalších širších územních vztahů
Dle Politiky územního rozvoje České republiky
2008 (dále jen „PÚR ČR“), schválené vládou ČR
dne 20.7.2009 leží město Stod - ORP, do jejíhož
správního obvodu město Dobřany náleží v rozvojové oblasti OB 5. Charakteristická pro
tuto oblast je silná koncentrace obyvatelstva a
ekonomických činností, z nichž část disponuje
mezinárodním významem. Další rozvoj v této
oblasti bude výrazně ovlivňován dokončenou
dálnicí D5 Praha - Rozvadov - SRN a III. tranzitním železničním koridorem.

PÚR ČR 2008 nestanovuje již žádné požadavky a úkoly pro
územní plánování pro rozvojovou oblast OB5.
Územní plán je navržen v souladu s PÚR ČR 2008. Respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené v PÚR ČR 2008.

Z PÚR ČR, vyplývají pro ÚP Dobřany tyto požadavky:
Řešit územní souvislosti spojené s výstavbou
dálničního obchvatu Plzně.
Dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
(dále jen „ZÚR PK“), schválené Zastupitelstvem
Plzeňského kraje dne 2.září 2008 jsou stanoveny úkoly územního plánování pro oblast OB 5
spočívají v:
1)

Územní plán je navržen v souladu se ZÚR PK.
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro obslužné funkce a bytovou výstavbu na základě rozvojových potřeb obce,
které vychází z předpokládaného vývoje počtu obyvatel.

V územním plánu vymezit dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj bytové výstavby a
obslužných funkcí.

Usměrňovat suburbanizační tendence rozvoje
obcí, zejména s ohledem na infrastrukturní
předpoklady území, soudržnost obyvatel
území (nevytvářet funkčně a sociálně oddělená satelitní sídla obcí).

Rozvoj částí obce je navržen na základě předpokládaného
vývoje počtu obyvatel. Rozvoj některých ploch je podmíněn
vybudováním potřebné dopravní a technické infrastruktury.

Optimalizovat řešení veřejné infrastruktury
v koordinaci s lokalizací průmyslové zóny
Plzeň – Líně.

Řešení veřejné infrastruktury zohledňuje rozvoj průmyslové
zóny Plzeň – Líně.

Rozvoj průmyslové zóny Plzeň – Líně řešit etapovitě tak, že prioritně budou v první etapě
využity plochy v areálu letiště a jižně navazující zastavitelné plochy budou využity až
ve druhé etapě rozvoje.

Plocha P3 využívající stávající areál letiště je vymezena
v etapě návrhu. Plocha R1 v jižní části zóny směrem k sídlu
Vodní Újezd a osadě Dobřánky je vymezena jako územní
rezerva. Její budoucí využití se prověří po naplnění kapacity
plochy přestavby P3 a napojení průmyslové zóny Plzeň – Líně
na dálnici D5.

Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit (zejména průmyslových
zón).

Pro návrh dopravní infrastruktury a ploch výroby a skladování
(průmyslových zón) byla zvolena řešení, která snižují dopady
na životní prostředí.

Do územního plánu zapracovat změnu vedení
silnice I/27, výhledové propojení Dobřany –
Líně – Úherce – D5, modernizaci se zdvojkolejněním a se směrovými úpravami
s přeložkou železniční tratě č. 183 Plzeň Dobřany včetně výhledů uvedených
v kapitole č. 5 ZÚR PK, které budou zapra-

Územní plán přebírá a zpřesňuje vymezení návrhů dopravní
infrastruktury, ÚSES, rozvojových ploch a územních rezerv
v souladu se ZÚR PK.
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Zadání
covány jako územní rezervy.

Vyhodnocení

V územním plánu územně stabilizovat trasu
nadregionálních cyklostezek.

Vedení tras nadregionálních cyklostezek je zpřesněno.

V územním plánu je nutno zpřesnit území vyme- Územní plán zpřesňuje vymezení územního systému ekologiczených částí regionálního a nadregionálního ké stability na regionální a lokální úrovni vytvářející podmínky
ÚSES. Řešení územního plánu musí vytvá- pro spojitost a funkčnost ÚSES.
řet podmínky pro spojitost a funkčnost
ÚSES a jeho návaznost na sousední území.
Zahrnout plochy s předpokládanými a zjištěnými
výhradními ložisky i ložisky nevyhrazených
nerostů do územního plánu jako přírodní
hodnoty a jako limity pro jeho využití.

Ložiska nerostných surovin jsou vymezena v koordinačním
výkresu a respektována jako přírodní hodnoty a limity využití
území.

Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň –
Líně bude zapracována do územního plánu
a zpřesněna na základě podrobnější dokumentace a územní studie Plzeň – Jihozápad.

Územní plán zpřesňuje vymezení plochy mezinárodního letiště
s komerční zónou Plzeň – Líně.

Při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném území,
brownfilds a plochy s III. a IV. třídou ochrany ZPF.

Cílem ÚP je vymezovat rozvojové plochy přednostně uvnitř
zastavěného území a přestavbových území, případně
v bezprostřední vazbě na zastavěné území a minimalizovat
zábory zemědělských půd I. a II. třídy ochrany.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření vymezené v ZÚR PK musí být zapracovány do ÚP Dobřany.

Územní plán zpřesňuje vymezení veřejně prospěšných staveb
a opatření vymezených v ZÚR PK.

Rozvojová průmyslová zóna Plzeň – Líně bude
převzata (zpřesněna) do ÚP v rozsahu ZÚR PK.
Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje budou plně ÚP Dobřany
respektovány.

Rozvojové plochy pro průmyslovou zónu Plzeň – Líně jsou
v ÚP vymezeny a zpřesněny (redukovány) v souladu
s požadavky pořizovatele a dle vývoje názoru na potřebný
rozsah rozvojových ploch uvedeného typu.

Žádný regulační plán, který by zahrnoval pozemky ve správním obvodu města Dobřany,
nebyl Plzeňským krajem vydán. Zpracovatel ÚP
Dobřany bude dále maximálně respektovat
koncepční rozvojové materiály Plzeňského kraje, a to především následující:

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje,

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje,

Návrh územního plánu respektuje jmenované rozvojové dokumenty Plzeňského kraje.



Územní energetickou koncepci Plzeňského kraje.

Zpracovatel ÚP Dobřany bude dále maximálně
respektovat strategické dokumenty města, a to
především následující:

Strategický plán rozvoje města Dobřany,

Program Regenerace městské památkové
zóny Dobřany,

Energetickou koncepci města Dobřany,

Plán odpadového hospodářství

Návrh územního plánu respektuje jmenované strategické a
rozvojové dokumenty města Dobřany.

a další rozvojové dokumenty:

Územní studii areál Kasárna Dobřany,

Generel ÚSES,
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Územní studie Plzeň – jihozápad, zpracovanou Plzeňským krajem .

Zpracovatel bude respektovat vzájemné plánovací vztahy se sousedními obcemi v návaznosti
na územně plánovací dokumentace, příp. vymezená zastavěná území obcí:

Návrh územního plánu respektuje vzájemné územně plánovací
vztahy se sousedními obcemi..

Plzeň, Nová Ves, Zbůch, Chotěšov, Vstiš, Dnešice, Chlumčany, Útušice
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Pro řešené území jsou zpracovány územně
analytické podklady obce s rozšířenou působností – Stod a územně analytické podklady
Plzeňského kraje. Pro stanovení požadavků na
ÚP Dobřany jsou rozhodující závěry rozboru
udržitelného rozvoje území s uvedením jeho
silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

Územní plán respektuje závěry vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území, limity a hodnoty území podle ÚAP ORP
Stod a ÚAP Plzeňského kraje.


Řešení ÚP Dobřany bude respektovat
rozbor udržitelného rozvoje území, limity a hodnoty podle ÚAP ORP Stod a ÚAP Plzeňského
kraje, ... (dále viz Návrh zadání ÚP města Dobřany)
c) Požadavky na rozvoj území obce
Dobřany jsou centrem osídlení pro spádové
obce v jeho správním obvodě. Díky dobrému
dopravnímu napojení a relativně kvalitní technické infrastruktuře disponuje vhodnými lokalitami pro rozvoj obytných a podnikatelských zón.
Požaduje se navrhnout rozvoj území obce a
zastavitelné plochy s vazbami na zastavěná
území a s vazbou na sídelní strukturu danou
minulým vývojem, bez vzájemných negativních
vlivů. Při vymezování rozsahu zastavitelných
ploch bude brán zejména zřetel na úkoly vyplývající ze ZÚR PK, zejména s ohledem na vytvoření dostatečně velkého zázemí pro regionální
rozvojovou plochu Letiště Líně.

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj obytných a podnikatelských zón. Územní rozvoj obce je navržen vzhledem k její
pozici v rámci sídelní struktury, v souladu s požadavky ZÚR
PK a v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny Plzeň – Líně
(její zpřesnění ve formě redukce rozlohy).

V územním plánu budou zejména nově vymezeny plochy pro:

Rozvojové plochy pro bydlení a občanské vybavení jsou navrženy na základě rozvojových potřeb obce, které vyplývají
zejména z předpokládaného vývoje počtu obyvatel.

1)

bydlení a občanskou vybavenost úměrně
s ohledem na velikost a potřeby obce a tyto
plochy navrhovat především v územích navazujících na zastavěné území.

Rozvojové plochy jsou vymezeny uvnitř zastavěného území
nebo v jeho návaznosti.

Rozvojové plochy jsou vymezeny uvnitř zastavěného území
nebo v jeho návaznosti.

přírodní koupaliště se zázemím a parkovištěm u
východní hranice areálu Psychiatrické léčebny Dobřany

Realizovaný přírodní koupací biotop se zázemím, parkovacími
a odstavnými plochami je vymezen jako plocha stabilizovaná.

respektovat stávající zastavitelné plochy schválené v Územním plánu sídelního útvaru
Dobřany a Šlovice, pokud nebudou v rozporu s navrhovanými záměry a koncepcí,

Územní plán přebírá, případně zpřesňuje vymezení zastavitelných ploch schválených v ÚP SÚ Dobřany a ÚP SÚ Šlovice.
Plochy, které byly v rozporu s koncepcí územního plánu, nejsou dále v odůvodněných případech sledovány.
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rekreaci v lokalitě Kamínek, stávající plochy
budou rozšířeny na sever

Plocha pro rozšíření zahrádkářské kolonie v lokalitě Kamínek
je vymezena.

smíšené plochy a komerční aktivity

Plochy smíšené obytné městské a plochy občanského vybavení jsou dle potřeb rozvoje města vymezeny.

technické infrastruktury - v blízkosti areálu
skládky Vysoká

Plochy technické infrastruktury v lokalitě Vysoká jsou vymezeny jako stabilizované.

ochrannou zeleň mezi čistírnou odpadních vod
Dobřany plochou pro bydlení,

Vzhledem k tomu, že území u čistírny odpadních vod, kde je
vymezena plocha pro bydlení, je na zemědělských půdách I.
třídy ochrany, není vhodné zabírat další plochy nejkvalitnější
půdy. Ochranná zeleň může být v případě potřeby vysázena
v rámci zastavitelné plochy bydlení.

nové plochy pro rozvoj technické infrastruktury
vymezovat především v návaznosti na stávající plochy technické infrastruktury, bude
vymezen v rezervě jižní obchvat města
Dobřany na komunikaci II/180.

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny dle územních
podmínek a rozvojových potřeb obce a sousední obce Útušice
a ve vazbě na stávající plochy technické infrastruktury.
Koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/180, obchvat
Dobřan a Vodního Újezdu, je vymezen.

veřejná prostranství zejména ve vazbě na stáva- Územní plán vymezuje dle rozvojových potřeb obce plochy
jící,
veřejných prostranství. Plochy veřejných prostranství budou
dále vymezeny v rámci návrhu vnitřního členění ostatních
ploch s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek
prostorového uspořádání jednotlivých ploch.
výrobu a skladování zejména v návaznosti na
stávající areály a komunikace I. a II. třídy,
výjimečně III. třídy, nebo tak, aby přímo nenavazovaly na plochy bydlení.

Plochy výroby a skladování jsou vymezeny ve vazbě na stávající areály. Dopravní obsluha těchto ploch je navržena mimo
obytná území obce.

V zastavitelných plochách a v zastavěném území budou zohledněny pozemky s platným
územním rozhodnutím.

Pozemky s platným územním rozhodnutím a vydaným stavebním povolením jsou zohledněny.

Návrh územního plánu bude zpracován tak, že u Koncepce územního plánu je navržena tak, aby vyhověla povšech funkčních ploch vyplývajících z návrhu
žadavkům dotčeného orgánu posuzujícího vlivy záměru na
řešení, bez ohledu na to, zda jde o plochy stáva- životní prostředí
jící, rozvojové, přestavbové nebo asanační bude
navrženým způsobem lokalizace, umístění a
využití funkčních ploch a pro ně zaručenými
regulačními podmínkami zaručeno, že jakýkoliv
záměr na jejich využití, ať jde o regulační plán
nebo žádost o územní rozhodnutí, bude možno
zpracovat jen tak, aby tento záměr vyhověl požadavkům dotčeného orgánu posuzujícího vlivy
záměru na životní prostředí.
Územní plán bude řešit dobývací prostor „Dobřany“ evidovaný pod identifikačním číslem
60370 a tuto plochu označí a funkčně určí
v souladu s § 27 odst. 6 horního zákona.

Dobývací prostor Dobřany je vymezen v koordinačním výkresu
jako limit využití území. Plocha těžby nerostů v prostoru DP je
vymezena jako stabilizovaná.

d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území
Urbanistická koncepce
Stávající urbanistická koncepce bude zachována. Budou respektovány dominanty města, stávající charakter sídla a hladina zástavby.

Územní plán navazuje na urbanistickou koncepci předešlé
územně plánovací dokumentace. Respektuje stávající urbanistickou strukturu, dominanty sídla, charakter sídla a výškovou
hladinu zástavby stanovením podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspo-
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ÚP Dobřany stanoví podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití (hlavní využití,
pokud je možné jej stanovit, přípustné využití,
nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití). Dále ÚP Dobřany stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např.
výšková regulace zástavby, intenzity využití
pozemků v plochách).

Podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití jsou stanoveny, včetně podmínek pro prostorové uspořádání území.

V případě potřeby, zejména ve vztahu k budování dopravní infrastruktury, bude stanoveno
pořadí změn v území – etapizace.

Plochy a koridory, pro které je stanoveno pořadí změn v území
(etapizace), nejsou vymezeny. Rozvoj některých ploch je podmíněn vybudováním potřebné dopravní a technické infrastruktury.

Nepředpokládá se návrh lokalit u kterých je
jejich využití podmíněno zpracováním územní
studie nebo regulačního plánu.

Plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, nejsou vymezeny.

Nepředpokládá se vymezení asanační plochy a
plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.

Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného
území nejsou vymezeny.

Při řešení ploch bydlení navrhnout možnosti
využití ploch pro rodinné domy, bytové domy i
přípustnost dalšího účelu využití, drobných provozoven, ubytování, a to s regulativy bez snižování kvality prostředí okolních obytných ploch.

Způsoby využití ploch bydlení jsou stanoveny v podmínkách
využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Bude navržen jižní koridor pro přeložku komunikace II/180 mimo sídelní útvar Dobřany a Vodní
Újezd. V ÚP bude řešen jako rezerva.

Koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/180, obchvat
Dobřan a Vodního Újezdu, je vymezen.

Podle účelnosti budou vymezeny plochy a koridory územních rezerv pro plochy pro bydlení a
občanskou vybavenost s cílem prověřit možnost
budoucího využití pro stanovený účel. V případě
potřeby (zejména ve vztahu k budování dopravní a technické infrastruktury) bude stanoveno
pořadí změn v území – etapizace.

Územní rezervy pro plochy bydlení a občanského vybavení
nejsou vymezeny. Plochy, pro které je stanoveno pořadí změn
v území (etapizace), nejsou vymezeny. Rozvoj některých ploch
je podmíněn vybudováním potřebné dopravní a technické
infrastruktury.

Koncepce uspořádání krajiny
Budou navrženy přírodní dominanty, horizonty a
vyhlídky zejména na Městskou památkovou
zónu.

Přírodní dominanty, horizonty a vyhlídky nejsou samostatně
navrženy. Jsou součástí rozvojových ploch (Z51, Šlovický
vrch) nebo stabilizovaných ploch (lesopark v lokalitě Kamínek).

Bude prověřena síť účelových komunikací a
navrženo jejich doplnění zejména s ohledem na
potřeby zemědělství, lesního hospodářství,
cykloturistiky a pěší turistiky.

Územní plán navrhuje úpravu vybraných stávajících účelových
komunikací a obnovu některých již zaniklých cest, které umožní ve své sdružené funkci zpřístupnění pozemků a průchod
značených cyklistických a pěších tras.

V záplavovém území toku nebudou navrhovány
zastavitelné plochy.

V záplavovém území jsou vymezeny pouze zastavitelné plochy, jejichž využití není v rozporu se stanoveným záplavovým
územím.

Bude upřesněn a zapracován regionální územní
systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“),
vyplývající ze ZÚR, a navrženo řešení lokálního
ÚSES, upřesněna a zapracována lokalizace
řešení místního ÚSES, vycházejícího z generelu

Vymezení ÚSES na regionální úrovni je zpřesněno v souladu
se ZÚR PK. Návrh a vymezení skladebných prvků ÚSES na
lokální úrovni vychází z dokumentace Revize Generelů místního územního systému ekologické stability (Plán ÚSES), zpracované v roce 2008 firmou GeoVision, s.r.o.
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Bude vymezena cyklostezka a vycházkový
chodník (naučná stezka) propojující stavební
památky v zastavěném území obce (památkovou zónu) a cyklostezku z města Plzně – Lhota
v místě „Bártova mlýna“ (u dálničního mostu
přes nivu řeky Radbuzy).

Územní plán vymezuje mezinárodní cyklostezky DC1 Praha –
Plzeň – Regensburg a nadregionální cyklostezky DC2 Plzeň –
Klatovy – Železná Ruda. Dále je navrženo šest místních cyklistických tras využitelných společně pro cyklistickou i pěší dopravu. Trasy a stezky navazují na stávající cyklotrasy širšího
území a zajišťují propojení a prostupnost území pro cyklistickou a pěší dopravu.

Budou navrženy jednostranné výsadby vhodných dřevin podél stávajících vodotečí a polních
cest v úsecích, kde dosud chybí.

Územní plán vymezuje krajinné kompoziční prvky (založení
liniové doprovodně zeleně) podél vodních toků, stávajících
a navržených cest.

Budou navrženy liniové a plošné výsadby kolem Plochy ochranné a izolační zeleně jsou vymezeny.
stávajících objektů zemědělské výroby a obalovny živičných směsí (k.ú. Šlovice u Plzně),
zejména mezi nimi a obytnou zástavbou s funkcí
clonnou, protiprachovou a protihlukovou.
V případě vhodných územních podmínek budou Vodní plochy jsou vymezeny. Vedle krajinotvorné funkce mají i
funkci retenční.
navrženy krajinotvorné vodní plochy.
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Bude navržen koridor pro jižní obchvat města
Dobřany na komunikaci II/180 s vazbou na regionální rozvojovou průmyslovou plochu (letiště
Líně) převzatou do ÚP z ZÚR PK.

V návrhu ÚP Dobřan je sledována územní rezerva pro koridor
přeložky silnice II/180 se severním obchvatem Vodního Újezdu
a návazností na výhledový koridor silničního propojení komunikace Dobřany – Líně – Úherce – dálnice D5. Ten bude po
realizaci rozvojové zóny v plném rozsahu zajišťovat zpřístupnění rozvojové plochy ze směru od Dobřan.

Bude navržena přeložka komunikace I/27 –
Vysoká dle ZÚR PK.

Přeložka silnice I/27 včetně přestavby křižovatky silnice I/27
a III/18033 a přeložky silnice III. třídy v oblasti skládky Vysoká
je v souladu s vydanými ZÚR PK a vydaným územním rozhodnutím navržena v novém koridoru.

Nově navržené zastavitelné plochy budou navazovat na stávající popř. prodloužené místní
komunikace.

Všechny nově navržené zastavitelné plochy jsou zpřístupněny
ze stávající sítě silnic, místních a účelových komunikací,
ve vybraných lokalitách z navazujících nově navržených či
upravených místních a účelových komunikací.

Bude prověřena potřeba parkovacích ploch.

Potřeba parkovacích a odstavných ploch byla prověřena a
výsledky promítnuty do návrhu ÚP.

Bude navržena síť místních cyklostezek a pěšin.
Bude provedena stabilizace tras nadregionálních a regionálních cyklostezek. Cyklostezky
budou navrženy a koordinovány s ohledem na
vazby sousedních správních území, tak aby byly
vytvořeny předpoklady pro funkčnost jednotlivých systémů.

V souladu s vydanými ZÚR PK je v návrhu zpřesněno vedení
mezinárodní cyklostezky DC1 Praha – Plzeň – Regensburg
a nadregionální cyklostezky DC2 Plzeň – Klatovy – Železná
Ruda. Dále je navrženo šest místních cyklistických tras využitelných společně pro cyklistickou i pěší dopravu. Trasy a stezky navazují na stávající cyklotrasy širšího území a zajišťují
propojení a prostupnost území pro cyklistickou a pěší dopravu.

Bude respektován návrh cyklistických stezek
mikroregionu a Plzeňského kraje.

Nově navržené cyklistické stezky navazují na cyklotrasy mikroregionu Radbuza i cyklotrasy Plzeňského kraje.

Dopravní řešení musí odpovídat normám a být
v souladu s zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní řešení je v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a s platnými ČSN, a to 73 6101 Projektování silnic a dálnic,
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN
73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, TP
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103 Navrhování obytných zón, TP 145 Zásady pro navrhování
úprav průtahů silnic obcemi, TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy.

Dopravní infrastruktura v městské památkové
zóně musí respektovat autentické půdorysné a
výškové uspořádání městských prostorů a komunikací.

Dopravní infrastruktura a návrhové parametry respektují podmínky MPZ.

Technická infrastruktura
Technická infrastruktura bude respektovat zákon Koncepce technické infrastruktury respektuje zákon o pozemo pozemních komunikacích.
ních komunikacích.
Zásobování vodou – bude respektována koncepce zásobování obce vodou ze stávajícího
vodovodu. Bude vyhodnocena spotřeba vody a
tlakové poměry s ohledem na návrh zastavitelných ploch. Na základě vyhodnocení bude navrženo případné posílení kapacity vodovodu vč.
vodního zdroje.

Řešení zásobování vodou vychází ze stávajícího systému,
kapacitně posíleného již realizovanou modernizací.

Odvádění a čištění odpadních vod – systém
jednotné kanalizace bude zachován. Splaškové
vody z nových zastavitelných ploch budou svedeny na čistírnu odpadních vod a posouzena její
kapacita.

Kapacita ČOV po provedené rekonstrukci dostačuje i pro rozvojové záměry. ÚP předpokládá připojit na ČOV Dobřany i jižní
část průmyslové zóny Plzeň – Líně a místní část Šlovice.

Dešťové vody je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zdržovat
na pozemku a uvádět do vsaku.

Územní plán zahrnuje připojení kanalizace obce Vstiš.
Kanalizace rozvojových ploch bude řešena zásadně jako
splašková.

Zásobování elektrickou energií – stávající
koncepce zůstane zachována. Bude vyhodnoceno zásobování el. energií s ohledem na návrh
zastavitelných ploch. Na základě vyhodnocení
bude navrženo případné posílení kapacity distribuční soustavy. Budou respektována ochranná
pásma energetických zařízení.

Stávající rozvodná síť umožňuje připojení zastavitelných a
přestavbových ploch.

Zásobování plynem – stávající koncepce zůstane zachována. Bude vyhodnoceno zásobování plynem s ohledem na návrh zastavitelných
ploch. Na základě vyhodnocení bude navrženo
případné posílení kapacity distribuční soustavy.
Budou respektována ochranná pásma energetických zařízení.

Stávající zařízení neumožňují svoji kapacitou a vzdáleností
připojení průmyslové zóny Plzeň – Líně. Toto bude řešeno
samostatným přívodem VTL plynovodu od obce Nová Ves a
výstavbou nové regulační stanice. Současně s tím bude takto
možné připojit i Vodní Újezd.

Zásobování teplem – bude respektována
Energetická koncepce města Dobřany
s centrálním zdrojem tepla. Bude prověřena
možnost napojení nových rozvojových lokalit na
centrální zdroj tepla. Budou respektována
ochranná pásma energetických zařízení.

Územní plán předpokládá možnost napojení vybraných rozvojových ploch na systém CZT.

Veřejná komunikační síť – stávající koncepce
zůstane zachována. U nových rozvojových lokalit bude prověřena možnost napojení.

Stávající zařízení umožňují napojení rozvojových ploch.

Pro zásobování plochy územní rezervy průmyslové zóny Plzeň
– Líně R1 bude nutno vybudovat nový přívod VVN 110 kV
s rozvodnou 110/22 kV.

Nakládání s odpady – ÚP bude řešit plochu pro Územní plán respektuje platné územní rozhodnutí.
skládku komunálního odpadu v rozsahu platného územního rozhodnutí (skládka Vysoká).
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Občanské vybavení
Koncepce občanského vybavení se nemění.
Budou respektovány stávající plochy občanského vybavení a zohledněny nové požadavky
zahrnuté v kap. c) předloženého zadání ÚP.

Územní plán respektuje stávající plochy občanského vybavení.
Vymezuje rozvojové plochy občanského vybavení v souladu
s rozvojovými potřebami obce.

Veřejná prostranství
Respektovat stávající a prověřit umístění požadovaných ploch veřejných prostranství zahrnutých v kap. c) předloženého zadání ÚP. Bude
postupováno v souladu s § 7 odst. 2 vyhl.
č. 501/2006.

Stávající plochy veřejných prostranství jsou respektovány.
Nové plochy vymezuje dle rozvojových potřeb obce. Plochy
veřejných prostranství budou dále vymezeny v rámci návrhu
vnitřního členění ostatních ploch s rozdílným způsobem využití
dle stanovených podmínek prostorového uspořádání jednotlivých ploch.

Pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo technické
infrastruktury, budou vyznačeny koridory dopravní a technické infrastruktury od bodů napojení. V ploše bývalých vojenských kasáren bude
respektována koncepce veřejné technické a
dopravní infrastruktury dle Územní studie Kasárna.

Pro napojení zastavitelných ploch na dopravní a technickou
infrastrukturu jsou navrženy potřebné trasy a koridory.

Zastavitelné plochy nebudou graficky podrobněji
řešeny, pokud nebude tímto řešením potřeba
vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo vymezit
veřejně prospěšnou stavbu. Pro možnost posouzení kapacity dopravní a technické infrastruktury bude u zastavitelných ploch uvažo2
váno s velikostí pozemku 800 m na 1 rodinný
2
dům (3,6 osoby/1 rodinný dům) a 250 m na
jednu b.j. (3,6 osoby/1 b.j.).

Zastavitelné plochy nejsou vnitřně členěny a graficky podrobněji řešeny.

Koncepce dopravní a technické infrastruktury v oblasti bývalých kasáren je respektována v souladu s Územní studií Kasárna.

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, územně analytickými podklady se za hodnoty území považují:
Přírodní hodnoty území


Skladebné části regionálního ÚSES.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území. Zpřesňuje
vymezení ÚSES na regionální úrovni v souladu se ZÚR PK.



Plochy lesů.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území.



Půdy náležející do I. a II. třídy stupně
ochrany.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území. Cílem ÚP je
minimalizovat zábory zemědělských půd I. a II. třídy ochrany.



Vodní tok Radbuza.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území.



Vodní útvary podzemních vod – kvartérní
sedimenty Radbuzy.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území.



Plzeňská pánev.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území.



Zdroje nerostných surovin

Prognózní zdroje nerostných surovin.

Výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin.

Nevýhradní evidovaná ložiska nerostných surovin.

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území.
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Místa a oblasti se zachovalým krajinným
rázem: niva řeky Radbuzy

Územní plán respektuje přírodní hodnoty území.



Výška zástavby nesmí narušit pohledové
osy na dominanty obce. Bude zachováno
harmonické měřítko krajiny.

Podmínky prostorového uspořádání území, včetně výškové
hladiny zástavby, jsou stanoveny pro jednotlivé plochy
s rozdílným způsobem využití.

Kulturní hodnoty území


Urbanistické hodnoty území: centrum a
dominanty obce, charakter sídla, hladina
zástavby v k.ú. Dobřany.

Územní plán respektuje kulturní hodnoty území.



Architektonicky cenné stavby a jejich soubory: Městská památková zóna a všechny
nemovité kulturní památky v řešeném
území

Územní plán respektuje kulturní hodnoty území.



Lokality zástavby se zachovalým místním
rázem: náves Vodní Újezd.

Územní plán respektuje kulturní hodnoty území.



Charakter zástavby a historické kulturní
krajiny.

Územní plán respektuje kulturní hodnoty území.



ÚP vymezí architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. Pokud to bude z hlediska veřejných
zájmů potřebné, budou vymezeny stavby
nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení
podle § 117 odst. 1 stavebního zákona.

ÚP vymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné
stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

ÚP bude řešit vymezení a zakreslení
městské památkové zóny a všech nemovitých kulturních památek a budou stanoveny podmínky vhodných staveb a činností
na území městské památkové zóny.

ÚP vymezuje městskou památkovou zónu a nemovité kulturní
památky v koordinačním výkresu.



Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117
odst. 1 stavebního zákona se podle novely stavebního zákona
(2013) v ÚP neuvádějí.

Podmínky pro zástavbu v městské památkové zóně jsou stanoveny.



Bude navržena ochrana půdorysné stopy
Ochrana jmenovaných hodnot území je zajištěna stanovenými
historických sídel, ochrany tradičních sídel, podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a
ochrany výškové hladiny zástavby a
podmínkami prostorového uspořádání území.
ochrana typické siluety městské památkové zóny.



V území s plošnou památkovou péčí nebudou vyčleňovány plochy umožňující výstavbu obchodních staveb (sklady, supermarkety, apod.) většího rozsahu.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití neumožňuje výstavbu velkoplošných obchodních zařízení (sklady, supermarkety, apod.) v území s plošnou památkovou péčí.



Funkční plochy umožňující výstavbu staveb ve volné krajině a v plochách navazujících na zastavěné území města musí respektovat vnější obraz daného historického sídla a nenarušovat dálkové pohledy.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití a podmínek prostorového uspořádání území zajišťuje
zachování vnějšího obraz daného historického sídla a dálkových pohledů.



Bude prověřena a případně navržena
možnost obnovy zaniklých polních cest a
remízků z důvodů rozmanitosti kulturní
krajiny, zejména v okolí drobných krajinných staveb.

ÚP navrhuje obnovu zaniklých polních cest formou vymezených cyklotras spolu s liniovou doprovodnou zelení formou
krajinných kompozičních prvků. Návrh ÚSES zajišťuje obnovení remízků pro zlepšení rozmanitosti kulturní krajiny.

83

Zadání

Vyhodnocení

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

1)

Koridory cyklostezek jsou vymezeny jako VPS.

2)

Plocha pro ČOV v k.ú. Vodní Újezd není navržena. Navržená kanalizace z místní části Vodní Újezd je vedena do
ČOV Dobřany.

čistírna odpadních vod v k.ú. Vodní Újezd

3)

2 x most (lávka pro pěší a cyklisty) přes řeku
Radbuzu v k.ú. Dobřany

Návrh dvou lávek přes řeku Radbuzu je součástí veřejně
prospěšné stavby cyklostezky podél Radbuzy.

4)

Navržené kanalizační řady jsou vymezeny jako VPS.

kanalizační řad - Šlovice – Dobřany, Vstiš –
Dobřany, Vodní Újezd – Dobřany

5)

Vodovodní řad Vodní Újezd – Dobřany je sledován jako
stabilizovaný.

vodovodní řad – Vodní Újezd – Dobřany

6)

Posílení vodního zdroje vč. propojení s úpravnou vod
v Dobřanech není vymezeno jako věcné břemeno.

1)

cyklostezky v k.ú. Vodní Újezd, Šlovice u
Plzně a Dobřany

posílení vodního zdroje vč. propojení s úpravnou
vod v Dobřanech
7)
stavby pro protipovodňovou ochranu v k.ú. Vodní Újezd, Šlovice u Plzně a Dobřany
8) dopravní a technická infrastruktura, jejíž
potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy.

ÚP nenavrhuje veřejně prospěšné stavby pro protipovodňovou ochranu.

8)

ÚP vymezuje VPS pro napojení rozvojových ploch
na dopravní infrastrukturu.

9)

ÚP zpřesňuje vymezení VPS stanovených v ZÚR PK.

1)

Na ochranu území před povodněmi jsou navržena veřejně
prospěšná opatření.

protipovodňová opatření v k.ú. Šlovice
u Plzně, Vodní Újezd, Dobřany

2)

Prvky územního systému ekologické stability budou promítnuty do pozemkových úprav.

založení prvků ÚSES, které budou vymezené v
hlavním výkresu jako ÚSES – návrh

3)

Prvky územního systému ekologické stability budou promítnuty do pozemkových úprav.

9) veřejně prospěšné stavby vymezené
v zásadách územního rozvoje Plzeňského
kraje
Veřejně prospěšná opatření, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
1)

založení prvků ÚSES, vymezené v zásadách
územního rozvoje Plzeňského kraje.
Asanace, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit:



v řešeném území nebudou navrhovány.

Stavby a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu:



ÚP navrhuje asanace pro rušený úsek silnice III/18033 po
realizaci přeložky silnice a rušený úsek železniční trati č. 183
po realizace přeložky dráhy.
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy.

v řešeném území nebudou navrhovány.

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
ÚP Dobřany bude respektovat požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny

ÚP respektuje plochy a objekty ochrany přírody.

Budou respektovány všechny plochy a objekty
ochrany přírody ( tj. prvky všeobecné ochrany
přírody dle zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění).
Z hlediska požadavků požární ochrany

Dopravní řešení je navrženo v souladu s platnými ČSN a TP
Budou řešeny příjezdové komunikace způsobem tak, aby splňovalo potřeby a požadavky jednotek požární
umožňujícím průjezdnost a sjízdnost pro potřeby ochrany. Koncepce technické infrastruktury navrhuje požární
zabezpečení zastavitelných ploch.
jednotek požární ochrany (zpevněné, min. šíře
3 m), pro nové zastavitelné plochy bude řešeno
dostatečné zásobování požární vodou.
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Z hlediska ochrany obyvatelstva

ÚP předkládá návrh řešení požadavků civilní ochrany dle platné legislativy.

Nejsou známi požadavky na řešení z hlediska
ochrany obyvatelstva.
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí

ÚP respektuje evidovaná ložiska nerostných surovin, chráněná
ložisková území, dobývací prostory a poddolovaná území.

V řešeném území nutno respektovat vymezené
dobývací prostory, chráněná ložisková území
a poddolované území.
Z hlediska památkové péče

ÚP respektuje území s archeologickými nálezy.

Celé řešené území je územím s možností archeologických nálezů. Tato skutečnost musí být
ÚP Dobřany respektována.
Z hlediska ochrany před povodněmi

ÚP respektuje stanovené záplavové území.

ÚP Dobřany bude respektovat stanovené záplavové území.
Z hlediska ochrany a bezpečnosti státu

ÚP respektuje stávající objekty pro obranu a bezpečnost státu

ÚP Dobřany bude respektovat stávající objekty
pro ochranu a bezpečnost státu.
Z hlediska ochrany železniční dopravní cesty Zastavitelné plochy, které jsou vymezeny ve stávajícím
ÚP Dobřany bude respektovat stávající ochran- ochranném pásmu dráhy, jsou podmíněny realizací přeložky
ná pásma železniční trati č. 183 Plzeň – Klatovy. železniční trati č. 183.
V ochranném pásmu nebudou nově navrhovány
plochy pro bydlení.
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
V územním plánu je třeba vyřešit následující urbanistické, dopravní a hygienické závady v území,vzájemné střety
záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy.
Vytvořit územní podmínky pro řešení urbanistických, dopravních a hygienických závad:
Urbanistické závady

1)

ÚP vymezuje územní rezervu pro přeložku silnice II/180,
jejíž technické řešení bude respektovat záplavové území.

2)

ÚP nevymezuje rozvojové plochy v záplavovém území.

3)

Rozvoj částí obce je navržen na základě předpokládaného
vývoje počtu obyvatel. Rozvoj některých ploch je podmíněn vybudováním potřebné dopravní a technické infrastruktury.

4)

ÚP vymezuje zastavitelné plochy výroby a skladování ve
vazbě na stávající průmyslové a logistické areály
v rozsahu, který je v souladu s požadavky ZÚR PK.

5)

ÚP vymezuje plochy přestavby v místech nevyužívaných a
zanedbaných areálů.

6)

ÚP nevymezuje samostatně plochy pro obnovitelné zdroje
energie.

1)

Koncepce dopravní infrastruktury navrhuje opatření na
zvýšení bezpečnosti dopravy.

Nedostatky v oblasti řešení dopravy v klidu.

2)

Koncepce dopravní infrastruktury navrhuje opatření pro
zkvalitnění a rozvoj dopravy v klidu.

Problémy v oblasti péče o přírodu a krajinu
a ohrožení území rizikovými přírodními jevy

1)

ÚP navrhuje opatření pro zvýšení retence krajiny a protierozní opatření.

1)

sS2-ZQ - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100.

sZUoZQ - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100.
Problémy suburbanizace.
Rozšiřování průmyslových a logistických areálu
na úkor volné krajiny.
Existence nevyužívaných a zanedbaných areálů.
Střety ploch pro OZE s ochranou hodnot území.

Dopravní závady
1)

Bezpečnost dopravy.
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2)

ÚP vymezuje v záplavovém území pouze zastavitelné
plochy, jejichž využití není v rozporu se stanoveným záplavovým územím.

Snížená průchodnost krajiny.

3)

ÚP svým řešením zlepšuje průchodnost krajiny.

Problémy v oblasti rozvoje

1)

ÚP svým řešením posiluje pozici silného lokálního centra
v rámci sídelní struktury.

1)

Nízká retenční schopnost krajiny, náchylnost k erozi.

Vyhodnocení

Ohrožení území povodněmi.

1)

Nevyváženost sídelní struktury, nedostatečná funkce některých center.
2)

ÚP svým řešením posiluje pozici silného lokálního centra
v rámci sídelní struktury.

Posilování sídelní funkce obcí bez dostatečné
vybavenosti.

3)

Nedostatek připravených ploch pro rozvoj sídel,
zejména pro bytovou výstavbu.

ÚP vymezuje plochy pro bytovou výstavbu dle potřeb obce
a v souladu s předpokládaným vývojem počtu obyvatel.

4)

ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj CR.

Nedostatečná doprovodná infrastruktura ČR.

5)

Koncepce ÚP vytváří podmínky pro rozvoj zařízení pro
seniory vymezením ploch občanského vybavení a smíšených obytných ploch městských.

1)

ÚP vymezuje koridor pro zkapacitnění silnice I/27 pro
převedení hlavních přepravních objemů mimo zastavěné
území.

sS2/ZU - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi
zastavěné území.

2)

ÚP vymezuje územní rezervu pro přeložku silnice II/180,
obchvat Dobřan a Vodního Újezdu.

Velký podíl odpadu odstraňovaného skládkováním, vč. BRKO.

3)

ÚP vymezuje zastavitelnou plochu pro sběrný dvůr v severní části Dobřan, kde bude zřízena také kompostárna.

Nízký počet obcí napojených na kanalizaci zakončených ČOV.

4)

ÚP navrhuje napojení všech místních částí obce na kanalizaci.

Environmentální závady

Směrová řešení staveb v rámci vymezených koridorů silnic I. a
II. třídy musí být navržena s cílem minimalizace zásahů do
skladebných prvků ÚSES.

Nízká kapacita zařízení pro seniory.
Hygienické závady
1)

1)

sS1/ZU - Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi
zastavěné území.

sS1xLK - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor

sS1xRK - Silnice I. třídy křižuje regionální biokoridor
sS2xLK - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor
sS2xRK - Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor
Řešit vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území:
Střety urbanistických záměrů
1)

nZUoLC - Návrh zastavitelného území zasahuje do lokálního biocentra.

nZUoLE - Návrh zastavitelného území zasahuje
do lesa.
nZUoLK - Návrh zastavitelného území zasahuje
do lokálního biokoridoru.
nZUoZQ -Návrh zastavitelného území zasahuje
do záplavového území Q100.
Střety dopravních záměrů
1)

nS2-LE - Návrh silnice II. třídy prochází
lesem.

nS2-RC - Návrh silnice II. třídy prochází regionálním biocentrem.
nS2-ZQ - Návrh silnice II. třídy prochází zápla-

1)

ÚP minimalizuje vymezení zastavitelných ploch v plochách
ÚSES.

ÚP nevymezuje zastavitelné plochy, které by zasahovaly do
lesních ploch.
ÚP minimalizuje vymezení zastavitelných ploch v plochách
ÚSES.
ÚP vymezuje v záplavovém území pouze zastavitelné plochy,
jejichž využití není v rozporu se stanoveným záplavovým
územím.
Koridor přeložky silnice II/180 je vymezen jako územní rezerva
s šířkou koridoru 200 m. Stabilizace koridoru je podmíněna
podrobným prověřením územních podmínek a upřesněním
trasy.
Koridor přeložky železniční trati č. 183 je navržen v šíři 200 m.
Směrové řešení stavby v rámci vymezeného koridoru bude
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vovým územím Q100.
nS2-ZU - Návrh silnice II. třídy prochází zastavěným územím.

Vyhodnocení
navrženo podle územních podmínek s cílem minimalizace
zásahů do zastavěného území a skladebných prvků ÚSES.

nZE-ZU - Návrh železniční tratě prochází zastavěným územím.
nZExLK - Návrh železniční tratě prochází lokálním biocentrem.
Řešit ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy:
1)

Ohrožení zastavěného území přívalovými
dešti (k. ú. Dobřany, Šlovice u Plzně, Vodní
Újezd).

1)

ÚP navrhuje opatření pro zvýšení retence krajiny a protierozní opatření.

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní
struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
Obec leží v rozvojové ose republikového významu OS1 a rozvojové oblasti OB5 stanovené
Politice územního rozvoje ČR a upřesněné
v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje.

ÚP respektuje vymezení rozvojové oblasti OB5 stanovené
v PÚR ČR 2008 a ZÚR PK.

S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury
se předpokládá vymezení následujících zastavitelných ploch (blíže specifikovaných v kap. c) a
e) zadání) pro:

bydlení

rekreace

občanského vybavení

veřejných prostranství

smíšené obytné

dopravní infrastruktury

technické infrastruktury

výroby a skladování

smíšené výrobní

vodní a vodohospodářské

zemědělské

lesní

přírodní

smíšené nezastavěného území

těžby nerostů

ÚP vymezuje zastavitelné plochy v souladu s vyhláškou
č. 501/2006 Sb. Plochy s rozdílným způsobem využití vymezené mimo rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou odůvodněny
v kapitole C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení.



Koncepce ÚP je navržena v souladu s úkoly pro územní plánování obcí stanovenými pro OB5 v ZÚR PK.

specifické

V rámci zpracování územního plánu bude vymezeno zastavěné a zastavitelné území.
Z programu rozvoje města Dobřany vyplývá,
z důvodu udržení příznivého trendu vývoje obyvatelstva vycházejícího z posledních let, požadavek na vytvoření cca 400 – 500 nových b.j.,
a to do roku 2015. V současné době je z tohoto
počtu realizováno cca 50 b.j.. Předpokládá se
vymezení cca 150 b.j. v bytových domech
(vzhledem k charakteru obce), což klade potřebu i s 20% rezervou na plochu cca 4,5 ha.
Z požadovaného počtu bude tedy 300 b.j. řešeno v rodinných domech, což klade potřebu
i s 20% rezervou na plochu 28,8 ha. Bude prověřeno přednostní využití řešení rozvojových

ÚP vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy.
Požadavek návrhu zadání na vytvoření počtu bytových jednotek vychází z Programu rozvoje města Dobřany (Regionální
rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s., 2006), který stanovuje rozvoj bytové výstavby do roku 2015. ÚP stanovuje
předpokládanou potřebu nové bytové výstavby do roku 2030.
Navržené řešení je odůvodněno v kapitole Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. ÚP navrhuje přednostní využití zastavitelných ploch a ploch přestavby v zastavěném území.
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ploch pro bydlení v rámci současně zastavěného území obce.

Vyhodnocení

Plochy pro výrobu a skladování budou
s ohledem na trend vývoje obyvatel, polohu
města Dobřany na rozvojové oblasti OB5 a
téměř 100% vyčerpání stávajících ploch navrženy ve výměře cca 30 ha.

Vymezené zastavitelné plochy pro výrobu a skladování nepřesahují výměru 30 ha stanovenou ZÚR PK. Do této výměry není
započítána plocha pro mezinárodní letiště s komerční zónou
Plzeň – Líně v severozápadní části území, kterou ÚP vymezuje (zpřesňuje formou redukce) dle ZÚR PK.

Vymezení ploch přestavby se v řešeném území
nepředpokládá.

ÚP vymezuje plochy přestavby, které vycházejí ze ZÚR PK,
platné ÚPD města Dobřany a z požadavků občanů.

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
ÚP Dobřany nebude ukládat prověření území
územní studií.

ÚP nevymezuje plochy a koridory, pro které je uloženo prověření změn jejich využití územní studií.

l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich
využití stanoveny regulačním plánem
ÚP Dobřany nebude vymezovat plochy a korido- ÚP nevymezuje plochy a koridory, pro které musí být podmínry pro které musí být podmínky pro rozhodování ky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny reguo změnách jejich využití stanoveny regulačním
lačním plánem.
plánem.
m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Na území řešeném ÚP Dobřany neleží v CHKO
ani jinak exponované přírodně krajinné oblasti.
Od konceptu řešení může být upuštěno, neuplatní-li dotčený orgán (odbor ŽP KÚ Plzeňského kraje) ve svém stanovisku k návrhu tohoto
zadání požadavek na variantní posouzení vlivu
na životní prostředí (zák.č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí) a pokud
dotčený orgán vyloučí vliv na EVL či ptačí oblast
(zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), v opačném případě uloží pořizovatel zpracování konceptu řešení včetně vyhodnocení
vlivů ÚP Dobřany na udržitelný rozvoj území dle
příl. č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy ke
stavebnímu zákonu.

Požadavek dotčeného orgánu na zpracování posouzení vlivů
ÚP na životní prostředí nebyl uplatněn. Dotčený orgán vyloučil
významný vliv koncepce ÚP na lokality Natura 2000. Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo tudíž zpracováno.

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Pořizovatel na základě záměrů na provedení
Koncept ÚP nebyl zpracován.
změn v území, vyhodnotil, že pro zpracování ÚP
Dobřany se požadavek zpracování konceptu ani
variant k řešení neuplatní.
o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Bude dodržen obsah členění ÚP podle přílohy
Územní plán je zpracován v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce
č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., pokud není dále č. 500/2006 Sb.
uvedeno jinak.
Výkres Koncepce dopravní, technické a občanské infrastruktu... (dále viz Návrh zadání ÚP města Dobřany)
ry, a veřejných prostranství z grafické části ÚP stanovený
v Návrhu zadání ÚP města Dobřany, je z důvodu lepší čitelnosti a srozumitelnosti členěn na dva výkresy, a to Koncepce
dopravní infrastruktury a Koncepce technické infrastruktury.
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Vyhodnocení
Koncepce občanské infrastruktury a veřejných prostranství je
součástí hlavního výkresu.
Ostatní požadavky jsou respektovány.

G.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Řešení územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vytváří podmínky 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. Uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.

Priority
Ochrana životního prostředí
Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou. Stanovuje podmínky
pro využití ploch, zásady využívání krajiny a vymezuje prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES).
Stanovená záplavová území jsou respektována.
K ochraně před povodněmi jsou vymezeny dvě retenční ochranné nádrže (poldry) a protierozní záchytný příkop.

Hospodářský rozvoj
Územní plán vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj stabilizací současných výrobních
areálů a návrhem nových výrobních ploch.
Územní plán vymezuje plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v oblasti služeb
a cestovního ruchu. Územní plán stanovuje zásady dopravní obsluhy jednotlivých sídel, zastavitelných ploch a vytváří předpoklady pro zajištění dostatečného vybavení technickou infrastrukturou. Vytváří podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny a vedení cyklistických tras.

Podpora sociální soudržnosti
Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj kvalitního bydlení. Plochy se smíšeným využitím městského i venkovského charakteru umožňují zpestření struktury města i příslušejících
sídel.
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Územní plán vymezuje plochy umožňující rozvoj pracovních příležitostí v primárním sektoru (zemědělská a lesnická výroba), v sekundárním sektoru (současné i navržené plochy
průmyslové výroby) i v terciálním sektoru (rozvoj služeb i cestovního ruchu a rekreace).

H.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

H.1. Vymezení zastavěného území
Do zastavěného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu. Mimo hranice intravilánu
jsou do nově vymezeného zastavěného území zahrnuty zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny
ostatními pozemky zastavěného území.
Zastavěným stavebním pozemkem je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako
stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící
souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

H.2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
H.2.1. Koncepce rozvoje území
Koncepce rozvoje území je řešena zejména s ohledem na vytvoření předpokladů pro
zkvalitnění životních podmínek obyvatel a územních podmínek pro rozvoj města. V koncepci
rozvoje jsou zohledněny limity využití uzemí a prvky, které je nutno respektovat z hlediska
ochrany přírodních, historických a civilizačních hodnot uzemí. Cílem řešení územního plánu
Dobřany je vytvoření optimální urbanistické koncepce v souladu s jeho současnými předpoklady a dalšími možnostmi rozvoje.
H.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území obce
H.2.2.1. Přírodní hodnoty území
Krajinný ráz řešeného území se vyznačuje mírně zvlněnou krajinou Plaské pahorkatiny
a Švihovské vrchoviny, údolní nivou řeky Radbuzy a lesními komplexy Vysoká, Šlovický vrch
a Nové Vsi.
V řešeném území nejsou vyhlášena žádná zvláště chráněná území dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V jihovýchodní části území je vymezena přechodně chráněná plocha vyhlášená MěÚ
Stod, odborem životního prostředí v roce 2007. Předmětem ochrany je výskyt kosatce sibiřského (Iris sibirica) a vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia). Dle zákona č. 114/1992 Sb.
může být za přechodně chráněnou plochu vyhlášeno území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologic-
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kých nálezů. Vyhlašuje se na předem stanovenou dobu, případně na opakované období,
například dobu hnízdění.
Území je bohaté na významné krajinné prvky ze zákona (zák. č.114/1992 Sb.), kterými
jsou lesy, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Nejvýznamnějším krajinným prvkem je
řeka Radbuza s údolní nivou.
Součástí koncepce územního plánu je vymezení skladebných částí územního systému
ekologické stability (ÚSES) na regionální a lokální (místní) úrovni.
Územní plán respektuje a chrání přírodní hodnoty řešeného území. Ochrana přírodních
hodnot území je ošetřena stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití a stanovením podmínek prostorového uspořádání území.

H.2.2.2. Kulturní hodnoty území
Pro své historické, urbanistické a architektonické kvality bylo město Dobřany prohlášeno
městskou památkovou zónou na základě vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb.
ze dne 10.9.1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
V řešeném území jsou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky evidovány následující nemovité kulturní památky, které jsou vymezené v koordinačním výkresu:
Číslo rejstříku

Katastrální území

Památka

čp.

29509/4-484

Šlovice

venkovská usedlost

čp.2

100626

Šlovice

kaple

náves

45634/4-270

Vodní Újezd

kaple

náves

10820/4-5022

Dobřany

radnice

35213/4-264

Dobřany

kostel sv. Mikuláše se zvonicí

30506/4-265

Dobřany

kostel sv. Víta

22224/4-269

Dobřany

silniční most

50355/4-5174

Dobřany

děkanství

čp.3

nám. T. G. Masaryka

50905/4-5229

Dobřany

měšťanský dům

čp.5

nám. T. G. Masaryka

22405/4-266

Dobřany

měšťanský dům

čp.112

nám.

15189/4-267

Dobřany

měšťanský dům

čp.147

nám.

36845/4-268

Dobřany

měšťanský dům

čp.148

nám.

11662/4-5091

Dobřany

měšťanský dům

čp.157

nám. T. G. Masaryka

100725

Dobřany

kaple Panny Marie Pomocné

čp.1

Ulice, nám./umístění

nám. T. G. Masaryka
nám.
přes Radbuzu

u mlýna Varta (Strážný)

Územní plán navrhuje zajistit péči o kulturní památky, které představují významné kulturní a historické dominanty území a výrazně se podílejí na utváření jedinečných panoramat
sídel a krajinného rázu území.
Ochrana kulturních hodnot území je ošetřena stanovením podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek prostorového uspořádání území.
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Archeologické nálezy
V řešeném území jsou Státním archeologickým seznamem ČR evidována zejména
území s archeologickými nálezy ÚAN I (území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů), dále ÚAN II (území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují:
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%) a ÚAN IV (území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů) v lokalitě Na vodě jihovýchodně od
Šlovic, v místě silnice I/27. Zbývající část řešeného území náleží do kategorie ÚAN III (území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů
a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo
jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů).
Území s archeologickými nálezy typu I a II jsou vymezena v koordinačním výkresu. Přehled těchto lokalit je v následující tabulce:
Číslo ÚAN

Katastrální
území

22-11-01/1

Šlovice u Plzně

I

Šlovice - pravěké sídliště

cca 2 km SZZ od Šlovic, na poli V od
železnice, mezi bezejm. vodotečemi

22-11-06/3

Šlovice u Plzně

I

Robčice - polykulturní areál

S od Robčického potoka a Z od obce

22-11-01/5

Šlovice u Plzně

I

Šlovice – sídliště ?, část 1

cca 700 m JV od středu obce Šlovice
na poli

22-11-01/6

Šlovice u Plzně

I

Šlovice - sídliště ?

cca 400 m JV od středu obce Šlovice
na poli

22-11-01/7

Šlovice u Plzně

I

Šlovice – sídliště ?

cca 500 m SSV od středu obce Šlovice, na poli

22-11-01/9

Šlovice u Plzně

II

Šlovice - jádro vsi

jádro vsi

22-11-01/17 Šlovice u Plzně

I

Šlovice - sídliště ?, část 2

na poli cca 700 m JV od středu obce
Šlovice

22-11-01/19 Šlovice u Plzně

I

Šlovice - sběr

JZ sousedství obce u koty 379m

22-11-01/20 Šlovice u Plzně

I

Šlovice - sběr

JZZ od obce a J od silnice do Dobřan

21-22-10/1

Dobřany, Vodní
Újezd

I

Vodní Újezd – sídliště

Na levém břehu Radbuzy 700 m od
konce obce Vodní Újezd

21-22-10/2

Dobřany

I

Dobřany – sídliště

Svah mezi léčebnou, Chlumčanským
potokem a rybníkem Katynka

21-22-10/3

Dobřany

I

Dobřany - sídliště "v okolí sv.
Víta"

SZ část obce, v okolí kostela sv. Víta

21-22-10/5

Dobřany

I

"Za Stodolami" - plocha 5

"Za Stodolami" na P břehu Chlumčanského potoka, mezi hřbitovem a
želez.tratí

21-22-10/6

Dobřany

I

"Za Stodolami" - plocha 4

P břeh Chlumčanského potoka, mezi
hřbitovem a želez.tratí

21-22-10/7

Dobřany

I

"Za Stodolami" - plocha 3

P břeh Chlumčanského potoka, mezi
hřbitovem a želez.tratí

21-22-10/8

Dobřany

I

"Za Stodolami" - plocha 2

na P břehu Chlumčanského potoka,
mezi hřbitovem a želez.tratí

21-22-10/9

Dobřany

I

"Za Stodolami" - plocha 1

na P břehu Chlumčanského potoka,
mezi hřbitovem a želez.tratí

21-22-10/10 Dobřany

I

Dobřánky

J od Dobřánek při silnici do Vodního
Újezda

21-22-10/11 Dobřany

I

"U Bílých muk"

po P straně silnic do Robčic

Typ ÚAN Název ÚAN
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Umístění

Číslo ÚAN

Katastrální
území

Typ ÚAN Název ÚAN

Umístění

21-22-10/14 Dobřany

I

Dobřany

SV od návrší Hujáb a JZ od vodoteče
tekoucí do Dobřan

21-22-10/16 Dobřany

I

Chlumčany - V jamách

S od polohy "V jamách" a Z od vodoteče

22-11-06/1

Dobřany

I

Dobřany - sídliště "trať Na
rozcestí"

3 km JV od obce Dobřany

22-11-06/2

Dobřany

I

Dobřany

pramenná pánev Z od polohy "Na
Rozcestí"

H.2.2.3. Civilizační hodnoty území
Odůvodnění koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot řešeného území je promítnuta do kapitol H.3. a H.4.

H.3. Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce vychází z principů rozvoje území stanovených v Územním plánu
sídelního útvaru Dobřany, Územním plánu sídelního útvaru Šlovice a jejich změn, ze strategických a rozvojových dokumentů města Dobřany, z nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR PK, PÚR ČR 2008), z rozvojových dokumentů Plzeňského kraje, z Územně analytických podkladů Plzeňského kraje a z Územně analytických podkladů ORP Stod.
Základním cílem územního plánu je vytvořit předpoklady pro dlouhodobý rozvoj území
v souladu s ochranou přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. Návrh urbanistické
koncepce vychází zejména z pozice města Dobřany v rámci sídlení struktury jako silného
lokálního centra v příměstské oblasti Plzně, v blízkosti dálnice D5, s rozvojovým potenciálem
v rámci rozvojové oblasti OB5 a z územních podmínek obce daných sídelní strukturou
a okolní krajinou. Pro zajištění rozvojových potřeb města jsou vymezeny zastavitelné plochy
pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení a výrobu a veřejnou infrastrukturu s ohledem
na zachování hodnot území a krajinného rázu.
Bydlení - Východiskem pro návrh zastavitelných ploch a ploch přestavby pro obytnou
zástavbu je analýza předpokládaného vývoje počtu obyvatel a stanovení potřeb bytové výstavby zpracované pro účely ÚP Dobřany, která vychází z předpokladu nárůstu počtu obyvatel v souvislosti s potenciálním ekonomickým rozvojem průmyslové zóny Plzeň – Líně,
s realizací dopravních záměrů a zvýšení obytné atraktivity Dobřan. V průběhu prací na návrhu územního plánu byly prověřeny a posouzeny záměry a požadavky města, osadních výborů a občanů na vymezení rozvojových ploch pro obytnou zástavbu. Rozsah navrhovaných
ploch byl upraven na základě reálné potřeby města na rozvoj území a potenciálu jednotlivých
částí obce.
K největšímu rozvoji obytné zástavby dochází v Dobřanech. Rozvojové možnosti města
zásadně ovlivňují limity využití území. Město je omezeno ze západní až severní strany stanoveným záplavovým územím řeky Radbuzy, z jižní strany chráněným ložiskovým územím
a z východní strany železniční tratí č. 183. Pro zajištění rozvojových potřeb města proto bylo
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nevyhnutelné vymezit zastavitelné plochy na nejkvalitnějších zemědělských půdách I. a II.
třídy ochrany, které z větší části obklopují město Dobřany.
Výhledový rozvojový potenciál mají plochy za železniční tratí po realizaci přeložky železniční trati a zejména po vybudování přeložky silnice II/180, obchvat Dobřan, která zajistí
hlavní přístup do rozvojových ploch za železniční tratí. Zpřístupnění těchto ploch ze zastavěného území přes stávající železniční trať se v současnosti jeví jako neekonomické a komplikované z hlediska technického provedení. To navíc komplikuje předpokládaná přeložka
a modernizace (zdvojkolejnění) železniční trati, která neumožní úrovňové křížení dráhy.
Z toho důvodu lze s využitím území za železniční tratí počítat až v souvislosti s realizací obchvatu města. Další urbanisticky vhodné území s rozvojovým potenciálem, jehož využití by
dotvořilo urbanistickou strukturu sídla, se nachází v jižní části města u psychiatrické léčebny,
ve vazbě na současně realizovanou obytnou zástavbu v lokalitě Na Hvízdalce. Toto území
lze využít pouze za předpokladu, že budou odepsány zásoby nerostných surovin kaolínu
a vyřazeny z evidence zásob.
Plochy v historickém jádru města a okolí jsou stabilizovány. Pokračuje postupná revitalizace kulturních památek a městské památkové zóny. Vymezení smíšených obytných ploch
umožňuje využití parteru domů při náměstí a v přilehlých ulicích pro občanské vybavení.
Úpravy stávajících staveb a nové stavby musí respektovat hmotový, architektonický a urbanistický charakter památkové zóny.
Pro potřeby výstavby hřbitovní obřadní síně a zajištění navazujících činností se jižním
směrem rozšiřuje areál hřbitova u Přeštické ulice. V rámci rozšířené plochy Z61 bude řešeno
i parkování automobilů. Zvláštní pozornost vyžaduje oddělení rozšířeného areálu hřbitova od
přilehlé rodinné zástavby v ulici U Lomy.
V severní části města je doplněna volná plocha mezi zástavbou rodinných domů v ulici
Tyršova a hromadnými garážemi. Další plocha pro bydlení je vymezena na rovinatém pozemku navazujícím na zástavbu rodinných domů v ulici Plzeňská směrem k Radbuze. Na
sídlišti Pančava jsou doplněny volné pozemky plochami pro výstavbu bytových domů.
Územní plán navrhuje přestavbové plochy smíšené obytné zástavby v areálu bývalých
vojenských kasáren. Stávající území, které je využíváno pro bydlení, dům s pečovatelskou
službou, drobnou řemeslnou výrobu, výrobní a nevýrobní služby a občanské vybavení, bude
přestavěno v souladu s Územní studií Dobřany – Kasárna (Architektonické studio Hysek,
s.r.o., 07/2009). Území bývalého vojenského autoparku v sousedství bývalých kasáren bude
využito pro výstavbu rodinných a bytových domů se sítí místních komunikací navazující na
stávající komunikační systém města. Pro plochu bývalého autoparku je vydáno stavební povolení, proto je sledována jako stabilizovaná.
Rozvoj bydlení v rodinných domech i v bytových domech je dále navržen v blízkosti
psychiatrické léčebny, východně, jižně a severozápadně podél silnice na Vstiš, ve vazbě na
stávající obytnou zástavbu.
Plochy bydlení v rodinných domech a smíšené obytné plochy jsou vymezeny v jižní části
města za železniční tratí. Jsou navrženy ve vazbě na rozvojové území bývalého vojenského
autoparku a lokality Za Stodolami a v návaznosti na rekreační zázemí města u přírodního
koupaliště. Využití navržených ploch je podmíněno realizací přeložky železniční trati č. 183
a vybudováním místní komunikace v trase stávající dráhy zpřístupňující tyto plochy.
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Plochy smíšené obytné vymezené ve změně č. 1 ÚP SÚ Dobřany mezi průmyslovou
zónou Nad nádražím a navrhovaným sportovně rekreačním areálem Šlovický vrch nejsou
územním plánem Dobřany dále sledovány. Důvodem je izolovanost ploch pro obytnou zástavbu bez vazby na stávající plochy bydlení a občanského vybavení, které je situováno především v centrální části města.
Obytná zástavba v osadě Dobřánky, náležející k sídelnímu útvaru Dobřany, je stabilizována a doplněna pouze 2 zastavitelnými plochami pro výstavbu vždy 1 RD.
Plochy bydlení vymezené ve Šlovicích nepřesahují rozsah ploch navržených v Územním
plánu sídelního útvaru Šlovice a jeho změn. Plochy vymezené v ÚP SÚ jako územní rezervy
byly v souladu s předpokládaným vývojem počtu obyvatel vymezeny v etapě návrhu. Územní
plán upřednostňuje využití volných ploch uvnitř zastavěného území. Využití zastavitelných
ploch v návaznosti na zastavěné území je podmíněno realizací potřebné dopravní a technické infrastruktury.
Návrh ploch pro obytnou zástavbu ve Vodním Újezdu vychází z předpokládaného vývoje počtu obyvatel. Plochy jsou vymezeny z dosahu záplavového území řeky Radbuzy tak,
aby vhodně dotvářely urbanistickou strukturu sídla a posílily kompaktnost zástavby.

Rekreace - Řešené území je využíváno zejména pro individuální rekreaci formou staveb
pro rodinnou rekreaci (chatových osad) a zahrádkářských koloniích. Chatové osady a zahrádkářské kolonie jsou situovány po celém území obce, na okrajích sídel, ale i ve volné krajině a v údolí řeky Radbuzy. Převážná část lokalit je stabilizována, není navržena k dalšímu
územnímu rozvoji z důvodu ochrany přírodních hodnot území a stanoveného záplavového
území. Pouze v osadě Dobřánky a v jižní části Šlovic jsou dle požadavků města vymezeny
plochy pro rozvoj zahrádkářských kolonií.
Řešené území má potenciál pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu dané především
přírodními a také kulturně historickými hodnotami území. Územní plán vytváří předpoklady
pro rozvoj volnočasových aktivit pro místní obyvatele i pro širší okolí. Při využití příležitostí,
které území města poskytuje se může stát významným rekreačním zázemím obyvatel nedaleké Plzně.
Nejvýznamnějším krajinným prvkem řešeného území je řeka Radbuza, sjízdná
z Horšovského Týna, která je využívána pro vodáckou turistiku. Koncepce ÚP vytváří podmínky pro rozvoj této formy rekreace doplněním vybavenosti pro vodáky. V jihozápadní části
města je navržena plocha pro tábořiště, která bude splňovat podmínky využití
ve stanoveném záplavovém území. V rámci plochy tábořiště, případně sousední zastavitelné
plochy pro rozšíření areálu fotbalového hřiště by mohla být vyčleněna plocha pro obnovení
plovárny na Radbuze.
Z východní strany navazuje na Dobřany prostor Šlovického vrchu, který sloužil jako cvičiště pro armádu. Dnes je využíván zejména pro motokros a offroadové závody. Územní
plán navrhuje zkultivování území a vymezuje plochu pro sportovně rekreační účely. Vhodným a zajímavým využitím tohoto území může být vytvoření jedné z nejvýznamnějších rekreačních atraktivit řešeného území. Hlavním cílem je vytvoření rekreačního zázemí města
provedením krajinářských úprav, doplněním drobné architektury a městského mobiliáře, vymezením cest pro pěší a cyklisty, vyhlídek na město a okolní krajinu, případně může být do95

plněno dalšími aktivitami (např. bobová dráha, lanové centrum, apod.). V budoucnu je možno
uvažovat o zpracování územní studie pro využití prostoru Šlovického vrchu.
V souvislosti s rozvojem obytné zástavby v jižní části Dobřan je navrženo rozšíření rekreačního zázemí města vymezením ploch pro sport a rekreaci a ploch veřejné zeleně
v návaznosti na areál přírodního koupacího biotopu, které uspokojí potřebu každodenní rekreace obyvatel.
Propojení atraktivních míst v krajině i sídelní struktuře zajistí navrhovaná síť cyklistických a pěších tras a stezek v souladu se ZÚR PK a návrhem mikroregionu Radbuza. Pro
doplnění cyklistických a pěších tras je navrženo obnovení historických cest v krajině, které
mají s navrženou doprovodnou zelení významnou krajinotvornou funkci. S doplněním pěších
tras se počítá také v obnoveném historického lesoparku Kamínek, který ze severovýchodu
navazuje na osadu Dobřánky.
Pro rozvoj alternativních forem rekreace a cestovního ruchu v území se doporučuje rozšíření aktivit koňských farem, včetně vyznačení hipostezek nebo rozvoj agroturistiky v rámci
stávajících farem.
Rozvoj sportovně rekreačních ploch je podrobněji specifikován v kapitole H.4.5. Občanské vybavení.

Výroba - Řešené území má díky své poloze v rozvojové oblasti republikového významu
OB5 potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit. V souladu s požadavky Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje nepřesahuje rozsah zastavitelných ploch výroby a skladování 30
ha (bez započítání průmyslové zóny Plzeň – Líně).
Zastavitelné plochy jsou vymezeny převážně v Dobřanech v návaznosti na průmyslové
zóny v lokalitách Nad nádražím a Pod nádražím, ve vazbě na hlavní komunikace a nádraží.
Řešení dopravní infrastruktury zajišťuje obsluhu ploch mimo obytné území.
Průmyslová zóna Za stodolami a další výrobní areály v řešeném území jsou stabilizovány, nepočítá se s jejich územním rozšířením.
Stávající areály mají vnitřní rezervy pro další rozvoj podnikání, které by měly být přednostně využity před vymezením nových zastavitelných ploch pro výrobu a skladování.
V případě dalších rozvojových potřeb města mají výhledový potenciál plochy mezi železniční
tratí a výhledovou přeložkou silnice II/180, obchvatem Dobřan.
V souladu se ZÚR PK je v severozápadní části řešeného území vymezená plocha pro
rozvoj mezinárodního letiště s komerční zónou Plzeň – Líně, která zasahuje na katastrální
území Dobřan a Vodního Újezdu. Koncepce dopravní a technické infrastruktury počítá s napojením zóny na sítě města. Vzhledem k velkému rozsahu rozvojových ploch je v etapě návrhu vymezena plocha přestavby využívající stávající areál letiště, plocha v jižní části zóny
směrem k sídlu Vodní Újezd a osadě Dobřánky je vymezena jako územní rezerva. Využití
územní rezervy bude prověřeno po naplnění kapacity ploch stávajícího areálu letiště, napojení průmyslové zóny Plzeň – Líně na dálnici D5 a realizaci přeložky silnice II/180, obchvatu
Dobřan a Vodního Újezdu.

96

Rozvoj drobné řemeslné výroby je navržen v Dobřanech v návaznosti na stávající areály
průmyslové zóny Pod nádražím. Vymezení zastavitelné plochy ve vazbě na stávající a navrhovanou zástavbu rodinných domů v ulici Plzeňská bylo, vzhledem k rozsahu zastavitelných
ploch pro výrobu a skladování a situování u obytné zástavby, přehodnoceno a navrženo využití pro sport a rekreaci. Umístění drobné řemeslné výroby umožňují podmínky využití ploch
s rozdílným způsobem využití v rámci ploch bydlení v rodinných domech.
V místní části Šlovice je vymezena zastavitelná plocha pro zemědělskou výrobu
v návaznosti na stávající zemědělskou farmu. Další územní rozvoj ploch zemědělské výroby
se nepředpokládá.

H.3.1. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel města a stanovení potřeb bytové výstavby
ÚP Dobřany řeší celé správní území města Dobřany, tzn. části Dobřany, Vodní Újezd
a Šlovice. Proto je v omezeném rozsahu analyzována obec v členění na tři části.
Všechny tři části vykazují v období 2001-2011 dynamický vývoj početních stavů, nejvyšší relativní nárůst má Vodní Újezd, nejnižší Dobřany.

Části obce

Počet obyvatel
2001

I. vývoje

2011

Dobřany

5353

5667

105,9

Šlovice

251

303

120,7

62

86

138,7

5666

6056

106,9

Vodní Újezd
Celkem

Věková skladba za obec jako celek je celkem příznivá - průměrný věk obyvatel 38,6 let.
Vzájemný poměr krajních věkových složek (Index vitality 134,4) dává dnes předpoklad mírných přírůstků přirozenou měnou. Oproti r. 2001, kdy byl Index vitality 167 jsou ale dnes snížené růstové možnosti obce z přirozených zdrojů.
Za části nejsou aktuální údaje k dispozici, pouze výsledky sčítání lidu, domů a bytů
(SLDB) za rok 2001 (kompletní údaje SLDB 2011 nejsou dosud k dispozici). Zde je patrná
vysoká demografická vitalita jádrové části obce Dobřan. Část Šlovice měla demografickou
vitalitu nízkou s předpokladem regresivního vývoje přirozenou měnou. Ještě problematičtější
věkovou skladbu měl v r. 2001 Vodní Újezd.
Vzhledem k tomu, že všechny části měly v následujícím desetiletí progresivní vývoj početních stavů, muselo dojít k migračním přírůstkům a pravděpodobně i k zlepšení věkové
skladby v souvislosti s novou výstavbou.
Tento vývoj je nesporný v Dobřanech a více než pravděpodobný v části Šlovice, které
mají výhodnou polohu vzhledem k Plzni a tím i lepší předpoklad pro vznik nových kapacit pro
bydlení. U Vodního Újezdu je naopak reálnější předpoklad, že došlo k zvýšení využití stávajícího domovního fondu pro trvalé bydlení, nezřídka obyvateli postproduktivního věku. Vý-
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chozí demografický potenciál pro prognózu obyvatel přirozenou měnou bude zde proto pravděpodobně značně nižší než v Dobřanech ale i ve Šlovicích.

Věková skladba 2001
Části
Dobřany

Obyvatelé
celkem

0-14

65 a více

15-64

abs.

%

abs.

%

abs.

I. vitality

%

5353

964

18,0

3834

71,6

555

10,4

173,7

62

6

9,7

45

72,6

11

17,7

54,5

Šlovice

251

34

13,5

182

72,5

35

13,9

97,1

Celkem

5666

1004

17,7

4061

71,7

601

10,6

167,1

Vodní Újezd

Dostupné údaje o domovním a bytovém fondu, ze kterých lze odvodit určité závěry pro
návrh rozvoje obytné funkce:
Dobřany měly v roce 2001 vysoký podíl bytů situovaný v bytových domech (64%), zejména
panelového typu. To se promítlo do nízkého plošného standardu bydlení domácností
(průměrná obytná plocha byla 47 m2) a zvýšené zalidněnosti bytového fondu (2,6 osob
na byt,. 17,9 m2 obytné plochy na osobu a 1,03 osob na 1 obytnou místnost) .
Potřeba rozvolnění soužití, zvýšení standardu bydlení a potřeby nově vzniklých domácností,
které nemohly realizovat bydlení v plně využitém bytovém fondu byly zcela jistě impulsy
k rozvoji bytové výstavby. Po r. 2001 bylo postaveno cca 370 nových bytů Jejich výstavba stabilizovala mladé obyvatelstvo, zabránila emigraci části mladých jednotlivců a rodin
z města, vedla k zvýšení standardu bydlení v Dobřanech i ke kladnému migračnímu saldu.
To bylo z části jistě ovlivněno i vyšším využitím neobydleného bytového fondu. Dobřany měly
v roce 2001 vysoký podíl neobydlených domů (13,6%) a bytů (10%). Z velké části byly
důvody neobydlenosti bytů spojeny s rozestavěností nebo rekonstrukcí, nikoliv s malou
atraktivitou pro bydlení. Rekreačně využívané byty v neobydlených domech (celkem 36
bytů) tvoří 1,5% z bytového fondu celkem a 10% z neobydlených bytů.

Základní údaje o domovním a bytovém fondu 2001

abs.

%

Domy úhrnem

925

100

z toho obydlené

799

86,4

z toho neobydlené

126

13,6

Byty úhrnem

2374

100,0

z toho obydlené

2136

90,0

z toho neobydlené

238

10,0

v tom neobydlené byty v obydlených domech

109

45,8

v tom byty neobydlené v neobydlených domech

129

54,2

36

27,9

neobydlené byty k rekreaci v neobydlených domech
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Základní údaje o domovním a bytovém fondu 2001

abs.

%

Počet osob na byt

2,63

Obytná plocha na byt

47

Obytné místnosti na byt

2,55

Obytná plocha na osobu

17,9

Konstrukce vývoje 2001-2009

Bilance rozvoje obytné funkce 2001-2009

Počet

Obydlené byty 2001

2136

Nově postavené byty 2001-2009*

369

Zvýšení obydlenosti bytového fondu (odhad)

100

Odpad (odhad)

50

Stav 2010

2555

* konstrukce z podkladů ČSÚ o dokončených bytech

H.3.1.1. Varianty vývoje obyvatel do r. 2030 a cílová velikost města
Index stáří obyvatel neboli index demografické vitality dává dnes předpoklad mírných
přírůstků přirozenou měnou v dalších 5 letech. Po r. 2015 začne (bez zvyšování demografického potenciálu migrací) postupně docházet k mírným úbytkům obyvatel a ke konci sledovaného období k vysokým ztrátám přirozenou měnou.
Progresivní vývoj obce je tedy plně závislý na velikosti migračních přírůstků, ale také na
věkové skladbě imigrantů, která může zásadně ovlivnit další vývoj přirozenou měnou. Obě
proměnné lze dnes velmi obtížně odhadnout. Proto je odhad cílové velikosti města zpracován variantně a postaven na odlišných předpokladech růstu obytné atraktivity města. Všechny varianty jsou přitom růstové.

Počet obyvatel k roku 2030
Varianta
Rok
A

B

C

2010

6056

6056

6056

2015

6209

6333

6480

2020

6366

6540

6964

2025

6526

6927

7452

2030

6691

7244

8009

110,5

119,6

132,3

Index vývoje
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Var. A - cílová velikost 6700 obyvatel
Varianta je odvozena od průměrných ročních přírůstků početních stavů ve výši 0,5%. Je
tedy postavena na nižším tempu růstu než jaké bylo evidováno v období 2001-2009 (0,9),
kdy byly průměrné roční přírůstky + 53 osob, z toho +30 osob byly přírůstky migrací a +23
osob přirozenou měnou.
Demografická vitalita obyvatel se od r. 2001 mírně snížila a další období „baby bumu“ je
v nejbližších 15 letech již málo pravděpodobné. Proto bude růstový vývoj početních stavů
záviset výrazně více než v minulém období na migračních přírůstcích a přírůstky přirozenou
měnou se budou postupně snižovat a to i za předpokladu zachování stávajícího tempa migračních přírůstků.
V posledních letech byla hlavním zdrojem imigrantů zejména Plzeň, kde intenzita bytové
výstavby byla nižší než potřeba. Dobřany tak byly jedním z měst, které za nižší ceny (pozemků pro výstavbu vlastnického bydlení ale i nižších cen v nájemních bytech, vč. bytů postavených s podporou státu) umožnily bydlení mladým rodinám v přijatelné dostupnosti krajského města.
Situace v Plzni se v posledních letech změnila a intenzita bytové výstavby se zvýšila
z průměrného ročního počtu 2,2 dokončených bytů na 1000 obyvatel v letech 1997-2007 na
průměr 4,7 dokončených bytů v letech 2008-2009. Z těchto důvodů, i z dalších ovlivněných i
celospolečenským vývojem (demografickým, ekonomickým, situací na trhu s byty a pod.) lze
předpokládat určité omezení migračních přírůstků nejen z tohoto zdroje ale i z dalších možných.
Je zřejmé, že demografický potenciál v bezprostředním zázemí města je velmi omezený
a obce v spádovém obvodu POÚ vykazují vyšší migrační atraktivitu než vlastní město Dobřany přesto, že intenzita bytové výstavby je ve městě výrazně vyšší než v zázemí. Je to díky
tomu, že obce v zázemí měly rezervu v dosud pouze rekreačně využívaném bytovém fondu.
S imigračními zdroji ze spádového obvodu POÚ nelze počítat také z důvodů slabých
pracovních a obslužných vazeb na město Dobřany. Z obcí v zázemí, ale mimo POÚ přicházejí v úvahu více jak dvoutisícové Chlumčany, největším zdrojem možných migračních přírůstků zůstane ale Plzeň.

Var. B - cílová velikost 7200 obyvatel
Varianta předpokládá v souladu s Programem rozvoje města pokračování progresivního
vývoje z let 2001-2009, který vedl k průměrnému ročnímu nárůstu 0,9% obyvatel s tím, že
podíl přírůstků přirozenou měnou na celkovém saldu se bude sice snižovat ale bude stále
v kladných (nebo vyrovnaných) hodnotách, díky přílivu mladých imigrantů. Migrační přírůstky
ve výši 0,9% lze i z hlediska sociální soudržnosti považovat za přiměřené a současně za
dostatečné k udržení demografické vitality města, resp. vyvážené věkové skladby.
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Var. C – cílová velikost 8000 obyvatel
V souvislosti s ekonomickým rozvojem v bezprostředním zázemí města (letiště Líně)
a realizací dopravních záměrů může ale dojít k zásadnějšímu růstu obytné atraktivity Dobřan
a k přílivu imigrantů z jiných částí kraje, republiky i zahraničí. Vyšší počet imigrantů výrazně
posílí i demografickou vitalitu a dojde k zvýšení přírůstků přirozenou měnou. Průměrný roční
nárůst je uvažován v rozsahu 1,5%.
U této varianty lze sice předpokládat zájem o bydlení středních sociálních skupin, ale
zejména nižších středních s jednoznačnou převahou zaměstnaneckých kategorií. Zcela
okrajově lze počítat i s bydlením vyšších středních skupin, které ale budou pravděpodobně
preferovat buď vyšší kvalitu přírodního prostřední, nebo naopak vyšší městskost prostředí,
než jaké budou moci nabídnout Dobřany.
Na tento možný progresivní vývoj musí územní plán Dobřan reagovat nejen dostatečným vymezením ploch pro bydlení a obslužnou vybavenost ale i dostatečným zohledněním
potřeb a ekonomické síly budoucí skladby možných imigrantů.

H.3.1.2. Odhad vývoje počtu obyvatel za části
Na úrovni částí zohledňujeme demografickou vitalitu jednotlivých části z r. 2001 (u jádrové části z r. 2009), minulý vývoj počtu obyvatel a rozložení přírůstků obyvatel v těchto
částech v letech 2001-2009. Současně respektujeme i podmínky zadání územního plánu
tj. omezit procesy suburbanizace navrhnout rozvoj území obce a zastavitelné plochy s vazbami na zastavěná území a s vazbou na sídelní strukturu danou minulým vývojem, bez vzájemných negativních vlivů vytvořit dostatečně velké zázemí pro regionální rozvojovou plochu
Letiště Líně.
V jádrové části Dobřany, žije dnes 93% obyvatel. V 2001 to bylo 95% a Dobřany měly
současně i jednoznačně nejlepší předpoklady pro vývoj přirozenou měnou v rámci obce
i velmi dobré předpoklady pro příchod nových obyvatel v nabídce ploch pro bytovou výstavbu. Přesto zde byla dynamika vývoje početních stavů nižší než u ostatních částí a podíl
na celkových přírůstcích v letech 2001-2010 byl pouze 80,5%. Vývoj v přičleněných částech
byl dynamičtější a mírně změnil celkové rozložení obyvatel obce v neprospěch jádrové části.
V rámci obce jsou tedy patrné určité mírné dekoncentrační tendence.
U části Vodní Újezd, kde žilo v roce 2001 pouze 1% obyvatel obce, vzrostl jejich počet
dokonce o 39 % výchozího stavu. V absolutních hodnotách se sice jednalo o 24 osob
za 10 let, přesto sem směřovalo 6% celkových přírůstků. Dnes se Vodní Újezd podílí 1,4%
na celkových počtech obyvatel obce. Vzhledem k velmi nepříznivé věkové skladbě 2001 by
se přitom bez migrace snížil počet obyvatel naopak o 10-15% výchozího stavu. Migrací tedy
došlo k výraznému oslabení původního obyvatelstva. Vzhledem k stále velmi malé velikosti
této části je další růst početních stavů obdobným 4% ročním tempem sice žádoucí, ale současně ohrožuje sociální soudržnost společenství. V návrhu rozložení obyvatel je toto zohledněno.
V části Šlovice žije dnes 5% obyvatel obce, zatímco v roce 2001 to bylo 4,4%. Počet
obyvatel zde vzrostl o 21% výchozího stavu a tento vývoj lze považovat za přiměřeně dyna-
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mický. Na celkových přírůstcích obyvatel 2001-2010 se tato část podílela vysokými 13%. Lze
předpokládat že opět zejména díky kladnému migračnímu saldu, které bylo dostatečně vysoké aby vyrovnalo mírné úbytky přirozenou měnou.
Vlivem migrace došlo pravděpodobně k zlepšení věkové sklady z roku 2001 a tím
i k vzniku předpokladů pro stabilizovaný vývoj přirozenou měnou. Část je a bude atraktivní
pro bydlení díky své poloze vůči Plzni, má ale nejnižší předpoklady (v rámci části), aby její
obyvatelstvo využívalo nabídku práce v rozvojovém prostoru Letiště Líně.
Návrh rozložení cílových počtů obyvatel podle částí vychází přibližně ze stávajícího rozložení obyvatel města. Mírně posiluje význam jádrové části oproti předchozímu vývoji 20012010, tj. zvyšuje pozici a podíl přírůstků obyvatel v jádrové části Dobřany oproti vývoji 20012009 a to na úkor procentního snížení nárůstu v části Vodní Újezd s rizikem sociálně dezintegračních procesů při zachování dynamiky z let 2001-2010. Pozice části Šlovice zůstává
relativně stabilní.

Cílové stavy obyvatel k r. 2030
Části

2011-leden

2030

Stav

Var. A

Var. B

Var. C

Dobřany

5667

6234

6677

7366

Šlovice

303

364

446

498

86

112

122

145

6056

6709

7244

8009

Vodní Újezd
Celkem

H.3.1.3. Potřeba nové výstavby
Odhad potřeby nové bytové výstavby vychází z maximální cílové velikosti 8000 obyvatel
k roku 2030 tj. z var.C. Pokud se vymezené plochy nenaplní je vytvořena rezerva pro vývoj
v následných letech, bez nutnosti změny základní prostorové koncepce a koncepce funkčního využití území.
Celková potřeba výstavby od r. 2010 do r. 2030 je bilancována v rozsahu 1044 bytů se
zohledněním očekávaného odpadu již existujícího bytového fondu v průměrné roční výši
0,5% bytů. Průměrná potřeba výstavby nových bytů je potom 52 bytů / rok.
Cílový počet bytů k r. 2030 je 3443 bytů a průměrná obložnost je 2,3 osob na byt. To
odpovídá předpokládanému trendu vývoje průměrné velikosti domácností.

Bilance potřeby nové bytové výstavby do r. 2030- maximalistická varianta C
Počet obyvatel
Byty

Počet
osob / byt

Výchozí stav 2001

5667

2136

2,7

Stav 2010 (byty odhad)

6056

2555

2,4

Potřeba bytů pro nárůst počtu obyvatel k r. 2030 - var.C

1953

781

2,5
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Bilance potřeby nové bytové výstavby do r. 2030- maximalistická varianta C
Počet obyvatel
Byty

Počet
osob / byt

Potřeba náhrady za odpad bytů do r. 2030 (cca 0,5% ročně)

xxx

263

Potřeba nové výstavby celkem

xxx

1044

Odpad bytového fondu

-263

Stav 2030

8009

3443

H.4. Koncepce veřejné infrastruktury
H.4.1. Dopravní infrastruktura
H.4.1.1. Silniční doprava
Stávající dálnice D5 procházející severním okrajem řešeného území je plně stabilizovaná. Nejbližší dálniční křižovatka s možným napojením řešeného území na dálnici D5 je MÚK
Šlovice (mimo řešené území). Návaznost na dálnici D5 zajišťuje silnice I/27 – součást mezinárodního tahu E53, která prochází východním okrajem města Dobřany. Páteřní osou Dobřan je silnice II/180 vedená ve směru východ (Chotěšov - silnice I/26) – západ (Šlovice, jih I/27), v zastavěné části sídla se sdruženou funkcí průjezdnou, obslužnou a dopravně společenskou, dále doplněná sítí silnic III. třídy:


III/18043 (1,5 tis. voz/den) ze S (Plzeň – Lhota – Dobřany), napojení přes Dobřánky
(ul. Komenského) na II/180 (Chotěšovská)



III/18034 (700 voz/den) ze S (Šlovice – Dobřany), napojení přes město kolem sídliště Pančava přes ul. Spojovací na II/180 (tř. 1. máje)



III/18033 od V (skládka Vysoká – Dobřany), napojení před obcí na II/180 (před žel.
tratí)



III/18035 od J (II/230 – Dnešice – Chlumčany – Dobřany), napojení podél Psychiatrické léčebny, dále ul. Jiráskova, Lipová na II/180 (tř. 1. máje)



III/18036 od J (I/27 – Chlumčany – Dobřany), napojení jako ul. Přeštická v okružní
křižovatce na ul. Lipová (III/18035)



III/18037 od JZ (II/230 – Černotín – Dobřany), ukončení a napojení na III/18035
u Psychiatrické léčebny.

Silnice I/27
V souladu se ZÚR PK je sledována k postupné přestavbě, v úseku Plzeň – Klatovy ve
čtyřpruhovém uspořádání. V současné době je dokončený a provozovaný čtyřpruhový úsek
Plzeň – dálnice D5 (MÚK Šlovice) – Šlovice, v řešeném území s mimoúrovňovou křižovatkou
se silnicí I/27H a II/180 – MÚK Šlovice. Navazující úsek je v současné době dvoupruhový,
připravovaný k postupné přestavbě na dělený čtyřpruh. Intenzita dopravy na silnici I/27 ve
dvoupruhovém úseku dosahovala v r. 2005 dle výsledků Celostátního sčítání dopravy na
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2,3

silniční síti hodnoty 13 tis. voz/den (dle ČSN 736101 tomuto zatížení nevyhovuje 2-pruhová
silnice).
V souladu se ZÚR PK je v ÚP navrhován koridor navazujícího úseku přeložky silnice
I/27 Šlovice – Dolní Lukavice a vymezen jako veřejně prospěšná stavba. Koridor byl zpřesněn v souladu se ZÚR PK a dokumentací pro územní rozhodnutí (vydané ÚR). V rámci navrhované přestavby je řešeno mimoúrovňové křížení přeložky silnice I/27 se silnicí III/18033
včetně napojení skládky Vysoká (účelová komunikace) a navazující silniční úsek vedený
souběžné s přeložkou silnice I/27 a napojený na silnici III180040 v MÚK Chlumčany (mimo
řešené území).
Silnice II/180
V souladu se ZÚR PK je součástí regionálního okruhu Plzeňské aglomerace. Stávající
trasa prochází centrální částí Dobřan a Vodního Újezdu. V dotčeném segmentu propojuje
silnice I/26 a I/27. Intenzita dopravy v r. 2005 dosahovala celkové hodnoty cca 6,6 tis.
voz/den, z toho cca 28% těžké nákladní dopravy. Výhledovou intenzitu dopravy v r. 2030 (dle
TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy) lze očekávat v celkové výši 9,5 tis. voz/den,
z toho cca 30% nákladních voz/den. Zde lze předpokládat další navýšení intenzity dopravy
generované rozvojem navrhované zóny Plzeň - Líně. Vzhledem k těmto předpokladům je
v návrhu ÚP vymezen koridor územní rezervy pro přeložku silnice II/180 s jižním obchvatem
Dobřan a severním obchvatem Vodního Újezdu (DR1).
Koridor přeložky silnice II/180 ve směru od silnice I/27 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda
– hranice ČR/SRN vychází od silnice II/180 na východním okraji Dobřan, úrovňově kříží silnice III/18033 a III/18036, mimoúrovňově kříží navrhovanou přeložku železniční tratě, po jihovýchodním okraji Dobřan úrovňově kříží silnice III/180035 a III/180037, přechází nivu řeky
Radbuzy, kříží stávající silnici II/180 mezi Vodním Újezdem a Dobřánky, severně obchází
Vodní Újezd a západě od Vodního Újezdu se napojuje do stávající trasu silnice II/180
ve směru na Chotěšov.
Návrh ÚP předkládá etapovou realizaci přeložky II/180 s prioritou počátečního úseku
ve východní části Dobřan mezi silnicemi II/180 a III/18033, který je v návrhu vymezen jako
veřejně prospěšná stavba (DS2). Tento úsek bude přednostně využit pro napojení a obsluhu
rozvojových ploch ve východní okrajové části Dobřan. Součástí bude i navrhovaná křižovatka v místě odpojení přeložky silnice II/180, doporučená v podobě okružní křižovatky s napojením navrhované přeložky silnice III/18034 a napojením obou rozvojových ploch
v jihovýchodním a jihozápadním segmentu (Z54b, Z55).
Stabilizace trasy v koridoru územní rezervy je podmíněna podrobným prověřením
v rámci samostatné studie s ohledem na potřebnou obsluhu území, návaznost na ostatní
silniční a komunikační síť, křížení s navrhovanou přeložkou železniční tratě č. 183, návaznost na silniční propojení Dobřany – Líně – dálnice D5, zpřístupnění rozvojové zóny Plzeň Líně a zohledněním územních podmínek a limitů využití území, především pak průchod trasy
záplavovým územím řeky Radbuzy. V celkové koncepci je doporučeno sledovat přeložku
silnice jako dvoupruhovou (kategorie S9,5) s úrovňovými křižovatkami.
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Propojovací silnice Dobřany – Líně – Úherce – dálnice D5
Koridor nového silničního spojení je převzat ze ZÚR PK. V návrhu ÚP je v koordinaci
s ostatními záměry v území zpřesněn a vymezen jako územní rezerva (DR2). Koridor navazuje na navrhovanou přeložku silnice II/180 se severním obchvatem Vodního Újezdu, kde
bude situována úrovňová křižovatka obou navrhovaných tras. Stabilizace této trasy je podmíněna podrobným prověřením včetně polohy a způsobu napojení na přeložku silnice II/180
severně od Vodního Újezdu. Součástí podrobného prověření musí být i podmínky silničního
napojení rozvojové zóny Plzeň - Líně a to variantně přímo z budoucí křižovatky obou silnic,
případě novou přístupovou komunikací odbočující ze silničního propojení Dobřany – Líně –
dálnice D5. Doporučuje se prověřit vedení trasy propojovací silnice v těsném doteku
s okrajem rozvojové plochy R1 tak, aby průchod stávajícím lesním komplexem byl minimalizován a napojení rozvojové zóny bylo řešeno optimálním způsobem s minimalizací délky
vnější přístupové komunikace.
Silnice III/18033
V souladu s výstavbou obchodního centra ve východní části Dobřan je navržena dílčí
přeložka silnice III/18033 s novým napojením na stávající silnici II/180 vstřícně proti ulici
Průmyslové (DS11). V této souvislosti je navržena přestavba stávající stykové křižovatky na
okružní. Ta kromě příznivého rozvedení dopravy do čtyř směrů umožní i potřebné usměrnění
dopravy na vjezdu do zastavěné části města.
Silnice III/18034
V koordinaci s rozvojem východní části Dobřan je navržena přeložka silnice III. třídy
Šlovice - Dobřany vedená ve směru od ulice Plzeňské po stávají místní komunikaci, dále
s částečným využitím stávajícího podjezdu pod železniční tratí č. 183 již v nové trase vedené
po vnějším obvodě rozvojového území a průmyslových areálů s napojením na silnici II/180
v prostoru navrhované křižovatky (DS7). Převedení silnice III. třídy do nové stopy umožňuje
omezení průjezdné dopravy vedené od Šlovic centrální částí Dobřan a její odvedení přes
východní rozvojový prostor města s vazbou na přeložku silnice II/180 s obchvatem Dobřan,
případně s možností návazností na radiálně napojené ostatní silnice III. třídy.
Silnice III/18037
V koordinaci s rozvojem bydlení v jihozápadní okrajové části Dobřan (Z40, Z41) je
navržena částečná přestavba silnice III/18037 s vložením malé okružní křižovatky a dílčím
směrovým vychýlením obou větví silnice III. třídy. Malá okružní křižovatka s napojením dalších dvou větví budoucích vnitřních místních komunikací rozvojových ploch umožní přímé
zpřístupnění rozvojových ploch pro bydlení Z40 a Z41. Vnitřní komunikační síť obou rozvojových ploch bude řešena v podrobnější dokumentaci jako součást zástavby rozvojových
ploch. Navrhovaná okružní křižovatka umístěná na vjezdu do zastavěné části města bude
mimo jiné velmi dobře uplatněna ve funkci zklidňujícího opatření na vjezdu do zastavěné
části města (zpomalení dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu, možné umístění přechodu
pro pěší apod.).
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Přestavba stávajících křižovatek MÚK Šlovice, Dobřánky, Dobřany, východ
Z důvodu zvýšení bezpečnosti motorového provozu je v prostoru křižovatkové větve
mimoúrovňové křižovatky silnic I/27, I/27H a II/180 – MÚK Šlovice navržena dispoziční úprava stávající dopravní plochy s potlačením vedlejšího směru po I/27H od Šlovic (DS4). Tímto
řešením by byl vyloučen nebezpečný efekt tzv. psychologické přednosti, která při současném
uspořádání při příjezdu po I/27H ve směru od Šlovic představuje jedno z potenciálně nejvíce
kritických míst na silniční síti v řešeném území. Návrh musí být řešen podrobnější dokumentací.
Dobřánky (DS9) - i přes výhledové odvedení průjezdné dopravy na navrhovaný obchvat
města Dobřan zůstane na stávající silnici II/180 výrazný podíl dopravy zdrojové a cílové
a dopravy místní. Z tohoto důvodu je na stávající silnici II/180 navržena přestavba stávající
křižovatky se silnicí III/18034, místní komunikací a stávající mezinárodní cyklotrasou. Směrem od Vodního Újezdu je silnice II/180 vedená takřka v přímé a v klesání, tudíž řidiči projíždějí vyššími rychlostmi. Přestavbu je možné řešit okružní křižovatkou, kde je nutné zajistit,
aby směr průběžné silnice II/180 byl směrově vychýlen a docházelo tak ke zpomalení vozidel
přijíždějících od Vodního Újezdu. Variantou může být řešení stykovou křižovatkou
s vloženým středním ostrůvkem a směrovým vychýlením průjezdného vjezdového dopravního pruhu na silnici II/180 ve směru k mostu přes Radbuzu. V této variantě je nezbytné vhodně řešit bezkolizní napojení místní komunikace. Návrh musí být prověřen a řešen podrobnější dokumentací.
Dobřany, východ (DS6) – přestavba stávající křižovatky silnice II/180 s účelovou komunikací zpřístupňující stávající areál kovošrotu je vyvolána nově navrhovaným funkčním využitím stávající účelové komunikace (v návrhu přestavba a prodloužení účelové komunikace
ÚK4 k nástupnímu místu do sportovně rekreační zóny Šlovický vrch–Z51). Přestavba stávající plošně rozlehlé a neusměrněné stykové křižovatky současně přispěje ke zvýšení bezpečnosti motorového provozu v potenciálně kritických bodech a úsecích silniční sítě řešeného území. Koncepčně lze doporučit stykovou křižovatku s vloženým středním ostrůvkem
a směrovým vychýlením průjezdného vjezdového dopravního pruhu na silnici II/180 ve směru na Dobřany. Návrh přestavby musí být řešen podrobnější dokumentací.
Dobřany (DS10) – přestavba stávající křižovatky silnice III/18037 se silnicí III/18035
a místní komunikací MK 13, navrhovanou k přestavbě jako přístupová komunikace
k rozvojové ploše Z41 a Z42, je vyvolána předpokládaným výrazným zvýšením provozu
na stávající křižovatce. Důvodem očekávaného nárůstu jsou navrhované rozvojové plochy
pro bydlení, situované do blízkosti této křižovatky i procházející cyklistické trasy, které výhledově vyžadují částečnou segregaci. Přestavba umožní zvýšení bezpečnosti motorového
i nemotorového provozu i přirozenou regulaci dopravy na vjezdu do zastavěné části města.
Zpřístupnění a obsluha navrhovaných rozvojových ploch
Navrhované rozvojové plochy jsou v návrhu zpřístupněny přímo ze silnic II. a III. třídy
(rozvojové plochy Z13, Z20, Z26, Z27, Z35, Z39, Z40, Z41,Z49, Z52, Z54a,b, Z55), ze stávajících nebo nově navrhovaných místních komunikací (rozvojové plochy Z1a,b,c,d, Z2, Z5, Z6,
Z7, Z8, Z9, Z10a,b,c,d,e,f, Z11a,b,c,d, Z12, Z14, Z15, Z16, Z17a,b, Z18a,b, Z22, Z23, Z28,
Z29a,c, Z31, Z32, Z33, Z34, Z36, Z37, Z38, Z42, Z45, Z46, Z47, Z48, Z57) a z upravených
nebo nově navrhovaných účelových komunikací (rozvojové plochy Z4, Z19, Z21, Z24, Z25,
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Z43a,b, Z44a,b, Z50, Z51, Z53). Koridor pro přestavbu stávajících místních komunikací a
nově navrhovaných místních komunikací je v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, navržen v šířce 10 m. Koridor pro přestavbu či novostavbu účelových komunikací je 8 m.
Přestavba stávajících komunikací v rámci navrhovaného koridoru musí v dotčených
úsecích svými parametry respektovat místní podmínky a územní limity. Nově navrhované
komunikace obslužné a dopravně zklidněné musí s ohledem na místní podmínky respektovat
požadavky dané platnou normou ČSN 736110 Projektování místních komunikací a technickými podmínkami TP 103 Navrhování obytných zón. V případě navrhované přestavby a novostavby místní komunikace obslužné – MK17, která zpřístupňuje dopravní plochu Z48, určenou pro realizaci dopravního terminálu v přednádražním prostoru žst. Dobřany, je v ÚP
uplatněna možnost vyvlastnění. Tato komunikace je podmiňující pro zajištění přístupu a obsluhy žst. Dobřany včetně navrhované dopravní plochy – terminálu integrovaného veřejné
dopravy včetně parkoviště P+R.

H.4.1.2. Železniční doprava
V souladu s navrhovanou modernizací se směrovými úpravami celostátní železniční trati
č. 183 Plzeň – Klatovy – hranice ČR/SRN (ZÚR PK) je v řešeném území navrženo zdvojkolejnění stávajícího úseku tratě s přeložkou v úseku jižně od žst. Dobřany po hranice řešeného území ve směru na Klatovy. Přeložka tratě umožní zajistit parametry pro dosažení potřebných přepravních a jízdních podmínek na trati. Zdvojkolejnění stávajícího úseku je navrženo ve stávající trase na pozemku Českých drah. Navazující přeložka trati je vedena
v novém koridor s mimoúrovňovým křížením silnice III/18036.
Zdvojkolejnění tratě a celková přestavba kolejiště v žst. Dobřany je doporučeno řešit
v koordinaci s navrhovanou plochou terminálu integrované veřejné dopravy s přestupem
mezi autobusovou a železniční dopravou v systému tzv. „hrana – hrana“. Těleso opuštěného
úseku železniční tratě bude částečně využito pro přestavbu a vedení nově navrhované místní komunikace obslužné, částečně bude zrušeno a asanováno.
Železniční zastávka, navrhovaná jako součást modernizace a přeložky tratě v jižní okrajové části Dobřan, vytváří podmínky pro možné vyšší využívání železnice ve formě každodenní příměstské dopravy. Její poloha výrazně zkracuje docházkovou vzdálenost ke stanici
příměstské kolejové dopravy z oblastí s navrhovaným posílením funkce bydlení.
H.4.1.3. Letecká doprava
Stávající plocha neveřejného mezinárodního letiště Líně je součástí rozvojové plochy
průmyslové zóny Plzeň - Líně. Pro rozvoj letecké dopravy je v souladu se ZÚR PK respektována plocha pro prodloužení vzletové a přistávací dráhy ve směru na Chotěšov. Napojení
letiště je v současné době zajištěno ve směru od Červeného Újezdu, v návrhu (mimo řešené
území) přímo z dálnice D5 prostřednictvím navrhované MÚK Nová Ves (ZÚR PK). Výhledově je předpoklad napojení ze směru od Dobřan propojovací silnicí Dobřany – Líně – dálnice
D5, pro kterou je v souladu se ZÚR PK respektována územní rezerva. Statut letiště neveřej-
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ného mezinárodního se po zajištění potřebných podmínek předpokládá převést na statut
letiště veřejného mezinárodního.

H.4.1.4. Cyklistická a pěší doprava
Územím procházejí nadregionální cyklotrasy č. 3 Praha – Plzeň – Regensburg a č. 38
Plzeň – Klatovy – Železná Ruda. Pro obě trasy je v souladu se ZÚR PK zpřesněno vedení
nově navrhovaných tras, které budou řešeny jako samostatné stezky (DC1, DC2), oddělené
od provozu motorové dopravy. Vedení cyklistické dopravy v průchodu městem Dobřany využívá stávající komunikační síť, na které z důvodů šířkových limitů nelze zajistit prostorové
oddělení obou druhů dopravy. Zde bude nezbytné uplatnit podle místních podmínek různá
dopravně organizační opatření včetně případného vodorovného značení pro vymezení pruhů
pro cyklisty. Využití navrhovaných stezek předpokládá v dílčích úsecích souběžnou pěší,
případně alternativní nemotorovou dopravu.
Návrh cyklostezky v úseku Plzeň – Dobřany, město byl převzat ze zpracované studie
„Cyklostezka Dobřany – Plzeň, součást mezinárodní cyklotrasy“). Vzhledem k tomu, že navrhovaná cyklostezka Plzeň – Dobřany prochází záplavovým územím, lze v případě záplavy
pro cyklistickou dopravu využít stávající silnici III/180043 Plzeň - Dobřany, po které je stávající značená trasa č. 3 v současné době vedená.
Navrhovaná místní cyklostezka vedená v nivě řeky Radbuzy (DC3) částečně využívá
historické cesty podél meandrů řeky, částečně je vedena v nové trase s napojovacími větvemi na navrhovanou nadregionální cyklotrasu č. 3 doplněnými dvěma lávkami přes řeku
Radbuzu, tj. v místě prodloužené ulice Tyršovy a prodloužené účelové komunikace u navrhovaného tábořiště na jihozápadním okraji Dobřan. V návrhu se předpokládá postupné propojení úseku Dobřany, dálniční most – tábořiště – Vodní Újezd s pokračováním ve směru
na Vstiš – Chotěšov.
Navrhovaná stezka DC3 by měla v návaznosti na koňské farmy, navrhované tábořiště
a navazující ostatní stezky sloužit pro všechny druhy nemotorové dopravy a pohybových
aktivit jako cyklo a pěší stezka, hipostezka, stezka pro in-line bruslaře s propojením
na outdoorové a turistické aktivity doporučené na vodním toku Radbuzy a ve sportovně rekreačním areálu Šlovického vrchu. Tato stezka je navržena jako součást komplexní nabídky
pro rozvoj rekreace, turistiky a sportu na území Dobřan s přesahem ve směru ke krajskému
městu Plzni, na které je prostor Dobřany velmi příznivě napojen, v opačném směru na Chotěšov. Součástí nabídky pro rekreační i každodenní cyklistickou a pěší dopravu je navazující
síť navrhovaných tras a stezek, které současně zajišťují prostorovou prostupnost krajiny
a návaznost jednotlivých sídel a částí řešeného území s napojením na cyklistické a pěší trasy širšího okolí, dále sportovně rekreační areál Šlovického vrchu, kde se předpokládá průchod sítě navrhovaných stezek a zřízení alternativních tras a vybavenosti pro různé formy
nemotorového pohybu a aktivit (např. „singeltrekové a mountainbikové“ trasy, lanové centrum, bobová dráha). Podmínky v této lokalitě nevylučují ani zimní využití areálu pro běžkové
a sjezdové lyžování rodinného typu apod.
Zvláštní pozornost je nutné věnovat navrhovaným cyklostezkám vedeným volnou krajinou, z nichž některé jsou navrženy ve stopě původních historických cest (především navrho-
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vané stezky DC5, DC6, DC7). Pro tyto stezky se předpokládá obnovení historických cest,
které budou současně využívány jako účelové komunikace ke zpřístupnění pozemků, doplněné krajinnou zelení (alejemi) a vybaveností pro podporu každodenní dopravy, rekreace
a turistiky. Tyto návrhy je doporučeno koordinovat s případným návrhem komplexních pozemkových úprav.
Cyklostezka navržená v zastavěné části Dobřan DC9, umožňuje vnitroměstské propojení pro nemotorovou dopravu navrhovaných smíšených obytných ploch v lokalitě Dobřany –
Kasárna s navrhovanými komerčními plochami ve východní části města. Návrh vychází ze
zpracované Územní studie Dobřany – Kasárna (Architektonické studio Hysek, s.r.o.,
07/2009). V zastavěné části Dobřan se kromě této stezky předpokládá využívání stávající
komunikační sítě pro obsluhu vnitřní části města cyklistickou a pěší dopravou.
Pro snížení bariérového efektu železniční tratě a zkvalitnění vnitřní prostupnosti města
Dobřany je navržena stezka pro pěší s lávkou nad železniční tratí, která propojuje železniční
stanici a navrhovaný terminál integrované veřejné dopravy s rozvojovými plochami navrhovanými ve východní části města.

H.4.1.5. Doprava v klidu
Zásadní deficit parkovacích stání v prostoru Psychiatrické léčebny Dobřany je doporučeno řešit novou koncepcí dopravy v klidu v rámci areálu léčebny, kde je dostatek volných
ploch pro zřízení a organizaci krátkodobých parkovacích stání vozidel zaměstnanců a návštěvníků.
Požadované stání pro autobus v ulici Pobřežní je řešeno jako účelové krátkodobé stání
hotelového autobusu. Odstavování autobusů je doporučeno řešit v rámci přednádražního
prostoru a navrhovaného terminálu veřejné dopravy.
V přednádražním prostoru železniční stanice Dobřany je navržena celková přestavba
s umístěním terminálu integrované veřejné dopravy a odstavných stání typu Park and Ride
a Bike and Ride. Tento typ parkování vozidel zlepší přestupní vazby mezi hromadnou a individuální dopravou.
Stávající často prostorově neuspořádaná parkoviště a stání pro osobní vozidla na komunikační síti města Dobřany je doporučeno postupně řešit novou organizací a usměrněním
parkovacích ploch s uplatněním stavebně technických a architektonických zásad a prvků
přestavby veřejného prostoru.
H.4.1.8. Veřejná hromadná doprava
Město Dobřany je součástí integrovaného dopravního systému (IDS) města Plzně. Dopravní obslužnost veřejnou dopravou zajišťují autobusy ČSAD Plzeň (spoje 450563, 450660,
450669 a vlaky Českých drah na železniční trati č. 183.
Pro rozvoj a zkvalitnění dopravní obsluhy Dobřan integrovanou veřejnou dopravou je v
přednádražním prostoru žst. Dobřany navržena plocha pro umístění terminálu veřejné integrované dopravy, kam budou situovány autobusové zastávky a stání, doplňkové parkovací
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stání pro osobní automobily (P+R) případně cyklisty (B+R) k zajištění přímých přestupních
vazeb mezi autobusy – vlaky – individuální dopravou.
Vzhledem k prostorovým podmínkám přednádražního prostoru je možné vytvořit bezbariérový přestup (novodobý způsob přestupu tzv. hrana – hrana). Celkovou přestavbu přednádražního prostoru je doporučeno řešit samostatnou studií v koordinaci s modernizací tratě
a předpokládaným opuštěním již nevyužívaných vlečkových a některých staničních kolejí,
drážních objektů, zařízení a pozemků.
Pro zkvalitnění dopravní obsluhy a zkrácení docházkové vzdálenosti k zastávkám veřejné dopravy IDS je navržena nová železniční zastávka v jižní části Dobřan (součást přeložky
a modernizace železniční tratě č. 183) a nová autobusová zastávka ve východní části Dobřan v návaznosti na navrhované rozvojové plochy komerčního charakteru.

H.4.2. Energetika
H.4.2.1. Energetická koncepce rozvojových ploch
Energetická koncepce rozvojových ploch je založena zásadně na dvojcestném zásobování energiemi a na dostupnosti jednotlivých energetických médií. Jednotlivé rozvojové plochy mají navrženu jednu z níže uvedených energetických koncepcí:


elektřina + zemní plyn



elektřina + dodávkové teplo



elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích

Dostupnost energetických médií a energetická koncepce rozvojových ploch:
Energetická koncepce
elektřina + teplo ze systému CZT

(1)

Plochy
P6a, P6b, P6c, Z52, Z53, Z54a, Z54b, Z55

elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích

Z21 - Z27

elektřina + zemní plyn

ostatní plochy

H.4.2.2. Elektrická energie
Zásobování elektrickou energií je zajištěno ze sítě VN 22 kV, napojené na nadřazenou
energetickou soustavu v rozvodnách Přeštice a Křimice. Rozvod VN je proveden
v nezastavěných územích a na okrajích zastavěných území jako nadzemní, uvnitř zastavěných území jako podzemní. Rozvodná síť NN je napájena prostřednictvím distribučních trafo
22/0,4 kV.
Na území Dobřan jsou dva energetické nekonvenční zdroje, vyrábějící elektrickou energii a teplo. Zdroje se zaměřují na výrobu elektrické energie z druhotné suroviny – bioplynu
a skládkového plynu. Jedná se o zdroje:


TERBA s.r.o., využívající skládkový plyn ze skládky Vysoká



Bioplyn ZETEn, s.r.o., využívající bioplyn z výkrmny prasat
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Vyrobená tepelná a elektrická energie je využívána přednostně pro vlastní potřebu, přebytek elektrické energie je dodáván do sítě. Dodávky ve výši cca 4,5 GWh ročně pokrývají
více než jednu čtvrtinu současné potřeby na území Dobřan.
Využití tepla pro vytápění jiných objektů je prakticky vyloučeno vzhledem ke značné
vzdálenosti zdrojů od zastavěného území.
Pro výpočet nárůstu potřeby elektrické energie byly použity výchozí hodnoty:


příkon pro 1 byt v plochách BH, BV 12 kW β=0,3



příkon pro 1 byt v plochách SM 15 kW β=0,3



příkon na 1 ha v plochách OV, VD, VP 80 kW β=0,6

Výpočet byl proveden i pro plochu územní rezervy.
Výpočtem vychází nárůst potřeby elektrické energie pro jednotlivé skupiny ploch:
Jmenovitý příkon
Plocha

ha

Lokalita

Bytů

kW/byt

kW/ha

β

Soudobý
příkon
MW

BH

Dobřany

391

12

0,3

1,41

BV

Dobřany

342

12

0,3

1,23

SM

Dobřany

60

15

0,3

0,27

OV

6,3 Dobřany

80

0,6

0,30

VD

2,1 Dobřany

80

0,6

0,10

VP

26,2 Dobřany

80

0,6

1,26

0,3

0,35

0,6

0,03

0,3

0,08

BV

Šlovice

OV

0,7 Šlovice

BV

Vodní Újezd

97

12
80

21

12

VP

PZ Plzeň –
72,1 Líně, návrh

100

0,6

4,33

VP

PZ Plzeň –
130,8 Líně, rezerva

100

0,6

7,85

Celkem

911

17,2

Stávající síť VN 22 kV umožňuje připojení soudobého příkonu cca 10 – 15 MW, což po
odečtení potřeby plochy územní rezervy postačuje pro rozvojové záměry. Stávající síť VN
umožňuje připojení rozvojových ploch bez zásadních úprav, případné zesílení vedení bude
realizováno ve stávajících trasách.
Pro připojení rozvojových ploch jsou navržena nová nadzemní i podzemní vedení VN
22/0,4 kV, zakreslená ve výkrese koncepce technické infrastruktury. Trasy vedení jsou pouze orientační a budou upřesněny v územním řízení.
Územní plán navrhuje výstavbu nových distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Územní plán vymezuje koridor pro výstavbu nového vedení VVN 110 kV Chlumčany Úherce podle záměru ČEZ.
Příkon pro plochu R1 již nelze odebrat ze stávající sítě 22 kV, proto územní plán vymezuje koridor pro vybudování nového přívodu VVN 110 kV odbočením z nového vedení
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Chlumčany - Křimice a rozvodny 110/22 kV na jihozápadním okraji zóny. Pro vybudování
rozvodny je v ploše R1 nutno počítat s plochou 70 x 90 m.
Územní plán respektuje ochranná pásma elektrických vedení a stanic ve smyslu Zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Ochranná pásma elektrického vedení:
Napětí a typ

Vzdálenost od krajních vodičů

nadzemní nad 1 kV do 35 kV
včetně

(vodiče bez izolace)

podzemní do 110 kV

7m

1m

Ochranná pásma elektrických stanic:
Typ stanice

Vzdálenost od hrany objektu

venkovní elektrické stanice

20 m

stožárové elektrické stanice

7m

kompaktní a zděné elektrické stanice

2m

vestavěné elektrické stanice

1m

H.4.2.3. Zásobování plynem
Územím Dobřan prochází vysokotlaký plynovod společnosti RWE GasNet, s.r.o., ze kterého jsou vyvedeny odbočky k STL regulační stanici ve Šlovicích, dvěma STL regulačním
stanicím pro zásobování Dobřan, dále pak samostatné odbočky pro Psychiatrickou léčebnu
Dobřany a obalovnu Šlovice. Na STL síti je umístěna NTL regulační stanice, která NTL rozvodem zásobuje převážnou část Dobřan. Novější zástavba v Dobřanech je připojována přímo k STL síti.
Ve Šlovicích je proveden STL rozvod s regulací u každého objektu.
Vodní Újezd není plynofikován.
Pro výpočet nárůstu potřeby zemního plynu byly použity tyto hodnoty:


potřeba pro 1 byt v plochách BH, BV 0,7 m3/hod, 3 000 m3/rok



potřeba pro 1 byt v plochách SM 1 m3/hod, 3 300 m3/rok



potřeba na 1 ha v plochách OV 20 m3/hod, 100 000 m3/rok



potřeba na 1 ha v plochách VD, VP 35 m3/hod, 150 000 m3/rok

Výpočtem vychází nárůst potřeby pro jednotlivé skupiny rozvojových ploch včetně plochy územní rezervy R1 :
Plocha

ha

Lokalita

Bytů

Max.hodinová potřeba
m3/byt m3/ha m3/hod m3/byt
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Roční potřeba
m3/ha

m3/rok

BH

Dobřany

391

0,7

274

3000

1173000

BV

Dobřany

342

0,7

239

3000

1026000

SM

Dobřany

60

1

60

3300

198000

OV

6,3 Dobřany

20

VD

2,1 Dobřany

VP

26,2 Dobřany

BV

Šlovice

OV

0,7 Šlovice

BV

Vodní Újezd

97

127

100000

35

73

150000

312000

35

918

150000

3936000

0,7

68
20

21

0,7

3000

14
15

633000

291000
100000

3000

69000
63000

VP

PZ Plzeň –
72,1 Líně, návrh

35

2524

150000

10815000

VP

PZ Plzeň –
130,8 Líně, rezerva

35

4577

150000

19615500

Celkem

911

8 888

38 131 500

Po předběžném projednání s RWE GasNet, s.r.o. je navrženo oddělené řešení připojení
PZ Plzeň - Líně a ostatních rozvojových ploch.
PZ Plzeň - Líně
VTL plynovod, zásobující Dobřany leží na opačné straně území než PZ Plzeň – Líně,
napojení na tento plynovod by bylo velmi nákladné. Proto je navržena nová odbočka z VTL
plynovodu mezi obcemi Nová Ves a Líně a vybudování nové STL regulační stanice pouze
pro potřeby průmyslové zóny. STL rozvod je navržen po okrajích zóny, připojení jednotlivých
objektů musí být řešeno v další fázi projektové přípravy.
STL plynovod lze prodloužit do místní části Vodní Újezd, pokud by tamější obyvatelé
měli o plynofikaci zájem.
Ostatní rozvojové plochy
Z nárůstu potřeby plynu vyplývá, že stávající výkon regulačních stanic v Dobřanech nebude v budoucnu postačovat. Ve výkrese koncepce technické infrastruktury jsou vyznačena
místa a směry napojení nových rozvojových ploch. Napojení nových rozvojových ploch využívá rezervu RS Dobřany 2 (v ulici Přeštická) a předpokládá zesílení RS Dobřany 3 (v ulici
Vysoká). Všechny nové plochy jsou připojeny na STL rozvod s regulací u každého objektu.
S ohledem na vzdálenost rozvojových ploch od RS Dobřany 1 (nízkotlaká v ulici Palackého) neuvažuje územní plán další rozšiřování NTL rozvodu.
Trasy navržených plynovodů, zakreslené ve výkresech, jsou pouze orientační a musí
být upřesněny v územním řízení.
V lokalitě Šlovice předpokládá územní plán napojení na stávající STL rozvod na okrajích
rozvojových ploch.
Územní plán respektuje ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů a plynárenských
zařízení ve smyslu Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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Ochranná pásma:
Typ zařízení

Vzdálenost od vedení / hrany objektu

středotlaký plynovod

1 m v zastavěném území
4 m mimo zastavěné území

vysokotlaký plynovod

4m

technologické objekty (včetně regulační stanice)

4m

Bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů:
Kapacita plynovodu

Vzdálenost od hrany vedení

do DN 250

20 m

nad DN 250

40 m

H.4.2.4. Centrální zásobování teplem
Systém CZT byl v Dobřanech vybudován současně s výstavbou sídliště Pančava v 60.
letech. Celkový instalovaný výkon je 8,8 MW, přičemž od roku 1994 je topným médiem zemní plyn. Centrální zásobování teplem je zavedeno v bytových domech a objektech občanské
vybavenosti na sídlišti Pančava. Celý systém prochází postupnou modernizací a je převážně
v dobrém technickém stavu. Díky zateplování budov a úspornějšímu vytápění má systém
výkonovou rezervu. Provozovatel předpokládá v blízké budoucnosti obnovu kotlů, při které
lze výkon systému dále zvýšit.

S ohledem na vzdálenost rozvojových ploch od zdrojů tepla navrhuje územní plán připojení na systém CZT rozvojových ploch P6a, P6b, P6c a Z52, Z53, Z54a, Z55 (plochy
v areálu bývalých kasáren a plochy výroby a skladování východně od železniční trati).
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Potřeba tepelné energie pro jednotlivé plochy:
Plocha

ha

Lokalita

BH

Dobřany

VP

20 Dobřany

Bytů
360

Celkem

Potřeba tepla
kW

MWh/rok
252

328

12000

15600

12252

15928

Připojení jednotlivých konkrétních ploch a objektů je třeba řešit samostatně mezi vedením města, správcem systému CZT a investory. Územní plán navrhuje připojení vyjmenovaných ploch k systému CZT jako přednostní alternativu, nevylučuje však jejich vytápění jiným
způsobem s využitím zemního plynu nebo obnovitelných zdrojů energie.

H.4.2.5. Spoje
Městem prochází dálkový telekomunikační kabel ve správě Telefónica O2, na který je
napojena telefonní ústředna Dobřany, zajišťující provoz sítě pevných linek.
Pokrytí území signálem mobilních operátorů je vyhovující.
Východní částí území prochází několik radioreléových tras, žádná z nich neprochází
přes navrhované rozvojové plochy.
Připojení rozvojových ploch nevyžaduje vymezení nových ploch ani opatření v územním
plánu.
Návrh ÚP respektuje ochranná pásma telekomunikačních zařízení:
podzemní komunikační vedení

1,5 m;

nadzemní komunikační vedení

1,5 m;

radiokomunikační objekt

poloměr 500 – 1000 m.

H.4.3. Vodní hospodářství
H.4.3.1. Odvádění a čištění odpadních vod
Město Dobřany má vybudovánu kanalizaci, která je v části města provedena jako oddílná, v části města jako jednotná. Kanalizace odvádí cca 80 % dešťové vody, zbývajících 20 %
je odváděno systémem příkopů, struh a propustků (okolí psychiatrické léčebny) do povodí
řeky Radbuzy. Odpadní vody z jednotné a splaškové kanalizace jsou svedeny na ČOV Dobřany, která v posledních letech prošla zásadní rekonstrukcí, při které kromě zavedení moderních technologií byla zvýšena kapacita na 9600 EO. Vlastníkem kanalizace je město Dobřany, provozovatelem je ČEVAK, a.s., České Budějovice.
ČOV nemá stanoveno ochranné pásmo, pásmo hygienické ochrany podle TNV 756011
je 150 m.
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Místní část Šlovice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je po
předčištění v domovních septicích napojena přibližně polovina obyvatel. Odpadní vody z této
kanalizace jsou bez dalšího čištění vypouštěny do přítoku Radbuzy. Druhá polovina obyvatel
zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Dobřany.
Jednotná kanalizace odvádí cca 70 % dešťové vody, zbývajících 30 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí řeky Radbuzy. Vlastníkem i provozovatelem
kanalizace je město Dobřany. Kanalizace je zastaralá a svým provedením neodpovídá platným normám hloubkou uložení ani těsností. Pro stávající kanalizační síť není k dispozici dokumentace.
Místní část Vodní Újezd má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci z betonových
trub DN 300, o celkové délce 0,3 km. Tato kanalizace je vyústěna 2 výústmi do řeky Radbuzy.
Od 50 % obyvatel jsou odpadní vody po předčištění v septicích vyústěny mimo kanalizaci, 50 % obyvatel zachycuje odpadní vody v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy
na ČOV do Dobřan a na polní a jiné pozemky (50%).
Dešťová kanalizace odvádí cca 60 % dešťové vody, zbývajících 40 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do povodí řeky Radbuzy.
Kanalizace je zastaralá a svým provedením, neodpovídá platným normám hloubkou
uložení ani těsností. Při přívalových deštích dochází k záplavám.
Územní plán zachovává stávající systém odvádění odpadních vod. Strategickým záměrem vedení města je zvýšení počtu obyvatel řádově na 8 000. K tomu přichází ještě výstavba
průmyslové zóny Plzeň - Líně, z jejíž jižní části budou odpadní vody svedeny na ČOV Dobřany. Pokud budou v průmyslové zóně budovány provozy, které neprodukují nadměrné
množství odpadních vod, lze počet EO uvažovat jako skutečný počet obyvatel, násobený
1,15, t.j. 9200 EO, což je těsně pod hranicí výkonu stávající ČOV. Tato úvaha vychází
z předpokladu využití i plochy územní rezervy. Dokud nebude územní rezerva využita, je
kapacita ČOV dostačující.
Součástí prověření možného využití územní rezervy musí být i prověření kapacity ČOV.
V místní části Šlovice je navržena gravitační oddílná kanalizace. Splašky budou svedeny k čerpací stanici, odkud budou přečerpávány na ČOV Dobřany. Stávající úseky kanalizace budou využity jako dešťová kanalizace.
V místní části Vodní Újezd je navržena gravitační oddílná kanalizace. Splašky budou
svedeny k čerpací stanici, odkud budou přečerpávány do gravitačního kanalizačního systému průmyslové zóny Plzeň - Líně.
Územní plán respektuje stav připojení kanalizace obce Vstiš tlakovým potrubím, zavedeným do stávající gravitační sítě.
Kanalizace na rozvojových plochách bude řešena výhradně jako splašková. Dešťové
vody z jednotlivých nemovitostí musí být vsakovány zásadně na vlastním pozemku. Pro zasakování dešťové vody z komunikací a jiných veřejných ploch musí být v územním řízení
vymezeny vhodné vsakovací plochy, nebo stanoveny jiné vhodné recipienty.
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Trasy kanalizačních stok, zakreslené ve výkrese koncepce technické infrastruktury jsou
pouze orientační, v územním řízení musí být upřesněny.
Územní plán respektuje ochranná pásma kanalizací podle Zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Ochranná pásma:
Kapacita kanalizační stoky

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí

do DN 500 mm

1,5 m

nad DN 500 mm

2,5 m

nad DN 200 mm při uložení v hloubce od 2,5 m

+ 1 m ke stanovenému OP

H.4.3.2. Zásobování pitnou vodou
Město Dobřany zásobuje pitnou vodou vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 100 % obyvatel. Zdrojem vody jsou vrty v údolní nivě Radbuzy. Z vrtů je voda čerpána
přes úpravnu vody výtlačným řadem DN 300 do zemního vodojemu Hujáb (2 x 2000 m3,
395,0/390,0 m n.m.). Pro přívod vody do města slouží řad DN 400, sloužící jako zásobní.
Rozvod vody ve městě je proveden jako gravitační. Z vodovodního systému města je zásobována sousední obec Vstiš, a je z něj vyvedena odbočka k bývalému vojenskému letišti
Líně.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce systému, spočívající v rekonstrukci
úpravny vody a napojení nového podzemního zdroje vody, který nahrazuje dříve používaný
odběr vody z Radbuzy.
Vlastníkem vodovodu je město Dobřany, provozovatelem je ČEVAK, a.s., České Budějovice.
Vlastní vodovodní systém má zemědělský areál a skládka Vysoká.
Místní část Šlovice je napojena na vodovodní systém Dobřan, část obyvatel odebírá pitnou vodu z domovních studní.
Místní část Vodní Újezd je zásobována pitnou vodou z domovních studní.
Pro výpočet nárůstu potřeby pitné vody byly použity tyto hodnoty:


potřeba na 1 obyvatele v plochách BH, BV 100 l/den



potřeba na 1 obyvatele v plochách SM 120 l/den



potřeba na 1 ha v plochách OV 20 m3/hod, 100 000 m3/rok



potřeba na 1 ha v plochách VD, VP 35 m3/hod, 150 000 m3/rok
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Plocha

ha

Lokalita

Bytů

Obyvatel

Zaměstnanců

l/os.de
n

denní
potřeba
3
m /de
n

kh

kd

max.
hod.
potřeba
3
m /ho
d

max.
potřeba l/s

BH

Dobřany

391

978

100

97,75

1,8

1,25

9,16

2,55

BV

Dobřany

342

855

100

85,50

1,8

1,25

8,02

2,23

SM

Dobřany

60

150

120

18,00

1,8

1,25

1,69

0,47

OV

6,3 Dobřany

127

60

7,60

1,8

1,25

0,71

0,20

VD

2,1 Dobřany

0

21

60

1,25

1,8

1,25

0,12

0,03

VP

26,2 Dobřany

0

131

60

7,87

1,8

1,25

0,74

0,21

100

24,25

1,8

1,25

2,27

0,63

60

0,83

1,8

1,25

0,08

0,02

100

5,25

1,8

1,25

0,49

0,14

BV

Šlovice

OV

0,7 Šlovice

BV

Vodní Újezd

97

243
0

21

14

53

VP

PZ Plzeň –
72,1 Líně, návrh

361

60

21,63

1,8

1,25

2,03

0,56

VP

PZ Plzeň –
130,8 Líně, rezerva

654

60

39,23

1,8

1,25

3,68

1,02

29

8,1

Celkem

911

2278

1307

309

Současné zdroje pitné vody a kapacita postačují pro zásobování rozvojových ploch,
avšak jejich připojením bude kapacita vyčerpána. Ve vzdálenější budoucnosti nelze u stávajících zdrojů vyloučit pokles vydatnosti. Pro napojení průmyslové zóny Plzeň - Líně bude
nutno obnovit a posílit starý systém zásobování vodou, vybudovaný pro potřebu vojenského
letiště, za tím účelem však není nutno vymezovat nové plochy nebo trasy vodovodů mimo
průmyslovou zónu. Součástí prověření využitelnosti plochy územní rezervy R1 musí být prověření kapacity vodních zdrojů a úpravny vody.
Ostatní rozvojové plochy lze připojit na stávající vodovodní síť bez nutnosti zásadních
zásahů do této sítě nebo vymezování nových ploch.
Trasy vodovodů, zakreslené ve výkrese koncepce technické infrastruktury jsou pouze
orientační, v územním řízení musí být upřesněny.
Územní plán respektuje ochranná pásma vodovodů podle Zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
Ochranná pásma:
Kapacita vodovodního řadu

Vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí

do DN 500 mm

1,5 m

nad DN 200 mm při uložení v hloubce od 2,5 m

+ 1 m ke stanovenému OP

Požární zabezpečení nové výstavby
Nové výstavbové lokality budou prvotně požárně zabezpečeny zřízením uličních řadů
o minimálních profilech DN 80 s požárními hydranty osazenými ve vzdálenostech nejvýše
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200 m. Uvedené hodnoty vyhovují požadavkům ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb,
zásobování požární vodou.

H.4.4. Omezení navržených rozvojových ploch stávající technickou infrastrukturou
Označení
plochy
Z57

Omezující
stávající stavba

Rozvojová plocha
Plocha bytové výstavby na jižním okraji města
mezi stávající tratí ČD a plánovanou přeložkou

vodovod DN 300
vodovod DN 400
VTL plynovod

Omezení
Ochranné pásmo 2,5 m
od vnější stěny potrubí
BP 20 m

Z33

Plocha bytové výstavby mezi Radbuzou a silnicí III/18034

kanalizační stoka

Ochranné pásmo 1,5 m
od vnější stěny potrubí

Z33

Plocha bytové výstavby mezi Radbuzou a silnicí III/18034

pásmo hygienické
ochrany ČOV podle TNV 756011

V dosahu pásma mohou být situovány pouze zahrady, nikoliv
obytné objekty

H.4.5. Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství vychází z Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje
(2005) a Plánu odpadového hospodářství města Dobřany (2004).
Svoz komunálního odpadu zajišťuje společnost Západočeské komunální služby, a.s.,
patřící do skupiny Marius Pedersen. Společnost provozuje na území Dobřan skládku Vysoká, která je součástí komplexního systému nakládání s odpady. Přímo ve městě provozuje
sběrný dvůr v ulici Vančurově. Součástí komplexního systému nakládání s odpady jsou nádoby na tříděný odpad, rozmístěné na území města v docházkové vzdálenosti a podle potřeby sběr a svoz odpadů velkoobjemovými kontejnery.
Na území města dále působí společnost DRUSO, s.r.o., zabývající se tříděním a zpracováním kovového odpadu.
Vzhledem k nevhodné poloze sběrného dvora v obytné zástavbě vymezuje územní plán
novou plochu Z30 pro sběrný dvůr v blízkosti čistírny odpadních vod.
Kromě výše uvedeného přemístění sběrného dvora není pro další rozvoj odpadového
hospodářství nutno vymezovat nové plochy nebo opatření v územním plánu. Plnění úkolů,
vyplývajících z Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje a Plánu odpadového hospodářství města Dobřany je záležitostí technických a organizačních opatření mimo rámec
územního plánu.

H.4.5. Občanské vybavení
Dobřany jsou významným sídelním centrem mezi Plzní a Přešticemi a úměrně tomu
jsou vybavena zařízeními občanského vybavení. Vybavenost města zajišťuje všechny potřebné základní a některé vyšší funkce v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury
a sportu.
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Zařízení občanského vybavení jsou soustředěna zejména v centrální části Dobřan s nově upraveným náměstím T.G.M. V souvislosti s přemístěním nevhodně situovaného sběrného dvora v ulici Tyršova z historické budovy bývalé konírny na okraj Dobřan, v místě pěšího
propojení sídliště Pančava s náměstím, je vymezena přestavbová plocha pro zkvalitnění
a doplnění občanského vybavení v centru města. Plocha na severním okraji Dobřan v ulici
Školní je navržena pro rozšíření nabídky volnočasových aktivit mládeže.
Pro zajištění potřeb obyvatel stávající a navrhované obytné zástavby v rozvojové jižní
části Dobřan, s horší dostupností občanského vybavení v centrální části města, jsou vymezeny plochy občanského vybavení v areálu bývalých kasáren v souladu s Územní studií
Dobřany – Kasárna a v ulici Chlumčanská a plochy smíšené obytné městské v areálu bývalých kasáren a v lokalitě mezi stávající železniční tratí a navrhovanou přeložkou trati.
Vybavenost ve Šlovicích v současnosti neodpovídá základním potřebám obyvatel
a předpokládanému nárůstu obyvatel v navrhované obytné zástavbě. Z toho důvodu je
v souladu s požadavky města vymezena plocha přestavby v centrální části sídla, v areálu
zemědělského statku. U fotbalového hřiště v severní části sídla je polyfunkční objekt, kde
sídlí osadní výbor, obecní knihovna a hasiči. V návaznosti na plochu občanského vybavení
je plocha veřejného prostranství.
Ve Vodním Újezdu nejsou, vzhledem k velikosti sídla, vymezeny samostatné rozvojové
plochy pro občanské vybavení. V rámci ploch bydlení mohou být umístěna zařízení občanského vybavení v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem
využití.
Dobřany mají potenciál pro rozvoj cestovního ruchu díky kulturně historickým hodnotám,
zejména revitalizované městské památkové zóně, pořádání kulturních akcí na regionální
úrovni a rekreačnímu využívání krajiny (navržená síť cyklistických a pěších tras, vodácká
turistika na Radbuze včetně navrženého tábořiště, vytvoření rekreačního areálu na Šlovickém vrchu, koňské farmy, atd.).
Pro uspokojení každodenních rekreačních aktivit obyvatel Dobřan jsou vymezeny plochy
pro sportovně rekreační účely. Největší plochou je vymezený rekreační areál Šlovický vrch,
který představuje ideální prostor pro různé druhy volnočasových a sportovně rekreačních
aktivit a potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v Dobřanech. Hlavním cílem kultivace tohoto
území je omezení stávajících aktivit motokrosu a offroadu a zkvalitnění bezprostředního rekreačního zázemí města provedením krajinářských úprav, doplněním drobné architektury
a městského mobiliáře, vymezením cest pro pěší a cyklisty, vyhlídek na město a okolní krajinu, případně doplněním dalších outdoorových aktivit. Jako nástupní místa na Šlovický vrch
jsou vymezeny plochy pro doprovodnou vybavenost (zázemí pro sportovně rekreační aktivity, půjčovny vybavení, zařízení pro stravování, zařízení pro ubytování, dostatečné parkovací
a odstavné plochy) na přístupové cestě ze severní části města a v severní části areálu Druso
na přístupové cestě ze silnice II/180. Umístění areálu na zpracování kovového tříděného
odpadu Druso nevyhovuje předpokládanému využití Šlovického vrchu pro rekreační účely.
Územní plán doporučuje zpracování územní studie pro využití prostoru Šlovického vrchu.
Původní záměr na umístění plochy pro drobnou řemeslnou výrobu ve vazbě na zástavbu rodinných domů v ulici Plzeňská byl, vzhledem k rozsahu zastavitelných ploch pro výrobu
a skladování a situování u obytné zástavby, přehodnocen. Územní plán vymezuje plochu pro
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doplnění sportovně rekreačního využití pro stávající a navrhovanou obytnou zástavbu v severní části Dobřan.
Územní plán doporučuje zkvalitnit a doplnit nenáročné sportovně rekreační vybavení pro
každodenní rekreační aktivity na sídlištích. Volná prostranství mezi bytovými domy by měla
být využívána pro rekreaci obyvatel, sportovní plochy, dětská hřiště, městský mobiliář a zeleň. Je nepřípustné je zastavovat nevhodnými objekty narušujícími obytnou nebo rekreační
funkci. Pro rozšíření volnočasových aktivit a zkvalitnění prostoru sídliště Pančava je navržena přestavba nevyužívaného výrobního areálu v severní části sídliště pro sportovně rekreační účely.
V jihozápadní části Dobřan je vymezena zastavitelná plocha pro rozšíření areálu fotbalového hřiště, která bude splňovat podmínky využití ve stanoveném záplavovém území.
V rámci této plochy, případně sousední zastavitelné plochy pro tábořiště by mohla být vyčleněna plocha pro obnovení plovárny na Radbuze.
Pro doplnění sportovně rekreačního vyžití v rozvojové jižní části Dobřan je vymezena
plocha, která dotváří rozsáhlý rekreační prostor města, jehož součástí je sportovní areál
Džungle, areál přírodního koupacího biotopu a navržené plochy veřejné zeleně.
Sportovně rekreační plochy menšího rozsahu jsou vymezeny ve Šlovicích pro rozšíření
rekreační plochy u vodní nádrže ve východní části sídla. Ve vazbě na obnovený historický
lesopark Kamínek je navržena plocha pro využití bývalého areálu armády jako zázemí pro
doprovodnou vybavenost k lesoparku. V souvislosti s návrhem cyklistických stezek a tras se
doporučuje vhodné doplnění vybavenosti a mobiliáře pro cyklisty. Z toho důvodu je vymezena plocha u chatové osady Měsíční stráň v návaznosti na vymezenou nadregionální cyklostezku Praha – Plzeň – Regensburg.

H.5. Koncepce uspořádání krajiny
H.5.1. Návrh ÚSES
Vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES) krajiny –
biocenter a biokoridorů regionální a lokální (místní) úrovně významnosti – je základním článkem navrhované koncepce uspořádání krajiny na území města Dobřany. ÚSES představuje
krajinnou infrastrukturu, která je obdobou infrastruktur technických, ekonomických či kulturních.
Jedná se o infrastrukturu biologickou, kterou je možno chápat jako „cesty zvířat“, adekvátně „cestám lidí“, „cestám zboží“, „cestám energií a informací“. V současných podmínkách je tvořena ostrůvky přírody („divočiny“), které poskytují vhodné prostředí pro trvalou
existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. Tato centra biotické diverzity
jsou navzájem propojena liniemi, které umožňují migraci bioty mezi jednotlivými centry. Vázanost výskytu a schopnosti migrace konkrétních druhů organizmů na existenci těchto propojení je různá, je nesporné, že pro některé druhy jsou linie migračních koridorů životně nezbytné.
Pro tuto síť navzájem propojených biotických center (biocenter) a biotických koridorů
(biokoridorů) je v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v prováděcí vyhláš121

ce MŽP k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb., ustanoveno označení územní systém ekologické
stability krajiny (ÚSES).
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku s cílem:


zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů,



stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu.

Je tedy předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých ekosystémů a zároveň nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho
užitečných funkcí.
ÚSES je postupně navrhován na třech navzájem provázaných hierarchických úrovních nadregionální, regionální, lokální. Lokální (místní) ÚSES v sobě zahrnuje i systémy nadřazené, až na této úrovni lze síť navzájem propojených ekologicky cenných částí přírody považovat za skutečný systém.
Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je ÚSES, jeho vytváření
a ochrana, jednou z hlavních forem ochrany přírody a krajiny. Vytváření ÚSES je veřejným
zájmem. Podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohy č. 7 k zákonu č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon), je ÚSES nezbytnou součástí územního plánu. Veřejný zájem definovaný v zákoně
o ochraně přírody a krajiny je dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. možno uplatnit využitím
institutu veřejně prospěšného opatření.
Vymezení ÚSES je provedeno v souladu s platnými metodickými principy pro projektování ÚSES v gesci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj.
Vymezení ÚSES v Návrhu ÚP města Dobřany vychází ze dvou podkladů. Prvním z nich
je obecně závazné vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES ve vydaných Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK, 2008). Druhým je dokumentace zpracovaná jako
podklad pro územní plán města Dobřany s názvem „Revize Generelů místního územního
systému ekologické stability (Plán ÚSES)“. Dokumentaci v roce 2008 zpracovala firma GeoVision, s.r.o.
Schválené Zadání ÚP města Dobřany ze dne 28.4.2010 stanovilo zpracovateli územního plánu v části a) mj. úkoly, cit.:
„Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vymezené v ZÚR PK musí být
zapracovány do ÚP Dobřany“.
„Zpracovatel ÚP Dobřany bude dále maximálně respektovat strategické dokumenty
města, a to … a další rozvojové dokumenty: … Generel ÚSES.“

Vymezený ÚSES ve formě biocenter a biokoridorů pokrývá značnou část území správního obvodu města Dobřany. V Plánu ÚSES („Revizi generelů“ nelze za Plán ÚSES považovat, nesplňuje na Plán ÚSES kladené požadavky) a v Projektech ÚSES je úkolem autorizovaného projektanta ÚSES vymezení zpřesnit a rozsah skladebných částí ÚSES upravit tak,
aby nebylo nad míru nezbytnou zasahováno do vlastnických práv fyzických a právnických
osob. Zejména v případě nefunkčních – chybějících úseků biokoridorů ve volné zemědělské
krajině lze přesnou trasu stanovit až v rámci Komplexní pozemkové úpravy.
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Případné úpravy ve vymezení skladebných částí ÚSES (biocenter, biokoridorů) v Plánu
ÚSES, Projektu ÚSES, Komplexní pozemkové úpravě či Lesním hospodářském plánu
(event. Lesní hospodářské osnově) nejsou důvodem pro provádění změny ÚP Dobřany, za
podmínky, že tato úprava respektuje metodické principy projektování ÚSES a je v souladu
s řešením územního plánu (není ve střetu s jiným návrhem dle ÚP).
V ÚP Dobřany je dodrženo označení regionálních skladebných částí ÚSES dle ZÚR PK,
tzn. RB pro regionální biocentrum a RK pro regionální biokoridor (součást kódu označení),
ačkoliv odbornou veřejností jsou užívány zkratky RBC a RBK. V případě lokálních (místních)
biocenter a biokoridorů není užito systémově založené „celokrajské“ číslování, a to z důvodu
nepřijatelné délky těchto kódů (i více než 10 znaků v kódu). Pro možnost dohledání je „celokrajský“ kód uveden v následující tabulce.
Vzhledem k celkově značně nadstandardnímu rozsahu vymezených ploch pro biocentra
a biokoridory ÚSES a rovněž z důvodu metodické a zejména legislativní neujasněnosti pozice „interakčních prvků“ v rámci vymezování ÚSES nebyly tyto v ÚP Dobřany stanoveny.
V zemědělsky intenzivně využívané krajině je pro vymezování takovýchto prvků (stávajících,
navrhovaných) adekvátní dokumentace Komplexní pozemkové úpravy. Následně pak mohou
být začleněny i do ÚP Dobřany.
Přehled prvků územního systému ekologické stability:
Ozn. ÚP

Ozn. Revize generelů ÚSES

Kat. území

Typ ekosyst.

Min.parametr

RK 204

204_01-1717

Vodní Újezd,
(Vstiš)

hygrofilní,
hydrofilní

šířka 40 m

RK 205

1717-205_01, 205_1-205_2, 205_2-205_3,
205_3-205_4, 205_4-205_5, 205_05-888

Dobřany, Šlovice u
Plzně

hygrofilní,
hydrofilní

šířka 40 m

RK 2013

2013_08-888,2013_06-2013_07, 2013_052013_06,2013_04-2013_05, 2013_032013_04,2013_02-2013_03, 2013_012013_02

Dobřany, Šlovice u
Plzně

mezofilní

šířka 40 m

RB 1717

1717

Vodní Újezd, Dobřany, (Vstiš)

hygrofilní

výměra 30 ha

LB 1

204_01

Vodní Újezd,
(Vstiš,Chotěšov)

hygrofilní

výměra 1 ha

LB 2

205_01

Dobřany

hygrofilní

výměra 1 ha

LB 3

205_02

Dobřany

hygrofilní

výměra 1 ha

LB 4

205_03

Dobřany

hygrofilní

výměra 1 ha

LB 5

205_04

Dobřany,Šlovice u
Plzně

kombinované

výměra 4 ha

LB 6

205_05

Šlovice u Plzně,
(Lhota u Dobřan)

hygrofilní

výměra 1 ha

LB 7

2013_08

Šlovice u Plzně

mezofilní

výměra 3 ha

LB 8

2013_07

Šlovice u Plzně

mezofilní

výměra 3 ha

LB 9

2013_06

Šlovice u Plzně

mezofilní

výměra 3 ha

LB 10

2013_05

Šlovice u Plzně

mezofilní

výměra 3 ha

LB 11

2013_04

Dobřany

mezofilní

výměra 3 ha

LB 12

2013_03

Dobřany,Šlovice u

kombinované

výměra 4 ha
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Ozn. ÚP

Ozn. Revize generelů ÚSES

Kat. území

Typ ekosyst.

Min.parametr

Plzně
LB 13

2013_02

Šlovice u Plzně

mezofilní

výměra 3 ha

LB 14

ST062

Dobřany

mezofilní

výměra 3 ha

LB 15

ST045

Dobřany

mezofilní

výměra 3 ha

LB 16

ST064

Vodní Újezd

mezofilní

výměra 3 ha

LB 17

ST063

Dobřany

mezofilní

výměra 3 ha

LB 18

ST026

Dobřany, (Vstiš)

hygrofilní

výměra 1 ha

LB 19

ST011

Dobřany, (Vstiš,
Dnešice)

hygrofilní

výměra 1 ha

LB 20

ST027

Dobřany

hygrofilní

výměra 1 ha

LB 21

ST046

Dobřany

kombinované

výměra 4 ha

LB 22

ST047

Šlovice u Plzně

mezofilní

výměra 3 ha

LB 23

ST065

Dobřany

mezofilní

výměra 3 ha

LB 24

ST066

Dobřany

mezofilní

výměra 3 ha

LK A

ST042-ST062, ST045-ST062, ST045ST044

Dobřany, Vodní
Újezd

mezofilní

šířka 15 m

LK B

ST041-204_01

Vodní Újezd

hygrofilní

šířka 20 m

LK C

ST064-ST042

Vodní Újezd, Dobřany

mezofilní

šířka 15 m

LK D

ST062-ST063, ST063-ST064

Dobřany

mezofilní

šířka 15 m

LK E

ST045-205_04

Dobřany

mezofilní

šířka 15 m

LK F

1717-ST026, ST011-ST026, ST026PŘXXX

Dobřany

hygrofilní

šířka 20 m

LK G

205_01-ST027, PŘ021-ST027

Dobřany

hygrofilní

šířka 20 m

LK H

205_03-ST046, 2013_03-ST046

Dobřany

hygrofilní

šířka 20 m

LK I

2013_04-ST046, PŘ016-ST046

Dobřany

mezofilní

šířka 15 m

LK J

205_04-2013_04

Dobřany

mezofilní

šířka 15 m

LK K

2013_07-ST047, ST047-PŘ???

Šlovice u Plzně

mezofilní

šířka 15 m

LK L

2013_07-ST047, 2013_03-ST047

Šlovice u Plzně

mezofilní

šířka 15 m

LK M

PŘ016-ST065,ST065-PŘ014,PŘ014ST066

Dobřany

mezofilní

šířka 15 m
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H.5.2. Plochy a prvky krajinné zeleně
Krajinu řešeného území lze charakterizovat jako zemědělskou krajinu ovlivněnou řadou
dalších antropogenních činností, zejména v jeho severní části (bývalá těžební činnost, letiště
Líně). Zemědělská půda je zcelená do velkých bloků, bez významného zastoupení lesní
a mimolesní zeleně. Osu území tvoří meandrující tok řeky Radbuzy s bohatými břehovými
porosty a přilehlou údolní nivou. Lesní porosty jsou zastoupeny v severní, střední a jihovýchodní části řešeného území.
Systém krajinné zeleně významně ovlivňuje obraz krajiny, její strukturu a ekologickou
stabilitu. Zeleň přerušuje jednotvárnost krajiny.
Návrhy krajinných kompozičních prvků v ÚP Dobřany jsou vymezeny převážně formou
doprovodné liniové zeleně cestní sítě. Hlavním cílem jejich vymezení je vedle posílení ekologické stability území také zvýšení estetických hodnot krajiny a zvýšení pestrosti krajinné
struktury.
Druhová skladba navržené krajinné zeleně musí respektovat místní stanovištní podmínky, vycházet z původních rostlinných společenstev. Pro výsadbu liniové zeleně při cestní síti
lze využít i původní druhy ovocných dřevin.
Přehled navrhovaných krajinných kompozičních prvků a vymezení jejich funkce:
Označení
KP1

Popis
Stávající účelová komunikace Šlovice – Litice

Návrh
Založení liniové doprovodné zeleně

Funkce
Zvýšení podílu krajinné zeleně,
optické odclonění silnice I/27,
zvýšení atraktivity účelové komunikace

KP2

Stávající účelová komunikace Šlovice – lom
Litice

Doplnění liniové doprovodné zeleně

KP3

Šlovice – Šibeniční vrch
(Březový vrch) – Šlovický vrch

Založení liniové doprovodné zeleně s výrazným stromovým patrem
v úsecích cesty procházející polními kulturami

Zvýšení podílu krajinné zeleně,
zvýšení pestrosti krajinné struktury,
zvýšení atraktivity účelové komunikace
Zvýšení podílu krajinné zeleně,
zvýšení pestrosti krajinné struktury,
vytvoření podmínek pro vznik ekotonálních společenstev, protierozní
funkce (větrolam), zvýšení ekologické stability území
Zvýšení atraktivity komunikace,
zvýšení podílu mimolesní zeleně

Doplnění a údržba doprovodné a
krajinné zeleně při stávajících
úsecích cesty
Založení liniové doprovodné zeleně se stromovým a keřovým patrem v úsecích cesty procházející
polními kulturami

KP4

Obnova cesty Šlovice –
ke křížku

KP5

Šlovický vrch – ke Křížku

Založení liniové doprovodné zeleně se stromovým a keřovým patrem v úsecích cesty procházející
polními kulturami

KP6

Šlovický vrch – Hujáb

Založení liniové doprovodné zeleně se stromovým a keřovým patrem
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Zvýšení podílu krajinné zeleně,
zvýšení pestrosti krajinné struktury,
vytvoření podmínek pro vznik ekotonálních společenstev, protierozní
funkce (větrolam), zvýšení ekologické stability území
Zvýšení podílu krajinné zeleně,
zvýšení pestrosti krajinné struktury,
vytvoření podmínek pro vznik ekotonálních společenstev, protierozní
funkce (větrolam), zvýšení ekologické stability území
Zvýšení podílu krajinné zeleně,
zvýšení pestrosti krajinné struktury,
vytvoření podmínek pro vznik eko-

Označení

Popis

Návrh

KP7

Dobřany – Nová Ves u
Plzně

Založení liniové doprovodné zeleně se stromovým a keřovým patrem

Šlovický vrch
(úpravy v rámci zastavitelné plochy Z51)

Úprava stávajícího bikrosového
parku, provedení krajinářských
úprav přírodě blízkých, vytvoření
podmínek pro vytvoření druhově
pestrých společenstev, výsadba
vegetačních prvků odpovídající
daným druhovým podmínkám,
zvýšení
různorodosti
způsobů
využití území, vytvoření ploch
rekreační zeleně s prvky drobné
architektury a mobiliářem pro relaxaci, dětská hřiště apod.

Funkce
tonálních společenstev, protierozní
funkce (větrolam), zvýšení ekologické stability území
Zvýšení podílu krajinné zeleně,
zvýšení pestrosti krajinné struktury,
vytvoření podmínek pro vznik ekotonálních společenstev, protierozní
funkce (větrolam), zvýšení ekologické stability území
Ochrana stávajících krajinných
struktur, údržba a obnova krajinné
zeleně

Přehled navrhovaných ploch zeleně ochranné a izolační:
Číslo
ZI2

Popis
Farma pro chov prasat
Vysoká a.s., Dobřany

Zahrádkářská
Dobřánky

ZI3

kolonie

Návrh
Výsadba izolační zeleně u farmy.
Pro výsadbu jsou doporučeny
zejména dřeviny vylučující aromatické látky zmírňující obtížné pachy,
zejména jehličnany (borovice, jedle,
smrk, jedle douglaska) a aromatické
listnáče (lípa, ořešák a topol).
Výsadba ochranné a izolační zeleně

Funkce
Hygienická, estetická

Estetická, protierozní

H.5.3. Vodní režim a vodohospodářská opatření v krajině
Zájmové území spadá geomorfologicky do Dobřanské kotliny, součásti Plzeňské karbonské pánve. Morfologicky je nejvýznačnějším prvkem široké údolí řeky Radbuzy, ohraničené vyvýšenou Štěnovickou vrchovinou. Krajina je zde kulturní, lidmi dlouhodobě utvářená
a která si zachovala vysokou estetickou hodnotu.
Zjišťování a vyhodnocování povrchových a podzemních vod je dnes prováděno ve
smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění,
v povodích toků a v hydrogeologických rajonech, členěných do vodních útvarů. Souhrnně je
uvedená problematika pojednána ve schváleném Plánu oblasti povodí Berounky.
Území řešené ÚP Dobřany patří v povrchových vodách do vodního útvaru Radbuza po
vzdutí nádrže České údolí (č. VÚ 1320 7000). Spadá do něho 96% plochy obce Dobřany.
Hydrologické charakteristiky vodního útvaru představují:


číslo hydrologického pořadí l - 10 - 02 - 102/0



průměrný průtok Qa = 5,33 m3/s
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m-denní vody: Q30 = 11,90 m3/s, Q180 = 3,58 m3/s, Q364 = 0,59 m3/s



N-leté vody (profil Lhota): Q1 = 33,7 m3/s, Q5 = 83,2 m3/s, Q50 = 209 m3/s, Q100 =
261 m3/s

Podzemní vody vymezuje vodní úvar č.13 200, kvarter Radbuzy. Kvarterní sedimenty
jsou propojeny s neogenními fluviálními sedimenty, mocnost štěrkopískových souvrství je
5 – 15 m s průlinovou propustností a volnou hladinou vody. Mineralizace činí 0,3 – 1,0 mg/l.
Podzemní vody jsou zde odebírány pro lidskou spotřebu, ochranná pásma kolem jednotlivých vrtů jsou vymezena.
Všechny útvary povrchových vod spadají do citlivých oblastí (par. 32 vodního zákona),
vymezených podle směrnice ES č.91/ 271/EHS nařízením vlády č. 61/2003 o ukazatelích
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod a o citlivých oblastech v platném znění.
Zranitelné oblasti (par. 33 vodního zákona) jsou vymezovány na podkladě monitoringu
jakosti povrchových a podzemních vod (primárně koncentrace dusičnanů) podle vodních
útvarů a jednotlivých katastrálních území. V řešeném území spadají podle revize z roku 2007
do zranitelné oblasti k.ú. Dobřany, Vodní újezd i Šlovice. Jde tedy o území s vodami, u nichž
v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít
k nežádoucímu zhoršení jakosti vod.
I když řešené území nepatří do oblastí s urychleným odtokem (ohrožení je zde vyhodnoceno jako nízké), činí zde podíl intenzivně využívané zemědělské půdy cca 60% (na podstatné části z ní je vybudováno odvodnění). V kvartéru Radbuzy činí podíl orné půdy 24%
a je proto nezbytné jej snížit převedením do trvalých travních porostů. Přebytek bilance dusíku ve vodním útvaru pak činí 22,842 kg/ha.r a vstup celkového fosforu erozí činí 0,77 kg/ha.r.
V celkovém hodnocení stavu vodního útvaru povrchových vod po realizaci opatření navrhovaných Plánem povodí Berounky k roku 2015 bude vyhovující stav pouze u dvou ukazatelů (specifické látky a ryby) z celkem 10 ukazatelů. Obdobně se očekává celkově nevyhovující stav u vodního útvaru vod podzemních.

H.5.3.1. Vodní toky a plochy
Hlavním recipientem je řeka Radbuza, vyhláškou MZe č.470/2001 Sb. ve znění vyhlášky
č.267/2005 Sb. zařazená mezi významné vodní toky s funkcí vodárenskou. Výše v povodí
není žádná významná akumulace vody, takže Radbuza má přirozeně rozkolísané průtoky i
teplotní poměry.V zimním období proto často dochází k ledovým jevům a v prostoru Dobřan
nad starým mostem až ke kritickému nahromadění ker a jejich uvolňování odstřely.
Kvalitou vody je Radbuza zařazována převážně do III. třídy čistoty. Odběr pitné vody
z řeky pro Dobřany byl již odstaven, město dnes odebírá pouze vodu podzemní. Jakost vody
v Radbuze by se měla zlepšit po plném uplatnění akce Čistá Radbuza, která eliminovala
nejvýznamnější zdroje znečištění v povodí.
Tok řeky je v přirozeném stavu s četnými meandry v údolní nivě, pouze výškově je
upraven pevnými jezy s návazností na náhony k bývalým mlýnům. Stromový i keřový vege-
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tační doprovod toku je nutno trvale udržovat a doplňovat. Široká údolní niva je protkána sítí
odvodňovacích kanálů.
V řešeném území Radbuza přijímá z pravé strany přítoky:


Chlumčanský potok (č.h.p. l-10-02-101, plocha povodí 7,8 km2) prochází po jihozápadním okraji města podél psychiatrické léčebny. Na toku jsou dvě malé vodní nádrže, Kotinka horní a Kotinka dolní. Mezi oběma rybničními nádržemi je rekreační
areál včetně koupaliště s vodní plochou 2500 m2, napájený buď z městského vodovodu nebo z Chlumčanského potoka (povrchová voda je upravována v biologických
čistících nádržích, osazených rostlinami).



bezejmenný přítok (P1) odvodňující rozsáhlé údolí jihozápadně od zemědělské farmy a skládky Vysoká. Skládka má uzavřenou cirkulaci provozní vody, místní vodoteče neovlivňuje. Cca 130 m pod drážním propustkem je potok P1 zaústěn do jednotné kanalizační sítě města Dobřany, prochází centrem a vyústěn je kruhovým profilem cca DN 120cm v prostoru mezi oběma mosty do Radbuzy. Kapacita zatrubnění nestačí při vyšších průtocích a způsobuje problémy na kanalizační síti.



bezejmenný přítok (P2) odvodňuje lesní prostor U křížku a svým levostranným přítokem i areál výkrmny prasat. V úseku pod tratí uvnitř areálu výroby a skladů je potok zatrubněn, mimo zastavěné území pokračuje otevřené koryto. Na toku jsou vybudovány tři rybníky (nad okrajem zástavby dva rybníky Černoblatské (0,3 a 0,2 ha)
a další soukromý rybník pod lesem). Pod výkrmnou jsou odpadní vody čištěny
v rozsáhlých biologických nádržích.



bezejmenný potok (P3) odvodňuje západní část Březového vrchu.



Šlovický potok odvodňuje zastavěné území obce a na hranici řeš. území vtéká do
Radbuzy.

Východní hranice povodí všech těchto přítoků vytváří okrajovou linii ochranných pásem
vodárenského toku Úhlavy, centrálního zdroje pitné vody pro Plzeňskou aglomeraci.
Levostranné přítoky Radbuzy představuje pouze bezejmenný potok (P4), odvodňující
pozemky severně od Vodního Újezdu.
V severní části řešeného území jsou dešťové vody z tělesa dálnice D5 zachycovány ve
dvou retenčních nádržích,situovaných po obou stranách údolní nivy Radbuzy. Obdobně je
odvodnění řešeno u čtyřpruhu silnice I/27.

H.5.3.2. Ochrana před povodněmi
Pro řešení územního plánu je zásadní rozsah záplavového území Radbuzy, které stanovil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP čj. ŽP/1269/08 dne 29.9. 2008.
Záplavové území se stanovuje v rozsahu průtoku Q100, stoleté velké vody. Při největší
známé povodni posledních let Radbuza dosáhla 13.8.2002 v profilu Lhota nejvyššího vodního stavu 432 cm, který odpovídá velké vodě dvousetleté až pětisetleté. Další 4 výrazné povodně už zaznamenaly vodní stavy o 50-70cm nižší.
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Uvnitř stanoveného záplavového území je vyznačena tzv. aktivní zóna záplavového
území. Jedná se o území s vysokou rychlostí, hloubkou vody a nejvyšší unášecí silou, ve
kterém je zakázaná jakákoliv výstavba mimo rozsáhlé inženýrské stavby, procházející napříč
inundací vodního toku.
Správce toku, Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka doporučuje situovat nové zastavitelné
plochy mimo záplavové území.
Opatření proti škodlivým důsledkům velkých vod
Radbuza nepředstavuje pro řešené území zásadní ohrožení obyvatel nebo objektů.
Dobřany jsou v Plánu povodí Berounky uvedeny jako obec nedostatečně chráněná před
povodněmi (102 ohrožených obyvatel, 34 zaplavovaných objektů), jde však vesměs o zaplavování zahrad a nebytových objektů.
Současná ochrana zastavěného území v ř.km Radbuzy 21,0-22,5 je na vodu dvacetiletou, cílová ochrana podle Plánu má být na vodu padesátiletou. Přirozený charakter meandrujícího toku by však měl být i v případě jakékoliv úpravy zachován, doplnit bude nutno břehovou zeleň a provést dílčí úpravy koryta.
Ornou půdu v údolní nivě Radbuzy je potřebné postupně převádět na trvalé travní porosty.
Trvale je třeba počítat s prakticky každoročním odstraňováním ledových barier, které
vyplňují koryto v mnohakilometrové délce.
Z pravostranných přítoků Radbuzy odvádějí velké vody bezproblémově potoky P2 a P3.
Chlumčanský potok vytváří povodňová vzdutí na obou retenčních nádržích Kotinka horní i Kotinka dolní, která jsou podle skutečného rozsahu povodní vymezena jako záplavová
území. Jeden obytný objekt pod nádrží Kotinka dolní je při velké vodě zaplavován. Udržovat
je nutné dostatečný profil koryta potoka v celé jeho dolní části.
Na potoku P1 je nutné eliminovat nedostatečnou kapacitu zatrubnění v zastavěném
území města výstavbou suchých retenčních nádrží-poldrů v povodí. Územní plán vymezuje
pro tyto účely dva prostory, dolní v terénní strži nad drážním propustkem (obdobně jak to
navrhovala Změna č.2 předchozího územního plánu). Protože kapacita tohoto poldru by ke
snížení povodňového průtoku pravděpodobně nepostačovala, navrhuje se další poldr o cca
800m výše proti toku v prostoru terénní sníženiny, kde jsou vyústěny sběrné hlavníky melioračních odvodňovacích soustav. Objem obou poldrů bude navržen tak, aby zachytily tu část
povodňových odtoků, která převýší kapacitu zatrubnění v zastavěném území Dobřan.
Povodí Šlovického potoka: zvýšený povrchový odtok z pozemků jihovýchodně od Šlovic
bude zachycen retenční vodní nádrží.
Levostranný přítok Radbuzy P4 přivádí povodňové průtoky z přívalových srážek do zastavěného území Vodního Újezda. Navrhuje se jejich snížení vybudováním záchytného odvodňovacího příkopu, vedeného podél severozápadního okraje zástavby.
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H.5.4. Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin
Územní plán nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. Stávající plochy jsou respektovány a jako limity využití území zobrazeny v koordinačním výkresu.
V řešeném území na jih od psychiatrické léčebny v Dobřanech jsou evidována výhradní
ložiska nerostných surovin s vyhlášenými chráněnými ložiskovými územími a dobývací prostor.
Výhradní ložiska nerostných surovin:
Č. ložiska Název ložiska

Surovina Způsob těžby

3215100

Chlumčany-Dobřany

kaolin

dosud netěženo

3123900

Chlumčany-Dnešice

kaolin

současná povrchová

Organizace
LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza

Chráněná ložisková území:
Číslo CHLÚ

Název CHLÚ

Surovina

21510001

Dobřany

kaolin

12390000

Chlumčany

kaolin, minerální barviva

Organizace
LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza

Dobývací prostor:
Číslo DP

Název DP

Nerost

Č.j. rozhodnutí

60370

Dobřany

kaolin

LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza

Územní plán respektuje evidovaná poddolovaná území.

H.6. Stanovení ploch s rozdílným způsobem využití
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v souladu s vyhláškou
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití jsou v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. dále dle potřeby podrobněji
členěny. Nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou vymezeny plochy zeleně:


plochy zeleně – na veřejných prostranstvích (ZV)



plochy zeleně – soukromé (ZS)



plochy zeleně – ochranné a izolační (ZI)



plochy zeleně – ostatní (ZO)

Tyto plochy jsou vymezeny proto, aby mohl být řešen systém sídelní a krajinné zeleně
s podmínkami, které zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním.
H.6.1. Odůvodnění stanovené intenzity a výšky zástavby
PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH (BH)

výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 5 nadzemních podlaží;
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Stanovená výška je v takto vymezených plochách odvozena od specifických vlastností zástavby v Dobřanech, je vyhovující jak z hlediska ekonomie zástavby, přiměřené intenzity využití území, tak z kompozičních hledisek a zachování tradičního rázu prostředí ve městě.


Doplňující ustanovení pro plochu Z40 a), Z28, Z29, P4: výšková hladina zástavby bytových domů bude maximálně 3 nadzemní podlaží a podkroví nebo ustupující podlaží, koeficient zastavěné plochy je stanoven maximálně na 50%, včetně zpevněných ploch;
V předmětné ploše je povolená výška zástavby snížena a koeficient zastavěné plochy stanoven vzhledem k potřebě omezit intenzitu zástavby a reagovat tak citlivě na navazující areál
psychiatrické léčebny.

PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ (BV)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude respektovat výškovou hladinu
okolní zástavby, maximálně jsou však přípustné 2 nadzemní podlaží a podkroví;
Stanovená výška je v takto vymezených plochách odvozena od tradičních forem rodinné
zástavby standardně uplatňovaných v Dobřanech.
PLOCHY REKREACE – HROMADNÉ (RH)

výšková hladina zástavby bude maximálně 2 nadzemní podlaží;
Omezená výšková hladina je navržena tak, aby zástavba respektovala běžný požadavek
nízkopodlažní zástavby v prostředí tohoto typu.
PLOCHY REKREACE – STAVBY PRO RODINNOU REKREACI (RI)


výšková hladina zástavby bude maximálně 2 nadzemní podlaží;


zastavěná plocha staveb bude maximálně 55 m2;
Omezená výšková hladina i limit pro zastavěnou plochu jsou navrženy tak, aby zástavba
v rekreačním prostředí respektovala běžný požadavek nízkopodlažní zástavby a převahu
zeleně v prostředí tohoto typu.
PLOCHY REKREACE – ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE (RZ)


zastavěná plocha staveb bude maximálně 25 m2;


výšková hladina zástavby bude maximálně 1 nadzemní podlaží a podkroví;
Omezená výšková hladina i limit pro zastavěnou plochu jsou navrženy tak, aby zástavba
v rekreačním prostředí respektovala běžný požadavek, podle kterého má zástavba doplňkový význam k hlavní funkci území – zahradního využití.
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PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude respektovat výškovou hladinu
okolní zástavby, maximálně jsou však přípustné 4 nadzemní podlaží a podkroví;
Řídícím článkem regulativu je povinnost respektovat výškovou hladinu okolní zástavby.
V případě, že tento vztah není prokazatelný stanovuje se výška zástavby přiměřeně
k prostředí, které je pro Dobřany charakteristické.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE (OS)
 výšková hladina zástavby bude maximálně 2 nadzemní podlaží;
Omezená výšková hladina je navržena tak, aby zástavba respektovala běžný požadavek
nízkopodlažní zástavby v prostředí tohoto typu.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉ (SM)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude respektovat výškovou hladinu
okolní zástavby, maximálně jsou však přípustné 3 nadzemní podlaží;



Doplňující ustanovení pro plochu P6 a): výšková hladina staveb bude max. 5 nadzemních podlaží;
Intenzita zástavby stanovená v regulativu vyjadřuje obvyklý poměr mezi zastavěnými a
zpevněnými plochami vůči zeleni parcel využitých pro výstavbu rodinných domů - izolovaného typu. Vyšší intenzita zástavby řadových domů přirozeně vyplývá z urbanistických forem
typických pro tuto zástavbu.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)

výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží;
Omezená výška vyjadřuje záměr zachovat výškovou hladinu, která se nebude nadměrně
uplatňovat ve vnímání urbanistické struktury města.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – LETECKÉ (DL)

výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 2 nadzemní podlaží;
Omezená výška vyjadřuje záměr zachovat výškovou hladinu, která se nebude nadměrně
uplatňovat ve vnímání urbanistické struktury města.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL A SLUŽBY (VP)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude max. 3 nadzemní podlaží při dodržení maximální výšky stavby 16 m nad okolním terénem;



Koeficient zastavěné plochy je stanoven maximálně na 70% včetně zpevněných ploch;
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Omezená výška zástavby a koeficient zastavěné plochy jsou empiricky odvozeny od typických staveb uvedeného zaměření. Současně je zohledněna potřeba vyloučit zástavbu, která
by svou výškou znamenala nadměrné zásahy do panoramatu města a přehlušovala působení příměstské krajiny.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ ŘEMESLNÁ VÝROBA (VD)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude maximálně 3 nadzemní podlaží;

Omezená výška zástavby a koeficient zastavěné plochy jsou empiricky odvozeny od typických staveb uvedeného zaměření.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA (VZ)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude v území s plošnou památkovou
ochranou (Památková zóna města Dobřany) omezena na max. 3 nadzemní podlaží při
dodržení maximální výšky stavby 10 m nad okolním terénem; mimo území s plošnou
památkovou ochranou pak na max. 3 nadzemní podlaží při dodržení maximální výšky
stavby 12 m nad okolním terénem;

Omezená výška zástavby a koeficient zastavěné plochy jsou empiricky odvozeny od typických staveb uvedeného zaměření. Současně je zohledněna potřeba vyloučit zástavbu, která
by svou výškou znamenala nadměrné zásahy do panoramatu města a přehlušovala působení příměstské krajiny. Požadavek citlivého řešení vůči památkové zóně města vede ke snížení podlažnosti v PZ.

PLOCHY ZELENĚ – SOUKROMÉ (ZS)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude max. 1 nadzemní podlaží;


nové stavby i změny stávajících staveb mohou mít max. zastavěnou plochu 25 m2;
Omezená výšková hladina i limit pro zastavěnou plochu jsou navrženy tak, aby zástavba
v rekreačním prostředí respektovala běžný požadavek, podle kterého má zástavba doplňkový význam k hlavní funkci území – zahradního využití.

PLOCHY ZELENĚ – OSTATNÍ (ZO)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude max. 1 nadzemní podlaží;


nové stavby i změny stávajících staveb mohou mít max. zastavěnou plochu 25 m2;
Omezená výšková hladina i limit pro zastavěnou plochu jsou navrženy tak, aby zástavba
v rekreačním prostředí respektovala běžný požadavek, podle kterého má zástavba doplňkový význam k hlavní funkci území – zahradního využití.
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA (ZE)


výška změn stávajících staveb bude max. 1 nadzemní podlaží;

Omezená výška zástavby a koeficient zastavěné plochy jsou empiricky odvozeny od typických staveb uvedeného zaměření. Současně je zohledněna potřeby vyloučit zástavbu, která
by svou výškou znamenala nadměrné zásahy do panoramatu města a přehlušovala působení příměstské krajiny.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRÁVNÍ POROSTY (TP)


výška změn stávajících staveb bude max. 12 m nad okolním terénem, nebo 1 nadzemní
podlaží;

Omezená výška zástavby a koeficient zastavěné plochy jsou empiricky odvozeny od typických staveb uvedeného zaměření. Současně je zohledněna potřeba vyloučit zástavbu, která
by svou výškou znamenala nadměrné zásahy do panoramatu města a přehlušovala působení příměstské krajiny.

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ (TN)


výška nových staveb i změn stávajících staveb bude max. 1 nadzemní podlaží;

Omezená výška zástavby zohledňuje potřebu vyloučit zástavbu, která by svou výškou znamenala nadměrné zásahy do panoramatu města a přehlušovala působení příměstské krajiny.

H.7. Vyhodnocení vlivu navrženého řešení na životní prostředí
H.7.1. Kvalita a ochrana ovzduší
H.7.1.1. Zdroje znečišťování ovzduší
Na území Dobřan se nacházejí z kategorie zvláště velkých až velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1) tyto zdroje:


Psychiatrická léčebna v Dobřanech – výtopna na zemní plyn



Služby Dobřany s.r.o. – výtopna na zemní plyn



BIOPLYN ZETEN s.r.o. – bioplynová stanice



Vysoká, a.s. – zemědělský zdroj – chov prasat



Marius Perersen, a.s. – dekontaminační plocha



BOHEMIA ASFALT, s.r.o.
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V následující tabulce jsou uvedena množství emisí v t/rok produkovaných výše uvedenými velkými zdroji (REZZO 1) za rok 2009:
Psychiatrická léčebna v
Dobřanech

Služby
Dobřany
s. r. o.

tuhé zneč
látky (TZL)

0,038

0,018

oxid siřičitý
(SO2)

0,018

0,009

oxidy dusíku
(NOx)

4,948

oxid uhelnatý
(CO)
organické
látky (OC
nebo VOC)

BIOPLYN
ZETEN
s. r. o.

Vysoká,
a.s.

Marius
Pedersen
a.s.

velké zdroje
REZZO 1
CELKEM

0,001

0,056

0,001

0,006

0,034

3,075

4,136

1,489

13,648

0,862

0,083

2,774

0,365

4,084

0,045

0,057

0,011

0,002

0,132

0,002

amoniak
(NH3)

0,015

53,062

uhlovodíky
(org. uhlík
TOC)

53,062
1,670

organická
rozpouštědla
REZZO 1
CELKEM

BOHEMIA
ASFALT,
s. r. o.

5,911

3,242

6,921

53,064

1,685

1,670
0,000

0,000

1,864

0,056

Ze středních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 2 – evidenci vede ORP Stod) je většina zdrojů v k.ú. Dobřany a vytápění je u těchto zdrojů založeno rovněž na bázi zemního
plynu. Mezi střední zdroje jsou zahrnuty rovněž čerpací stanice pohonných hmot a zemědělské provozy (s produkcí emisí amoniaku).


Město Dobřany – kotelny:
MŠ Dobřany ul Stromořadí;
MŠ Spotrovců 921;
ZŠ nám. TGM;
KD Stromořadí;
Spojovací



Terba s.r.o. – skládka Vysoká



ZŠ Dobřany – kotelna na ZP



ČS Šlovice Benzina PS



ČS Šlovice Benzina - Míka



ČS Dobřany Benzina



COMTES FHT s.r.o. – technologie (metalurgická pec)
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Služby Dobřany s.r.o. – kotelna na ZP



BÓGL a KRÝSL, k.s. – kotelna na ZP, betonárka, ČS



FISCHER BUTTOON k.s. - kotelna na ZP



ENSINGER s.r.o. – technologie (obrábění plastů)

V následující tabulce jsou uvedena množství emisí v t/rok produkovaných výše uvedenými středními zdroji (REZZO 2) za rok 2009:
Provozovatel

Palivo (u energetických zdrojů), ostatní z technologie

TZL

SO2

NOX

CO

VOC

Město Dobřany

0,0065

0,0020

0,4684

0,0698

0,0288 ZP (řada menších kotelen)

Terba s.r.o.

0,0441

4,9940

4,2750

12,2040

ZŠ Dobřany

0,0008

0,0004

0,0668

0,0000

4,8780

skládkový plyn (skládka Vysoká)

0,0025 ZP (kotelna)

ČS Šlovice Benzina
PS

0,9924 technologie (ČS)

ČS Šlovice Benzina Míka

0,3692 technologie (ČS)

ČS Dobřany Benzina

0,3135 technologie (ČS)
0,0003 metalurgická pec

COMTES FHT s.r.o.

0,0000

0,0000

Služby Dobřany s.r.o.

0,0066

0,0048

0,4261

0,0059

0,0237 ZP

BÓGL a KRÝSL, k.s.

0,0237

0,0020

0,0231

0,0013

0,0049 ZP (kotelna, betonárka, ČS)

FISCHER BUTTOON
k.s.

0,0004

0,0002

0,0445

0,0002

0,0023 ZP (kotelna)

ENSINGER s.r.o.

0,0008

0,0004

0,0000

0,0000

0,0026 obrábění plastů

CELKEM REZZO 2

0,0830

5,0038

5,3039

12,2812

6,6182

Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku,
prach a jiné škodliviny (východní částí řešeného území prochází silnice I/27, severním okrajem dálnice D5). Silnice I/27, ani dálnice D5 neprocházejí zastavěným územím města.
Nejvyšších koncentrací znečištění NOx a suspendovaných částic PM10 je dosahováno
v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací (především silnice I/27 a dálnice D5), kde
značnou roli sehrává i sekundární prašnost - reemitované částice. V centru Dobřan je zatížené okolí silnice II/180 a některých dalších komunikací místních, resp. III. třídy.
V případě SO2 a CO je vyšší koncentrace také v blízkosti zdrojů na tuhá paliva (jde o
plošné znečišťování ovzduší z malých topenišť jednotlivých sídel správního území města
Dobřany). Zhoršení imisní situace bývá v souvislosti s inverzním zvrstvením ovzduší zejména v zimním období.
Dvě části obce – Dobřany a Šlovice jsou napojeny na zemní plyn, do části Vodní Újezd
a lokality Dobřánky zemní plyn doveden není, vytápění (místní topeniště) je založeno převážně na bázi pevných paliv.
Jedním z velkých zdrojů je skládka Vysoká. Její součástí je zařízení k úpravě nebezpečných odpadů metodou biodegradace. Pomocí biotechnologií schválených SZÚ jsou upravovány odpady kontaminované ropnými látkami (NEL), případně polyaromáty (PAU). Produ-

136

kované emise jsou relativně malé, poloha od sídel dostatečná. Současným provozovatelem
skládky je Marius Pedersen, a.s.
Jde o zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., zařízení na
odstraňování odpadů biologickou úpravou spadá do kategorie 5.1 dle zákona č. 76/2002 Sb.,
bylo zpracováno integrované povolení. Dodržování podmínek integrovaného povolení je zárukou pro celkovou ochranu životního prostředí. Celková projektovaná kapacita I. a II. části je
62 500 tun.
Z IP vyplynula povinnost provozovatele dekontaminační plochy zpracovat aktualizovaný
provozní řád podle přílohy č. 10 k vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb. (kterou se stanoví seznam
znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování
množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů).

H.7.1.2. Imisní situace
Na území města Dobřany není prováděno měření imisí škodlivin v ovzduší. Nejbližší
měřící stanicí jsou stanice v Plzni (vzdálenost cca 10 km) Českého hydrometeorologického
ústavu a Hygienické služby, které měří oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOX, NO, NO2 a troposférický ozón O3.
Pro vyhodnocování imisní zátěže je platné Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší.
Problémem nadregionálním je ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární znečišťující látkou, není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování
ovzduší.
Některé části území jsou v důsledku snížené polohy a přítomnosti vodotečí a vodních
ploch náchylné ke znečišťování ovzduší.
V roce 2008 bylo zpracováno firmou ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Modelové hodnocení kvality ovzduší na území města Dobřany. Cílem studie bylo komplexně posoudit stávající (k roku 2007) a výhledový stav (k roku 2027) kvality ovzduší na území města.
Posuzovanými škodlivinami byl oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a benzen, tedy
v současnosti nejvíce sledované polutanty.
Z celkového porovnání produkce emisí vyplynula výrazná převaha emisí z dopravy u
všech posuzovaných škodlivin.
Z uvedené rozptylové studie vyplynulo, že ve výhledu dojde k poklesu emisí oxidů dusíku a benzenu díky obměně vozového parku, u částic PM10 bude hrát nadále významnou roli
sekundární prašnost, je prognózováno jen malé snížení celkových emisí. U zdrojů REZZO1
předpokládala rozptylová studie nárůst emisí částic PM10 v důsledku zprovoznění nové kotelny na biomasu (jde o možnost přestavby centrálního zdroje tepla).
Nejvíce zatíženou komunikací na území obce Dobřany je dálnice D5, která prochází severním okrajem území. Dalším významným dopravním tahem je silnice I/27 a silnice II/180
tvořící průtah Dobřan. Z dalších nejvytíženějších ulic v Dobřanech je ulice Lipová.
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Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že výhledový stav kvality ovzduší bude převážně
zlepšen oproti současnému. Výjimkou bude pouze okolí dálnice D5 a okolí centrální kotelny
u nádraží (Služby Dobřany – centrální zdroj), u které existuje záměr jejího převedení na biomasu na SV okraji Dobřan, kde dojde k mírnému zvýšení průměrných ročních koncentrací
suspendovaných částic PM10, podél ostatních dopravních zdrojů dojde naopak k poklesu
hodnot.

H.7.1.3. Emise ze zemědělské výroby, zápach
Problémem části řešeného území mohou být emise zápachu z chovu hospodářských
zvířat.
Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především
o amoniak, sirovodík a kysličník uhličitý. Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování zásad správného provozu a dostatečné vzdálenosti od zastavěných území rozptýlí.
Pro zamezení výskytu eventuelních hygienických závad je třeba dodržovat hygienu
a organizaci provozu, je třeba dbát na dodržování základních technických opatření, vylučujících možnost havarijního znečištění půdy a podzemních či povrchových vod.
Intenzita negativního působení každého objektu živočišné výroby je přímo závislá nejen
na druhu, ale i na počtu ustájených zvířat, dále na technickém řešení objektů pro chov, na
krmných technologiích, napájení a odklizu exkrementů zvířat a na příslušné technologické
kázni.
V ČR není v současné době v platnosti žádný předpis, který by problematiku ochranných pásem chovů hospodářských zvířat legislativně upravoval. Původní metodika – metodický návod pro posuzování chovů zvířat z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých
životních podmínek z roku 1992 čj. HEM-300-12.6.92 byl Hlavním hygienikem bez náhrady
zrušen.
V současné době se pro orientační stanovení ochranných pásem chovu hospodářských
zvířat zpravidla postupuje podle metodiky „Postup při posuzování ochranného pásma chovů
zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“, který vydal Státní zdravotní ústav ve
svém periodiku Acta hygienica, epidomiologica et microbiologica v čísle 8/1999. Tato metodika však nebyla MZd či Hlavním hygienikem ČR vydána ani schválena.
V uvedené metodice se hodnotí vztah emisí chovu zvířat na základě emisních konstant
jednotlivých druhů zvířat a to ve vztahu k nejbližšímu objektu hygienické ochrany (OHO).
Jako objekt hygienické ochrany jsou zde uvedeny stavby vyžadující hygienickou ochranu
(obytné, rekreační, školské, tělovýchovné, potravinářské, zdravotnické a jiné), tedy nikoliv
pozemky.
V minulosti byly provedeny na zakázku objednavatele Města Dobřany výpočty ochranných pásem zvířat (AGROS stavební sdružení, Plzeň, 08/2003) pro zemědělské zdroje Vysoká a.s. pro chov a výkrm prasat, farmy pana Maška ve Vodním Újezdě (chov skotu), areálu firmy Trigo s.r.o. Dobřany (chov skotu), farmy pana Hodka ve Šlovicích (chov prasat i skotu). Tato ochranná pásma nebyla nikdy vyhlášena, nejsou závazným podkladem, ačkoliv šlo
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o jediné známé více či méně objektivní stanovení hranice potencionálních negativních vlivů
daných staveb (provozovaných zařízení).
Vzhledem k tomu, že výpočty ochranných pásem byly zpracovány pro kapacity chovů
dávno minulé a některé z farem již neslouží původnímu účelu, nepřebírá současný návrh
územního plánu tato vymezení do grafické dokumentace.
Farma pro chov prasat Vysoká a.s., Dobřany je nejvýznamnějším zemědělským zařízením živočišné výroby. Jde o zařízení intenzivního chovu prasat s prostorem pro více než
2000 kusů prasat na porážku a tedy bylo podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
ve znění zákona č. 521/2002 Sb. zpracováno a vydáno Krajským úřadem Plzeňského kraje,
odborem životního prostředí integrované povolení (č.j. ŽP/7677/05 ze dne 24. 8. 2005).
V současné době je z důvodu zásadnějších změn zpracovávána změna tohoto integrovaného povolení.
Po uvedení bioplynové stanice do provozu (samostatná firma Bioplyn ZETEN, s.r.o. zabývající se od roku 2007 výrobou elektrické energie dodávající energii do sítě a užívající též
odpadního tepla pro sušku obilí) došlo díky využití kejdy z farmy Vysoká k významnému snížení pachových emisí.
Pachové látky řeší Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, avšak pro objekty živočišné výroby není stanovena povinnost měření.
Povinnost zpracování a schválení plánů zavedení zásad správné zemědělské praxe vyplývá z Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
Oproti projektované kapacitě došlo na farmě Vysoká ke snížení, původní kapacita činila
cca 26 tisíc prasat, v současné době je naplněna pouze část, k roku 2010 průměrně 14 700
prasat.
Dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dle přílohy č. 2 při použití
emisních faktorů a snižujících technologií) byly vyčísleny celkové emise amoniaku za rok
2010 na 50,891 tun (snižujícími faktory jsou: bioreaktor, částečně roštová podlaha, pásový
postřik, užívání enzymatických látek v krmivu).
Dodržování opatření stanovených v rámci integrovaného povolení na provoz Farmy pro
chov prasat Vysoká a.s., Dobřany spolu s ozeleněním areálu smíšenou zelení lze vytvořit
podmínky omezující negativní působení na okolí (zejména odclonění vizuální, snížení prašnosti).
Rovněž při západním okraji bioplynové stanice firmy Bioplyn ZETEN, s.r.o. územní plán
navrhuje ozelenění pásem smíšené zeleně původní dřevinné skladby. Relativně nově umístěné zařízení tak bude vizuálně příznivěji vnímáno ve směru od města Dobřany, kromě hygienické funkce zeleně dojde též ke zlepšení krajinného rázu.
V území se s výjimkou Šlovic nenavrhují nové zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu. Výrobní plochy pro zemědělskou výrobu ve Šlovicích navrhuje ÚP Dobřan v poloze
oddálenější od současného zastavěného území než jsou stávající areály (východně od sou139

časného areálu). Vzhledem k intenzitě chovu a poloze nových ploch vůči zastavěnému území se nepředpokládají s výjimkou odclonění areálu pásy zeleně, který bude plnit kromě hygienické funkce (zejména proti prašnosti) též funkci estetickou, žádná další hygienická opatření. Navíc rozvoj obytného území v části obce Šlovice ve směru k dálnici D5 a silnici I/27 se
nepředpokládá z důvodu zátěže hlukové i imisní.
V rámci všech zemědělských provozů v území jsou a budou stanoveny systémy opatření na ochranu životního prostředí. Územní plán nepředpokládá umístění ploch pro chráněnou
výstavbu do blízkosti areálů zemědělské živočišné výroby.
Výjimkou je severovýchodní cíp zastavěného území Šlovic, kde existuje záměr situovat
plochy pro bydlení do blízkosti současné drobné řemeslné výroby. Územní plán navrhuje
odclonit na příslušných pozemcích navrhovaných lokalit neslučitelné funkce pásy zeleně.
Předpokládá se zároveň, že firmy budou dodržovat hygienické předpisy a negativní vlivy
(hluk, emise škodlivin) nebudou překračovat hranice příslušných pozemků.
Pás zeleně navrhovaný ÚP SÚ Šlovice mezi zemědělskou a drobnou výrobu na SV
okraji Šlovic navrhuje územní plán zrušit a kompenzovat v obdobném rozsahu možné negativní vlivy spíše v okrajových částech stávajících i navrhovaných výrobních ploch tak, aby
došlo k hygienicky i vizuálně pozitivnímu odclonění ploch pro výrobu od ploch pro bydlení.
Nutná jsou ochranná provozní opatření jako např. zákaz manipulace s výkaly za nepříznivé meteorologické situace a celkové dodržování zásad správné zemědělské praxe.

H.7.1.4. Souhrn - návrhy řešení
Z imisních ročenek ČHMÚ vyplývá, že území Dobřan nenáleží k oblastem se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO), nedochází zde k překračování limitních hodnot škodlivin (imisních
limitů včetně mezí tolerance) vyjma ozonu. Z rozptylové studie zpracované pro území Dobřan vyplývá víceméně další prognóza zlepšování kvality ovzduší (s výjimkou mírného zvýšení koncentrací polétavého prachu v okolí dálnice D5, příp. mírného zvýšení koncentrací
v okolí výtopny u nádraží (centrálního zdroje), pokud by přešel na biomasu coby hlavní topné
médium.
Určité ovlivnění místní části Šlovice ze silnic D5, resp. I/27 vyplývá mj. z výše uvedené
rozptylové studie, z těchto důvodů se nedoporučuje rozvoj bydlení ve Šlovicích ve směru
k daným silničním tahům.
Ke snižování emisí škodlivin bude docházet tak, jak ukázala výše uvedená rozptylová
studie, prakticky na území všech zastavěných částí Dobřan. Ke zlepšování kvality ovzduší
bude docházet zejména v důsledku obměně vozového parku. Nadále bude významný vliv
sekundárních emisí PM10 ze silniční dopravy.
S plynofikací Vodního Újezdu a místní části Dobřánky se nepočítá. Pozitivním ovlivněním hygienické kvality prostředí sídla Vodní Újezd bude realizace navrhovaného obchvatu
silnice II/180.
Rozvojové záměry – umístění nových výrobních areálů – se předpokládá pouze
v Dobřanech, celkově lze konstatovat, že záměry ÚP Dobřany nebudou znamenat velký nárůst emisí škodlivin do ovzduší a s tím spojenou zátěž území. K určitému navýšení emisí
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škodlivin by přispělo převedení centrálního energetického zdroje na biomasu, tak jak ukázala
uvedená rozptylová studie.
Významným přínosem pro životní prostředí vnitřní části zastavěného území Dobřan bude v dlouhodobém výhledu realizace silničního obchvatu, pro který je navrhována jižně až
východně od města územní rezerva.
Ochranou proti nadměrnému znečišťování ovzduší i dalším negativním vlivům na životní
prostředí sídel by mělo být důsledné vymezování a vyhlašování ochranných pásem u nových
zdrojů (nových výrobních provozů).
Územní plán navrhuje v rámci některých rozvojových ploch situování pásů zeleně na
ochranu proti hygienickým faktorům (např. prašnosti nebo hlučnosti), současně i za účelem
odclonění ploch pro výrobu od obytného prostředí a zvýšení atraktivity krajinného rázu.

H.7.2. Radonové riziko
Jedním z kritérií pro posuzování hygienické kvality životního prostředí je radonové riziko.
Radon (Rn-222) je zdraví nebezpečný prvek, který vzniká radioaktivní přeměnou uranu
U-238. Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které jsou pod základy
staveb, jednak z vody dodávané do objektů a také ze stavebních materiálů, jejichž základem
jsou obvykle přírodní materiály. Hlavním a trvalým zdrojem radonu je horninové prostředí.
V určitých typech hornin a zemin jsou různé obsahy radonu v závislosti na jejich vývoji a složení. Radon se váže na aerosoly v ovzduší, které při vdechnutí ulpívají na plicní výstelce
a zvyšují tak vnitřní ozáření lidského organismu, způsobující rakovinu plic.
Problematikou radonu v podloží se zabývá Česká geologická služba (ČGS), problematikou koncentrace radonu v budovách, stavebních materiálech a ve vodních zdrojích se zabývá Státní ústav radiační ochrany (SÚRO). Praktická měření koncentrace radonu provádějí
firmy s povolením k činnosti vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
Radonový index (dříve radonové riziko) je kombinací třetího kvartilu koncentrace radonu
v souboru 15 měřených hodnot na stavebním pozemku a výsledné propustnosti horninového
prostředí. Stavební pozemky jsou charakterizovány třemi kategoriemi radonového indexu:
nízká, střední, vysoká. Podle výsledné kategorie radonového indexu pozemku navrhnou certifikované firmy způsob založení objektu a ochrany proti pronikání radonu z podloží.
Legislativa týkající se radonové bezpečnosti je:


Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., o radonu v podloží a objektech.



Vyhláška č. 462/2006 Sb., o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb
s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Řešené území je charakterizováno v odvozené mapě radonového indexu (dříve radonového rizika) druhou kategorií, tj. přechodný stupeň a třetí kategorií (středním rizikem).
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Mapy radonového indexu (původně označované jako mapy radonového rizika) orientačně naznačují průměrnou míru aktivity (výskytu) radonu v různých jednotkách geologického podloží. Geologické podloží je přitom nejvýznamnějším zdrojem radonu v objektech.
V území obce Dobřany převažuje 2., tj. přechodný stupeň radonového rizika. V tomto
území leží převážná část zastavěných území Dobřan, Šlovic i Vodního Újezdu. Pouze malá
část zastavěného území Dobřánek (západně od silnice) leží ve stupni středního radonového
rizika. Střední stupeň (3.) radonového rizika je zároveň nejvyšší dosažený stupeň radonového rizika celého území.
V těchto územích (přechodném i střením stupni radonového rizika) je nutné počítat
s možností zvýšené koncentrace radonu v podloží. Doporučuje se odborné změření koncentrace radonu v podloží v místech plánovaných staveb, příp. změření radonu ve stávajícím
objektu. Při využívání místních zdrojů podzemní vody pro pitné účely se doporučuje analýza
podzemní vody na radioaktivní prvky. V případech, kdy by docházelo k překročení povolených hodnot, je třeba, aby příslušný projekt tuto přírodní dispozici zohlednil a navrhnul odpovídající plynoizolaci objektu.
Mapy radonového indexu (radonové mapy) mají však pouze orientační charakter a neslouží pro stanovení radonového indexu či míry rizika na konkrétních pozemcích či dokonce
v konkrétních objektech. Tyto mapy byly například využity při rozmisťování detektorů radonu
do objektů v rámci radonového programu.

H.7.3. Hluk
Hluk ze silniční dopravy
Hluk ze silniční dopravy je dán intenzitou dopravy, podílem těžké nákladní dopravy, vychází z druhu zástavby, povrchu vozovky, příčného a podélného uspořádání silnice.
Hygienické požadavky přípustných hladin hluku vycházejí ze současně platného Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T.
Podle nařízení vlády se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A
v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb stanoví
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 tohoto nařízení.
Lze konstatovat, že nejvýznamnějším pozitivním vlivem bude výhledově realizace jihovýchodního obchvatu Dobřan (územní rezerva DR1), čímž se v dlouhodobém výhledu přispěje ke snížení hlukové zátěže.
Nejzatíženější je z řešeného území dálnice D5 (při severním okraji území, mimo zastavěná území) a silnice I/27 (východní částí území přibližně severojižním směrem, mimo zastavěná území). Silnice II/180 prochází ve směru východ – západ zastavěným území Dobřan.
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Podrobnější vyčíslení intenzit dopravy přineslo Modelové hodnocení kvality ovzduší na
území města Dobřany zpracované v roce 2008 firmou ATEM – Atelier ekologických modelů,
s.r.o. Kromě údajů z celostátního sčítání a přepočtů pomocí růstových koeficientů ŘSD ČR
na časový horizont roku 2008 bylo provedeno i vlastní sčítání dopravní zátěže (viz výše kap. Kvalita a ochrana ovzduší).
Předběžné orientační výpočty hlukových zátěží byly provedeny při využití programu
HLUK+, verze 7.
V okolí dálnice D5 leží limitní izofona 65 dB pro denní dobu přibližně ve vzdálenosti
30 m ve volném terénu. Při započtení efektu odrazu leží objekty situované 40 m od dálnice
na hranici limitní izofony. Situace v okolí silnice I/27 je obdobná, jen mírně příznivější. Vzhledem k tomu, že v dosahu těchto silnic se nepředpokládá situování žádných na hluk citlivých
rozvojových ploch, není danou problematiku nutno řešit.
Podél silnice II/180 je v současné době ve vzdálenosti 10 – 12 m od vozovky překračována limitní hladina hlukové zátěže. Při situování nových rozvojových ploch při této komunikaci je třeba odstup minimálně 12 m zohledňovat.

Hluk ze železniční dopravy
Železniční doprava (trať č. 183 Železná Ruda – Klatovy – Plzeň) prochází městem Dobřany relativně osídlenými částmi východního okraje města. V daném území je trať elektrizována. V některých lokalitách může docházet k nadlimitnímu hluku.
Mírně problematický je rozvoj lokality bývalých kasáren, jejichž přestavba je realizována
v těsné blízkosti trati.
Dle Územní studie Dobřany – Kasárna je zdroj hluku ze železniční trati problémovým jevem (hodnocen ve studii jako slabá stránka). Navrhuje se oddělit železniční trať, u které se
navíc v tomto úseku předpokládá zdvojkolejnění, vhodnou protihlukovou bariérou, dočasně
ponechat stávající betonový plot podél tratě.
Dosud rozvíjené části přestavbové lokality leží od trati v oddálenější poloze, v blízkosti
trati se počítá s realizací zemního valu. Doporučujeme důkladné prověření akustické situace
před rozhodnutím o dalším zastavění (přestavby) daného prostoru, zvážení dostatečné protihlukové ochrany podél modernizované železniční trati.

Hluk z letecké dopravy
Severozápadně od Dobřan je provozováno vojenské letiště s civilním provozem Líně.
Hluková studie byla zpracována v již v roce 1992 firmou Techson Praha na základě objednávky Vojenského projektového ústavu Praha. Cílem bylo vyhodnotit úroveň hlukové zátěže
v okolí letiště Líně vyvolané vojenským leteckým provozem vrtulníků Mi-24, Mi-17, Mi-2 (pravidelný provoz, hodnocen odděleně) a ojedinělými lety letounů MIG 21 (max. 3 pohyby
za 16 hodin v denní době, hodnoceno odděleně, vzhledem k tomu, že není součástí pravidelného leteckého provozu). Byl hodnocen denní i noční provoz. Hodnocení bylo provedeno
ve smyslu tehdy platné Směrnice MZd. č. 44 z roku 1977.
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Pro vyhodnocení hlukové zátěže okolí letiště byl rozhodující noční provoz vrtulníků.
Z řešeného území se předpokládalo ovlivnění pouze místní části Vodní Újezd, zejména
z nočního provozu.
Vzhledem k tomu, že vymezená hluková pásma nebyla vyhlášena, neodpovídají současným změněným podmínkám ve využití letiště, existují nadále nejasnosti v jeho využití, došlo od doby zpracování hlukové studie ke změnám ve stanovení nejvyšších přípustných hodnot a celé právní úpravy problematiky hluku, změnám v metodice vyjadřování hlukových zón a dalším faktorům, pozbývají hlukové zóny vymezené uvedenou hlukovou studií
v roce 1992 platnost.
Od doby zpracování hlukové studie z roku 1992 nebyla zpracována žádná novější hluková studie. Akustické vlivy na okolí letiště Líně nebyly vzhledem k nejasnostem ve způsobu
využití letiště nově vyhodnocovány. Lze předpokládat, že situace vyhodnocená v roce 1992
by byla nejhorším možným stavem v hlukové zátěži, u jakéhokoliv jiného využití lze předpokládat hlukovou zátěž na okolní území nižší.
Vzhledem k tomu, že pro vymezení hlukových zón platí definované provozní i jiné podmínky (atmosférické, konfigurace terénu apod.), bude nutno po jakékoliv změně provozu
letiště vyhodnocovat hlukové zóny nově. Pro účely stavebních uzávěr bude žádoucí ověřit
hranice oblasti zasažené nadměrným hlukem pečlivě provedeným experimentem.
Po vyjasnění záměrů nájemce letiště firmy PlaneStation bude třeba za účelem ochrany
před nadměrným hlukem omezit pohyby pro noční dobu a omezit počet letových drah, příp.
upravit letové postupy tak, aby byly dodržovány minimální výšky a nedocházelo k zátěži
v noční době. Akustickou zátěž je třeba po vyjasnění záměrů firmy PlaneStation vyhodnotit
podrobnou hlukovou studií.

Hluk z výroby
V území se nevyskytují žádné výrobní provozy, které mají vymezena ochranná pásma
z titulu nadměrné hlučnosti. Hluk z výroby nesmí překračovat hranice pozemku. Je možno
konstatovat, že provozy s nadměrnou hlučností jsou v Dobřanech umístěny mimo obytná
území.
Územní plán navrhuje nové plochy výroby a skladování. Hluk z výroby nesmí překračovat hranice areálů, nesmí docházet ke střetu s hlukovými limity. Pro všechny nově umisťované výrobní plochy a zařízení je třeba vyhlašovat ochranná pásma. Konkrétní náplň ploch
bude předmětem podrobnější dokumentace jednotlivých ploch.

Hluk ze sportovišť
Východně od města Dobřany se nachází cyklokrosový a motokrosový areál. Je třeba,
aby provoz areálu nezpůsoboval nadměrnou akustickou zátěž, aby nedocházelo ke střetům
s plochami navrhovanými pro bydlení. U nových ploch situovaných do blízkosti tohoto sportovního areálu je třeba případnou hlukovou zátěž zohledňovat.
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H.7.4. Staré zátěže
Staré zátěže a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti nacházely
skládky odpadů nebo areály průmyslové nebo zemědělské, kde se nacházely čerpací stanice pohonných hmot nebo jiné možnosti úniků škodlivých látek do půdního prostředí.
V roce 2005 byla zpracována na základě objednávky Plzeňského kraje Studie starých
ekologických zátěží Plzeňského kraje (VODNÍ ZDROJE a.s.). Byla zpracována databáze se
všemi dostupnými údaji o známých i potencionálních lokalitách se starou ekologickou zátěží.
Po provedení analýzy bylo stanoveno celkové riziko a doporučena opatření k nápravě, včetně odborného odhadu finančních nákladů. Základním podkladem pro vypracování studie
byla Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje (zpracoval
AQUATEST a.s., 2005).
Převážná část území Dobřan spadá do hydrogeologického rajónu 511 – Plzeňská pánev. Východ území – Šlovice, Vysoká – leží v hydrogeologickém rajónu 6222 – Krystalinikum
a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy.
Dle uvedené studie jsou v území města Dobřany následující staré zátěže:
Lokalita

Vyhodnocené
celkové riziko

Majitel / provozovatel

Návrh opatření – doporučení
dalšího postupu

Kasárna Dobřany

střední

Město Dobřany / Jaroslav
Khás

nápravná opatření zjištěná
provedeným průzkumem

Skládka Dobřany – V Kotynce

nízké

Město Dobřany

již rekultivovaná skládka (v
roce 2000) v údolní nivě
Chlumčanského potoka,
v bývalé pískovně, žádná další
opatření nejsou nutná

ČS PHH ZD Dobřany

střední

Trigo, s.r.o.

provést odběr a analýzu vzorků podzemní vody ze stávajícího vrtu (NEL) a průzkum

Skládka Vysoká

nízké

INGEOTRADE, a. s.

pravidelný monitoring

Lokalita

Vyhodnocené
celkové riziko

Majitel / provozovatel

Návrh opatření – doporučení
dalšího postupu

Letiště Líně

vysoké

provádět postsanační monitoring a opatření dle platného
rozhodnutí ČIŽP
(zvýšené koncentrace kontaminace byly zjištěny i ve spodní karbonské zvodni)

V území se nalézá lokalita starých ekologických zátěží s vysokým rizikem – jde o kasárna Dobřany. Navrhuje se provedení opatření – viz tabulka výše.
Jednou z priorit vyplývající ze ZÚR Plzeňského kraje, z PÚR České republiky, Strategie
udržitelného rozvoje a jiných celorepublikových dokumentů je přednostní využívání brownfields (nevyužívaných areálů). Tím je zájem o odstranění SEZ v těchto plochách zesílen.
Navíc je odstranění SEZ jasnou prioritou z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Kasárna Dobřany byla navržena k přestavbě, která v současné době již probíhá.
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H.8. Návrh řešení požadavků civilní ochrany
Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu vycházejí ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a specifikovány jsou v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.
Město Dobřany má pro případ vzniku mimořádných událostí průběžně aktualizovaný
Výpis z havarijního plánu Plzeňského kraje pro město Dobřany, Povodňový plán města Dobřany (aktualizace 2011) a Požární řád města Dobřany z roku 2009.
a) V řešeném území není stanoveno území zvláštní povodně.
b) Řešené území neleží v zóně havarijního plánování.
c) Město nemá k dispozici stálý úkryt. V případě mimořádné události s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a nebo účinky pronikavé radiace může obyvatelstvo využít přirozené ochranné vlastnosti staveb s doporučením úprav zamezujících jejich proniknutí.
d) V případě evakuace bude na území města zajištěno nouzové ubytování v základní
škole, základní umělecké škole J.S.Bacha, mateřské škole Stromořadí, mateřské škole Loudů. Stravování obyvatelstva bude zajištěno v jídelně základní školy Dobřany.
e) Prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou centrálně skladovány mimo řešené
území, ve skladech HZS Plzeňského kraje.
f) V řešeném území nejsou skladovány žádné nebezpečné látky.
g) Veškeré záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události řeší starosta města a krizový
štáb města v součinnosti s Integrovaným záchranným systémem Plzeňského kraje. Pro varování obyvatelstva město používá varovný signál poplachových sirén, které jsou umístěny
na budově MěÚ Dobřany a základní školy na tř. 1. máje. Systém varování obyvatelstva
ostatních sídel, které nejsou pokryty dosahem poplachové sirény, bude zajištěn prostřednictvím rozhlasových zařízení vozidel Policie ČR, případně prostřednictvím místního rozhlasu.
h) V řešeném území nejsou skladovány žádné nebezpečné látky.
i) Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou zajišťuje Město Dobřany, ČEVAK a.s.
Případně budou na území města rozmístěny mobilní cisterny s pitnou vodou nebo bude rozvážena balená voda. Nouzové zásobování elektrickou energií bude zajištěno v rozsahu významných objektů občanského vybavení, vybavených vlastními zdroji el. energie v souladu s
platnými normami ČSN a předpisy v oboru.

I.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Zastavěná území města Dobřany a jeho místních částí jsou dostatečně a účelně využívána. Území městské památkové zóny má kompaktní urbanistické uspořádání sevřené
do prostorově úzkých komunikací. Také zástavba navazující na historické jádro města má
charakter uzavřených bloků. Výjimkou jsou plochy východním a jižním směrem, kde byla
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původní zástavba nahrazená bytovými domy. Do těchto prostorů doplňuje územní plán občanskou vybavenost.
Na jádrové území města navazují plochy se zástavbou rodinnými domy, uspořádanými
do pravoúhlého systému ulic.
Dvě další plochy sloužily armádě. První plocha je postupně zastavována bytovými domy
a objekty občanské vybavenosti. Pro druhou plochu (bývalého autoparku) je zpracována
územní studie a je vydáno stavební povolení.
Obdobně je možno hodnotit i urbanistické členění místních částí Šlovice a Vodní Újezd.
Ulicová kompaktní zástavba již nemá vnitřní rezervy.
Předpokládaný vývoj počtu obyvatel (podrobně zpracováno v kap. H.3.1.) uvádí cílovou
velikost města k roku 2030 v rozmezí 6 700 – 8 000 trvale žijících obyvatel. Celková potřeba
výstavby od roku 2010 do roku 2030 je bilancována v rozsahu 1 044 bytů se zohledněním
očekávaného odpadu již existujícího bytového fondu v průměrné roční výši 0,5 % bytů. Průměrná potřeba výstavby nových bytů je pak 52 bytů/rok. Cílový počet bytů k roku 2030 je
3 443 bytů (podrobně zpracováno v kap. H.3.1.3.).
Skutečný vývoj obyvatel a potřebu výstavby ovlivní ekonomický rozvoj v těsném zázemí
města (letiště Líně). Na tento možný progresivní vývoj musí Územní plán Dobřany reagovat
nejen vymezením dostatečných ploch pro bydlení a občanské vybavení, ale i dostatečným
zohledněním potřeb a ekonomické síly budoucí skladby možných imigrantů.
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J.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ) S ODŮVODNĚNÍM
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Územní plán vymezuje jako územní rezervu koridor pro výstavbu elektrického vedení
VVN 110 kV Chlumčany – Úherce ER 1 (dle záměru ČEZ) s odbočkou pro zásobování průmyslové zóny Plzeň – Líně ER2. Příkon pro plochu R1 nelze odebrat ze současné sítě,
územní plán proto vymezuje koridor VVN 110 kV s odbočením z nového vedení Chlumčany
– Křimice a rozvodny 110/22 kV na jihozápadním okraji zóny.
Současné plynovody neumožňují svou kapacitou a vzdáleností připojení průmyslové
zóny Plzeň – Líně. Napojení je řešeno samostatným přívodem VTL plynovodu od obce Nová
Ves a výstavbou regulační stanice.

K.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

K.1. Zemědělský půdní fond
Nároky na zábor zemědělského půdního fondu jsou jedním z hlavních negativních vlivů
na životní prostředí.
Ve správním území města Dobřany se nalézá relativně velká výměra ZPF (61,2 %
z celkové výměry správního území obce, celkem tří katastrálních území). Vysoké je rovněž
procento zornění, orná půda tvoří celkem 78,1 % z celkové výměry ZPF. Zastoupení trvalých
travních porostů z celkové výměry ZPF je relativně malé, 17,7 %.
Podmínky ochrany ZPF vyplývají ze zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších úprav. Kvalita ZPF je hodnocena dle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany (s účinností od 8. 3. 2011), která nahradila
dříve platný Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu.
Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny „Třídy ochrany zemědělského
půdního fondu“ (TO), zařazující jednotlivé BPEJ do pěti tříd.
Nejcennější půdy jsou zařazeny do I. a II.. třídy ochrany, do této kategorie jsou vybrány
v rámci jednotlivých klimatických regionů půdy s nadprůměrnou produkční schopností, jejich
odnímání je možné převážně jen na záměry související s obnovou ekologické stability, liniové stavby zásadního významu a podmíněně odnímatelné. Pro výstavbu jsou nejvhodnější
půdy V. a IV. třídy ochrany.
V území města Dobřany mírně převládá zastoupení tříd o vyšší kvalitě zemědělské půdy
(více než 45 % TO I. a II.), z toho 30 % půd o TO II a 15 % TO I. Nejkvalitnější půdy jsou
zastoupeny nejvyšším poměrem v k.ú. Dobřany, zejména v nivních partiích řeky Radbuzy,
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ale i při severním okraji zastavěného území Dobřan, kde je navrhován rozvoj a ochrana ZPF
je zde limitujícím faktorem.
Půdy o nižší kvalitě (IV. a V. TO) jsou zastoupeny na cca 27 % z celkové výměry ZPF.
Pro k.ú. Šlovice u Plzně je charakteristické vyšší zastoupení půd o nižší kvalitě.

K.2. Plochy lesů
Celkový podíl lesní půdy na výměře všech katastrálních území správního území Dobřan
je 19 %. Celková rozloha lesních pozemků na správním území Dobřan činí cca 671 ha.
Největší zastoupení PUPFL z celkové výměry má k.ú. Dobřany díky východnímu zalesněnému cípu území (Vysoká, Kluk), v k.ú Dobřany leží 76.6 % z celkové výměry lesů
z celého správního území obce. Nejmenší zastoupení lesů je v k.ú. Vodní Újezd (3,1 %).
Z hlediska podílů lesů z celkových ploch jednotlivých katastrálních území je nejvyšší podíl lesních pozemků na k.ú. Dobřany (20,8 %), Šlovice u Plzně (18,2 %), Vodní Újezd (6,6
%).
Převládají lesy hospodářské (celkem 97,9 %), lesy zvláštního určení tvoří pouze 2,1%,
lesy ochranné zastoupeny v území nejsou. Lesy zvláštního určení mají nejvyšší zastoupení
v k.ú. Dobřany, celkem cca 11 ha (podíl 2,1 % z celkové plochy lesních pozemků). Tentýž
podíl 2,1 % odpovídá rovněž podílu pozemků lesů zvláštního určení na celém správním
území Dobřan na celkové ploše pozemků lesů.
V souladu se zákonem ČNR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je nutno respektovat vzdálenost 50 m
od okraje lesního porostu.

K.3. Využití půdního fondu
Plošně nejrozšířenější je na území města Dobřany orná půda 1684 ha a trvalé travní porosty 382 ha. Plochy lesů mají pouze zhruba pětinové zastoupení z celkové plochy všech
katastrálních území náležejících do správního území města Dobřany (671 ha). Ostatní plochy zaujímají celkem 567 ha, podíl vodních ploch je 52 ha, plochy zastavěné 84 ha, zahrady
78 ha, sady 12 ha.

K.4. Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL
Záměry na území města Dobřany představují celkovou výměru 175,18 ha ploch. Celkem
dochází k záboru 96,27 ha ZPF.
Samostatně je vyhodnocena plocha Z59, průmyslová zóna Líně – Dobřany, zpřesněná
(redukovaná) dle požadavků ZÚR PK. Tento záměr představuje celkovou výměru 42,00 ha
ploch, z této plochy tvoří 100 % zábory ZPF, na půdě III. třídy ochrany.
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Navrhované plochy jsou s ohledem na potřebu ochrany nejkvalitnějších půd kompromisem zohledňujícím potřeby rozvoje města. Nutno konstatovat, že celá severní část současně
zastavěného území města Dobřany leží v území půd nejvyšších tříd ochrany. Některé
z rozvojových ploch už byly v minulosti schváleny, nový územní plán navrhuje jejich zpřesnění nebo mírné rozšíření. Rozvoj místních částí Šlovice a Vodní Újezd je z hlediska záborů
ZPF nekonfliktní, zde převažují půdy horší kvality.
V záměrech dochází k záboru PUPFL – celkem 3,75 ha (zábor pro koridor silnice I. třídy) Skutečná plocha záboru pro výstavbu však bude představovat pouze zlomek bilancovaného záboru pro koridor, navíc zábor pro koridor zahrnuje též plochy na realizaci ploch izolační a ochranné zeleně.
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K.4.1. Plochy změn
označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)

PLOCHY BYDLENÍ - V BYTOVÝCH DOMECH
Z39
Z45
Z40a
Celkem

Dobřany
Dobřany
Dobřany

1,20
0,30
1,04
2,54

1,20
0,00
1,04
2,24

1,20

4.15.00

2

1,20

4.15.00

2

1,04
2,24
0,00

0,30
1,20
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

2,24
0,00
0,00
0,00
0,00

4.26.44

5

0,47

4.26.44
4.38.16

5
5

0,28
0,11

4.26.44

5

0,37

4.12.00
4.26.44

2
5

0,10
0,48

4.12.00
4.26.44

2
5

0,38
0,04

4.12.00
4.26.44
4.46.02
4.47.00

2
5
3
3

0,04
0,04
0,12
0,27

4.47.00

3

0,39

4.47.00

3

0,24

PLOCHY BYDLENÍ - V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ
Z1a

Šlovice
u Plzně

0,47 0,47

0,47

Z1b

Šlovice
u Plzně

0,40 0,40

0,40

Z1c

Šlovice
u Plzně

0,37 0,37

0,37

Z1d

Šlovice
u Plzně

0,58 0,58

0,58

Z2

Šlovice
u Plzně

0,42 0,42

Z3a

Šlovice
u Plzně

převedeno do stavu

Z3b

Šlovice
u Plzně

převedeno do stavu

Z3c

Šlovice
u Plzně

převedeno do stavu

Z5

Šlovice
u Plzně

0,46 0,46

0,42

0,46

Z6

Šlovice
u Plzně

0,39 0,39

0,39

Z8

Šlovice
u Plzně

0,24 0,24

0,24
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0,30

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

Z9

Šlovice
u Plzně

0,57 0,35

0,35

Z10a

Šlovice
u Plzně

0,18 0,18

0,18

Z10b

Šlovice
u Plzně

0,28 0,28

0,28

Z10c

Šlovice
u Plzně

0,69 0,69

0,69

Z10d

Šlovice
u Plzně

0,56 0,56

0,56

Z10e

Šlovice
u Plzně

0,83 0,83

0,83

Z10f

Šlovice
u Plzně

0,44 0,44

0,44

Z11a

Šlovice
u Plzně

0,27 0,27

0,27

Z11b

Z11c

Z11d

Šlovice
u Plzně

Šlovice
u Plzně

Šlovice
u Plzně

0,43 0,43

0,33 0,33

0,58 0,58

BPEJ

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)
0,22

4.47.00

3

0,35

4.48.11

4

0,18

4.48.11

4

0,28

4.48.11

4

0,69

4.48.11

4

0,56

4.48.11

4

0,83

4.48.11

4

0,44

4.26.14
4.48.11

4
4

0,17
0,10

4.26.14
4.48.11

4
4

0,33
0,11

4.26.14
4.26.54

4
5

0,06
0,27

0,43

0,07

0,25

0,26

0,32

0,00
4.26.14
4.48.11

4
4

0,40
0,18

Z13

Šlovice
u Plzně

0,23 0,00

0,23

Z14

Šlovice
u Plzně

0,18 0,00

0,18

Z15

Šlovice
u Plzně

0,17 0,00

0,17

Z16

Šlovice
u Plzně

0,11 0,00

0,11

Z18a

Šlovice
u Plzně

0,10 0,00

0,10

Z18b

Šlovice
u Plzně

0,07 0,06

Z22

Vodní
Újezd

0,75 0,75

0,75

Z23

Vodní
Újezd

1,91 1,81

1,81

0,06

0,01
4.26.44

5

0,06

4.30.04

4

0,75
0,10

4.15.00
4.30.04
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2
4

1,80
0,00

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

Z26

Dobřany

0,10 0,10

Z27

Dobřany

0,24 0,24

Z29a

Dobřany

1,21 1,21

Z33

Dobřany

4,98 4,98

orná
půda
(ha)

0,20

Z38

Dobřany

1,16 1,16

1,16

Z40b

Dobřany

2,99 2,99

2,99

Z41

Dobřany

2,73 2,73

2,73

Dobřany

Z60
Celkem

Dobřany

0,66 0,66
36,26
34,37

4.56.00

1

0,10

4.22.13
4.56.00

5
1

0,21
0,03

4.56.00

1

1,21

4.30.11
4.56.00

4
1

0,00
4,97

4.15.00

2

0,25

4.14.00

2

1,16

4.15.00

2

2,99

4.15.00
4.56.00

2
1

1,94
0,79

4.15.00
4.56.00

2
1

0,04
0,51

4.15.00
4.15.00

2
2

8,65
0,66

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

7,60

0,03

0,25

0,59 0,55

8,65 8,65

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)

4,98

0,25 0,25

Z57

BPEJ

1,21

Dobřany

Dobřany

trvalý
travní
porost
(ha)

0,10

Z36

Z42

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

0,53

0,01

0,05

8,65
0,66
29,97

1,98

0,00

2,42

1,18

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

18,00
1,36
5,07
2,34
0,00

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - MĚSTSKÉ

Z56
Celkem

Dobřany

převedeno do rezerv – nehodnotí se
0,00 0,00
0,00
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha
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0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Z17a

Šlovice
u Plzně

0,21 0,00

Z28

Dobřany

0,19 0,03

Z50

Z53
Z54a
Z55b
Z35
Celkem

Dobřany

Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany

1,21 1,21

1,43 0,92
0,52 0,35
3,24 3,24
převedeno do stavu
6,80 5,72

0,21
0,03

0,16

0,91

4.56.00

1

0,03

4.26.11
4.37.56

3
5

1,19
0,02

4.30.11

4

0,92

4.30.11
4.46.02

4
3

0,35
3,24

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

0,03

0,30

0,92

0,52

0,35

0,17

3,24
5,42

0,03

0,30

1,06

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,00
4,43
1,27
0,02
0,00

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - SPORT A REKREACE
Z7

Šlovice
u Plzně

0,09 0,00

Z21

Šlovice
u Plzně

0,09 0,09

Z24
Z32

Dobřany
Dobřany

0,46 0,00
0,83 0,83

Z34
Z37

Dobřany
Dobřany

0,23 0,00
3,23 3,23

Z44a

Dobřany

1,19 1,10

0,09
0,09
4.26.14

Celkem

Dobřany

66,67 8,91

72,79 14,16

0,09
0,46

0,83
4.56.00

Z51

4

1

0,83
0,23

3,23
4.15.00

2

3,23

4.56.00
4.58.00

1
1

0,16
0,94

4.15.10
4.26.11
4.26.14
4.30.11
4.37.56
4.47.00

2
3
4
4
5
3

0,30
0,73
0,94
0,36
5,44
1,13

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

1,93

1,10

4,10

0,09

4,81

8,17

57,76

5,99

58,63

II.
III.
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3,54
1,86

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

1,40
5,44
0,00

4.15.00

2

0,41

4.56.00
4.58.00

1
1

0,42
0,38

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

0,81

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - HŘBITOVY
Z61

Dobřany

0,41 0,41

0,41

PLOCHY REKREACE - HROMADNÉ
Z44b

Dobřany

Celkem

1,08 0,81

0,81

1,08 0,81

0,27

0,81

0,27

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,00

PLOCHY REKREACE - ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE
Z12

Šlovice
u Plzně

1,34 1,34

1,21

0,13
4.47.00
4.48.11

Z25

Dobřany

Celkem

1,33 1,27

2,67 2,62

0,01

1,21

0,13

0,01

3
4

0,02
1,32

1,26

0,06
4.22.43 5
nebonitovaná plocha

1,12
0,16

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

0,00

1,26

0,06

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,00
0,02
1,32
1,12
0,16

2
3

0,06
0,19

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Z19

Šlovice
u Plzně

0,25 0,25

0,25
4.12.00
4.12.12

Z20

Šlovice u
Plzně

0,04 0,00

Z30

Dobřany

0,45 0,13

Z31

Dobřany

0,04
0,13

0,25 0,24

0,31
4.56.00

1

0,13

4.56.00

1

0,24

0,24
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0,01

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)
Z43a

Dobřany

ZPF
celkem
(ha)

1,42 0,89

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

0,84

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

0,05

0,53
4.15.00
4.56.00

Z43b
Celkem

Dobřany

0,14 0,00
2,55 1,52

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)

1,09

2
1

0,00
0,88
0,14
1,03

0,43
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

1,26

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,07
0,19
0,00
0,00
0,00

2

0,04

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
VV1

Dobřany

0,06 0,04

0,04

0,01
4.15.00

VV2

Šlovice
u Plzně

0,14 0,13

0,13

0,20 0,18

0,18

0,01
4.47.00

Celkem

3

0,13

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

0,00

0,02

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,04
0,13
0,00
0,00
0,00

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ
Z48
Celkem

Dobřany

0,11 0,00
0,11 0,00

0,11
0,11
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,00

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Z17b

Šlovice
u Plzně

0,25 0,00

Z29c

Dobřany

0,63 0,62

0,09

0,53

0,88 0,61

0,09

0,53

0,25

4.56.00
Celkem
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1

0,62

0,01
0,27

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

0,61

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2
3

0,65
0,74

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Z4

Šlovice u
Plzně

1,39 1,39

1,39
4.12.00
4.46.02

Z58
Celkem

Dobřany

0,64
2,03 1,39

0,64
1,39
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,65
0,74

3

1,56

0,64

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - DROBNÁ ŘEMESLNÁ VÝROBA
Z46
Z49
Celkem

Dobřany
Dobřany

0,24 0,00
1,56 1,56
1,80 1,56

0,24
1,56
1,56

4.26.11

0,24
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

1,56

0,00

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - LEHKÝ PRŮMYSL A SLUŽBY
Z47
Z52a, b

Z54b
Z55a

Z59

Dobřany
Dobřany

Dobřany
Dobřany

Dobřany

0,21 0,00
6,56 6,31

převedeno do stavu
7,39 7,39

42,00 42,00

0,21
6,19

4.26.11

3

1,56

4.26.14
4.30.11

4
4

1,49
4,82

4.15.12
4.26.14
4.46.02
4.47.00
4.46.00

3
4
3
3
3

0,76
2,03
4,58
0,02
42,00

0,12

0,25

7,39

42,00
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označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)
Celkem

ZPF
celkem
(ha)

60,31 58,53

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

58,41

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)

0,12

1,15
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,00

0,00
48,93
9,61
0,00
0,00

PLOCHY ZELENĚ - OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ
ZI1

Šlovice
u Plzně

0,31 0,31

0,31
4.12.00
4.26.44
4.46.02

ZI2

ZI3

Dobřany

Dobřany

Celkem

1,60 0,79

1,01 0,95

2,92 2,05

0,76

2
5
3

0,16
0,12
0,03

0,03

0,71

0,10
4.46.02 3
4.47.10 3
nebonitovaná plocha

0,18
0,51
0,09

4.22.13 5
4.22.43 5
nebonitovaná plocha

0,34
0,61
0,01

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

0,00

0,25

1,77

0,71

0,059

0,10

0,28

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,16
0,72
0,00
1,07
0,10

4.15.00

2

1,58

4.14.00
4.15.00
4.47.00

2
2
3

0,02
0,26
1,68

4.15.00

2

1,31

4.15.00

2

0,25

4.15.00

2

0,15

0,77

PLOCHY ZELENĚ - NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
ZV1
ZV2

Dobřany
Dobřany

2,96 1,58

1,58

1,96 1,96

0,86

ZV3

Dobřany

1,31 1,31

1,31

ZV4

Dobřany

0,25 0,25

0,25

ZV5

Dobřany

0,15 0,15

0,15

ZV6

Dobřany

1,31 1,31

1,39
1,10

1,31
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označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

4.15.00
ZV7
ZV8
Celkem

Dobřany
Dobřany

0,78 0,00
0,66 0,00
9,38 6,55

4,59

0,86

třída
výměra PUPFL ostatní
ochrany ZPF dle
(ha)
plocha
ZPF
BPEJ
(ha)
(ha)
2

0,78
0,66
2,83

1,10
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

PLOCHY S
ROZDÍLNÝM
VYUŽITÍM ÚZEMÍ
CELKEM

157,83 +
89,87
73,36
42,00*) +42,00*) +42,00*)

3,08

1,31

0,03

4,87
1,68
0,00
0,00
0,00

13,41

0,10

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

Poznámka – samostatně vyhodnocení *) plocha Z59; PZ Líně-Dobřany
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0,00

12,24

29,98
18,05 +
42,00*)
18,66
9,91
0,29

68,28

K.4.2. Koridory dopravní infrastruktury
Pro vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaných koridorů silničních staveb na
zábor půdního fondu byla plocha předpokládaného záboru stanovena dle jednotlivých kategorií komunikací takto:


silnice I. třídy – šíře koridoru 25 m



silnice II. třídy – šíře koridoru 18 m



silnice III. třídy – šíře koridoru 15 m



místní komunikace – šíře koridoru 10 m



účelové komunikace – šíře koridoru 8 m

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
ochrany
ZPF

výměra PUPFL ostatní
ZPF dle
(ha)
plocha
BPEJ
(ha)
(ha)

KORIDOR SILNICE I. TŘÍDY
DS1

Dobřany

6,41 0,11

0,11

0,01
4.15.00 2
4.46.02 3
nebonitovaná plocha

Celkem

6,41 0,11

0,11

3,65

2,65

3,65

2,65

0,01
0,09
0,02

0,01
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná plocha

KORIDOR SILNICE II. TŘÍDY
DS2

Dobřany

0,65 0,61

0,61

0,04
4.15.12
4.26.14

Celkem

0,65 0,61

3
4

0,15
0,46

0,61

0,04
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná plocha

KORIDOR SILNICE III. TŘÍDY
DS3

Dobřany

1,35 0,76

0,71

0,05

0,59
4.26.11
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3

0,01

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

DS11

Dobřany

Celkem

ZPF
celkem
(ha)

0,34 0,17

1,69 0,93

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
ochrany
ZPF

výměra PUPFL ostatní
ZPF dle
(ha)
plocha
BPEJ
(ha)
(ha)

4.26.14
4.30.11

4
4

0,38
0,37

4.15.12
4.30.11

3
4

0,03
0,14

0,17

0,17

0,88

0,05

0,76
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná plocha

PLOCHA PRO PŘESTAVBU KŘIŽOVATKOVÉHO PROSTORU
DS4

DS6

DS7
DS8
DS9
DS10

Šlovice
u Plzně

Dobřany

Dobřany
Dobřany
Dobřany
Dobřany

0,48 0,17

0,49 0,19

0,28 0,15
0,13 0,03

0,17

0,31
4.47.10
4.48.11

3
4

0,02
0,15

4.46.02
4.47.00

3
3

0,09
0,10

4.26.14

4

0,15

4.30.11

4

0,03

0,19

0,30

0,15

0,14

0,03

0,10

0,13 0,00
0,36 0,20

0,05

0,15

1,86 0,74

0,59

0,15

0,13
0,16
4.15.00

Celkem

2

0,20
1,13

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná plocha

KORIDOR ŽELEZNIČNÍ TRATI CELOSTÁTNÍ
DZ1

Dobřany

1,43 1,26

1,25

0,00

0,18
4.15.00 2
4.47.00 3
nebonitovaná plocha

Celkem

1,43 1,26

1,25

1,25
0,01
0,00

0,00

0,18
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
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1,25
0,01

označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
ochrany
ZPF
V.
nebonitovaná
plocha

výměra PUPFL ostatní
ZPF dle
(ha)
plocha
BPEJ
(ha)
(ha)

0,00

KORIDOR MÍSTNÍ KOMUNIKACE - FUNKČNÍ PODSKUPINA C NEBO D1
MK1

Šlovice
u Plzně

0,30 0,30

0,30

MK2

Šlovice
u Plzně

0,09 0,08

0,00

0,01
4.26.44
0,06

Šlovice
u Plzně

0,09 0,02

0,00

0,01

Šlovice
u Plzně

0,62 0,61

0,60

Šlovice
u Plzně

0,29 0,29

0,23

0,06

MK6

Šlovice
u Plzně

0,16 0,02

0,01

0,01

MK7

Šlovice
u Plzně

0,17 0,07

0,05

0,03

0,10

MK9

Vodní
Újezd

0,24 0,17

0,17

MK11

MK12
MK13

MK14

Dobřany

Dobřany

Dobřany
Dobřany

Dobřany

0,16 0,13

0,55 0,34

0,91 0,20
0,20 0,11

0,07 0,01

0,13

0,26

0,19
0,05

0,00
0,61
0,00

4
5
4

0,23
0,03
0,03
0,14

5

0,02
0,10

5
5

0,05
0,02

0,00

0,01
4.30.04

MK10

3
4

0,00

4.26.44
4.38.16
0,11 0,10

0,02
0,00
0,01

4.26.44

Vodní
Újezd

3
4

0,01

4.26.14
4.26.54
4.48.11

MK8

0,04
0,04
0,00
0,06

4.47.00
4.48.11
MK5

2
3
3

0,02
4.47.00
4.48.11

MK4

0,30
0,00

4.12.00
4.46.02
4.47.00
MK3

5

0,02

4

0,10
0,07

4.15.00
4.30.04

2
4

0,16
0,00

4.30.11
4.56.00

4
1

0,02
0,11

0,00

0,00

0,03

0,08

0,21
4.14.00 2
4.15.00 2
4.47.00 3
nebonitovaná plocha

0,05
0,21
0,07
0,00

4.15.00

2

0,20

4.15.00
4.56.00

2
1

0,05
0,06

0,01
0,06

0,01

0,71
0,00

0,08

0,07
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označení katastrální výměra
záboru
území
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

4.15.00
Celkem

3,96 2,45

2,09

0,22

0,02

třída
ochrany
ZPF

výměra PUPFL ostatní
ZPF dle
(ha)
plocha
BPEJ
(ha)
(ha)

2

0,01

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

0,18

0,11

1,51

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,72
0,14
0,99
0,42
0,00

4.22.13
4.30.11

5
4

0,01
0,00

4.15.00
4.56.00

2
1

0,01
0,10

4.26.11
4.30.11
4.37.56

3
4
5

0,01
0,00
0,02

4.26.14

4

0,09

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)

0,10

KORIDOR ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Dobřany

UK1

Dobřany

UK2

Dobřany

UK3

Dobřany

UK4
Celkem

0,31 0,01

0,01

0,20 0,11

0,00

0,08

0,37 0,03

0,03

0,01

0,22 0,09

0,09

0,02

0,34

0,09

1,10 0,23

0,13

0,18

0,05

II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha
KORIDORY CELKEM

17,1

6,17

5,72

0,30

0,39

0,02

0,28

2,18
0,64
2,76
0,52
0,02

K.4.3. Technická infrastruktura
Koridory vedení technické infrastruktury nepředstavují zábor zemědělské půdy.
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0,87

3,65

7,12

0,01
0,01
0,09
0,03
0,00

0,21
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

0,00

U koridorů pro vzdušná vedení vysokého napětí se nepočítá s trvalým odnětím PUPFL.
V ochranném pásmu vedení lze vysázet porost do výšky 3 m. Nebudou proto zahrnuty do
celkového vyhodnocení předpokládaných důsledků na zábor půdního fondu.

K.4.4. Celkové vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL
Celkem zábory

výměra
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

175,18 96,27

orná
půda
(ha)
73,36

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

4,01

0,45

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
ochrany
ZPF

výměra PUPFL ostatní
ZPF dle
(ha)
plocha
BPEJ
(ha)
(ha)
3,75

13,62
Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha

74,95

12,52

32,16
18,69
21,42
10,43
0,95

Samostatné hodnocení plochy Z59 – PZ Líně Dobřany (zpřesněná plocha dle ZÚR PK)
Celkem zábory

výměra
celkem
(ha)

ZPF
celkem
(ha)

42,00 42,00

orná
půda
(ha)

zahra- ovocný
da (ha) sad (ha)

trvalý
travní
porost
(ha)

BPEJ

třída
ochrany
ZPF

42,00

výměra PUPFL ostatní
ZPF dle
(ha)
plocha
BPEJ
(ha)
(ha)
42,00

Třída
I.
ochrany
ZPF (ha)
II.
III.
IV.
V.
nebonitovaná
plocha
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42,00

3,75

74,95

L.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Uplatnit námitky k návrhu Územního plánu Dobřany mohli vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobřany, které se uskutečnilo dne
21.11.2013, tj. do 28.11.2013, podáním učiněným u pořizovatele. Pořizovatel s určeným zastupitelem (starostou) – Bc. Markem Sýkorou, podle § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil námitky uplatněné ke zveřejněnému návrhu Územního plánu Dobřany a výsledky veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobřany a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách, které projednal s dotčenými orgány. Návrh rozhodnutí o námitkách byl předložen Zastupitelstvu města Dobřany.
Zastupitelstvo města Dobřany rozhodlo o podaných námitkách následovně:
1. Námitka uplatněná Josefem Hodkem dne 27.11.2013 pod č.j.:2888/SO/13:
a. Jako vlastník pozemků nesouhlasím se stávajícím zákresem LKK v těsné blízkosti farmy. Opakovaně žádám o přesunutí na horizont nebo podél hranic katastrálního území.
Odůvodnění námitky:
Zvěř migruje v jiných oblastech. Konzultace na MÚ Stod, odboru životního
prostředí s vedoucí Janou Panuškovou, ta proti posunu nemá námitky, ale vše
měli řešit již po první připomínce projektanti návrhu územního plánu.
b. Z/1 – projednáno se sousedem, opakovaně žádám o zakreslení dle přiložené
mapky.
Odůvodnění námitky:
Zachování zemědělské činnosti.
c. LB 22 – opakovaně žádám o změnu názvu z LB 22 na TP – trvalý porost nebo
pastevní areál pro možnost pasení dobytka.
Odůvodnění:
Zachování stávajícího stavu k pasení dobytka.
d. DC1 a DC3 – Žádám o změnu trasy mimo pozemky v mém vlastnictví (příp.
směnu celých pozemků)
Odůvodnění námitky:
Pozemky slouží k zemědělské výrobě. Trasa zamezuje bezpečné obdělávání,
hrozí nebezpečí úrazu při sekání žacím strojem.
Rozhodnutí o námitce: Námitka č. 1 se v celém rozsahu zamítá.
Odůvodnění:
Ad a)

Zpracovatel ÚP (Atelier T – plan, s.r.o.) vycházel při koncipování skladebných
částí územního systému ekologické stability - ÚSES (jehož je LK K součástí)
ze zadání ÚP Dobřany (ZM – 28.4.2010), které uložilo maximálně respektovat
strategické a další dokumenty města – mezi nimiž byl uveden podklad pro
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územní plán: „Revize generelů místního územního systému ekologické stability“. Řešení LK K, vůči němuž je podána námitka, bylo převzato z tohoto dokumentu. Zpracovatel ÚP se s tímto řešením LK K principielně ztotožnil.
V územním plánu navržené vedení LK K logicky vhodným způsobem lemuje
účelovou komunikaci, která zpřístupňuje stávající výrobní plochy na severním
okraji sídelního útvaru Šlovice. Poloha LK K je současně fixována návazností
na vymezené lokální biocentrum LB 22. Přínosem takto vymezeného
LK K jsou i jeho doplňkové funkce - hygienické, vizuální i estetické zlepšení
prostředí pro zastavitelné plochy na severním okraji Šlovic ve vztahu k dálnici
D5 i k přilehlým zemědělským plochám.
V případě, že by došlo k přesunutí LK K na horizont, nebo do polohy podél
hranice katastrálního území, jak navrhuje podatel, uvedené logické důvody řešení LK K obsaženého v návrhu územního plánu by nebyly naplněny a zmíněné doplňující funkce LK K by se neuplatnily vůbec nebo jen v omezené míře. Zásadní nevýhodou návrhu podatele by byla také výrazná fragmentace
zemědělských ploch v severním zázemí sídelního útvaru Šlovice.
Budoucí realizaci ÚSES všeobecně (to znamená též v tomto prostoru), musí
předcházet zpracování dokumentu „Projekt ÚSES“ a eventuelně zpracování
„Komplexních pozemkových úprav“. Tyto práce jsou zaměřeny na zpřesnění
vymezení a rozsahu skladebných částí ÚSES (zejména nefunkčních nebo
chybějících úseků) v měřítku katastrální mapy tak, aby nebylo nad míru zasahováno do vlastnických práv fyzických a právnických osob. Vymezení biokoridoru v územním plánu dle výše uvedeného generelu ÚSES je záměrně provedeno v předimenzované podobě z důvodu zajištění dostatečných prostorových podmínek pro podrobnější „Projekt ÚSES“ nebo „Komplexní pozemkovou
úpravu“. Tzn. výsledná šíře biokoridoru, bude v konečném důsledku menší
v rozsahu zajišťujícím jeho migrační schopnost.
Jak „Projekt ÚSES“ tak „Komplexní pozemková úprava“ řeší vlastnické vztahy
v dotčeném území a umožňují účast veřejnosti, tzn. vlastníků půdy.
Ad b) Zadání ÚP Dobřany vznášelo v kapitole D) Požadavky na plošné a prostorové
uspořádání území požadavek, že budou navrženy liniové a plošné výsadby
kolem stávajících objektů zemědělské výroby, zejména mezi obytnou zástavbou, s funkcí clonnou, protiprachovou a protihlukovou. ÚP Dobřany navrhuje
u ploch, které mohou z hygienických nebo estetických důvodů negativně
ovlivňovat sousední plochy, podmínku jejich využití vysázení pásů ochranné a
izolační zeleně. Plocha ochranné a izolační zeleně ZI1 je vymezena ve Šlovicích pro prostorové oddělení obytné zástavby od ploch výroby a skladování.
Plocha izolační zeleně byla též v podstatně větším měřítku vymezena
v Územním plánu sídelního útvaru Šlovice. ÚP Dobřany tuto plochu přebírá,
redukuje a zpřesňuje ji. Akceptování návrhu podatele je podmíněno změnou
části ploch určených na bydlení BV na plochy výroby VZ, což by bylo
v rozporu se zadáním ÚP Dobřany, který požaduje, aby případný rozvoj zemědělské výroby směřoval dále od bytové zástavby v rámci sídelního útvaru a
ne dovnitř zástavby jako v případě návrhu podatele.
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Ad c) Zpracovatel územního plánu Dobřany vycházel při koncipování skladebných
částí územního systému ekologické stability – ÚSES ze zadání ÚP Dobřany
(ZM – 28.4.2010), které uložilo maximálně respektovat strategické a další dokumenty města – mezi nimiž byl uveden podklad pro územní plán: „Revize
generelů místního územního systému ekologické stability“. Řešení lokálního
biocentra LB 22, vůči němuž je podána námitka, bylo převzato z tohoto dokumentu.
Lokální biocentrum LB 22 je zahrnuto mezi skladebné části ÚSES v kategorii
„existující“. Podle podmínek pro využití vymezených ploch a koridorů ÚSES
uvedených v návrhu územního plánu se kromě jiného stanovuje, aby se po
zpracování dokumentace typu „ Projekt ÚSES“ přistoupilo k realizaci opatření
ke zvýšení ekologické stability předmětných ploch a k dosažení cílového stavu
ekosystémů dle této dokumentace (možnou podobou cílového stavu je navrhovatelem požadovaný trvalý travní porost, který je ekologicky stabilnější než
orná půda).
Zpracování dokumentu „Projekt ÚSES“ může být eventuálně kombinováno se
zpracováním „Komplexních pozemkových úprav“. V rámci těchto dokumentací
bude řešena výsledná podoba biocentra a jeho cílový stav zajišťující jeho
funkčnost, v rámci obou variant projektové přípravy ÚSES je možná účast veřejnosti, resp. součástí řešení jsou i vlastnické vztahy potenciálně dotčené návrhem. Změna názvu dle návrhu podatele nemůže být z důvodu systematiky
používání označení v rámci ÚP Dobřany realizována, protože název LB 22 je
označení skladebního prvku ÚSES a označení TP je označení funkční Plochy
zemědělské – trvalý travní porost, tedy územního limitu a funkční plochy.
Ad d)

Nadregionální cyklostezka DC-1 je navržena jako zpřesněná nadregionální
cyklostezka č. 3 převzatá ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) Plzeňského kraje. Částečně je pro DC-1 využita stávající účelová komunikace, dále je DC-1
vedena jako samostatná stezka navržená v souběhu se silnicí III/180037. Průchod DC-1 centrální částí Dobřan je zajištěn po stávajících místních komunikacích s úpravami podle místních podmínek.
Páteřní místní cyklostezka DC-3 je vedená podél řeky Radbuzy. K tomuto účelu využívá převážně stávající komunikační síť, eventuálně ve volné krajině je
vedena ve stopách historických účelových komunikací navržených k obnově
nebo dalších tradičně využívaných komunikací.
Pro vedení obou cyklostezek je v územním plánu vymezen racionální a vhodný způsob územního řešení, respektující nadřazenou územně plánovací dokumentaci a platné limity využití území a informace zjištěné průzkumem území. V námitce zmiňovaná problematika bezpečnosti provozu na cyklostezkách
i vypořádání vlastnických vztahů bude předmětem dalších územně plánovacích a projekčních prací týkajících cyklostezek DC-1 a DC-3, které mohou zahrnovat i navrhovanou směnu pozemků.
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2.

Námitka uplatněná Radkem Fialou a Petrou Fialovou dne 28.11.2013 pod
č.j:2889/SO/13:
a. Navrhujeme řešit komunikaci MK7 jako slepou (průjezdnou pro cyklisty a pěší)
s tím, že by nezasahovala do křižovatky v prostoru DS5.
Odůvodnění:
Prostor mezi komunikací MK7 a silnicí I/27H ohraničený křižovatkou v prostoru
DS5 a další křižovatkou MK7 se silnicí I/27H má šířku přibližně 20-35 m a délku přibližně 120 m. V tomto prostoru bude kromě stávajícího domu č.p. 146
v budoucnu možná umístěn jeden další dům (na ploše Z18a). Budování dvou
křižovatek se silnicí I/27H a paralelní komunikace MK7 v navržené délce je dle
našeho názoru pro potřeby dopravní obslužnosti těchto dvou domů neefektivní
a z dopravně inženýrského pohledu nevhodné. Postačujícím řešením by bylo
zkrácení navržené MK7 o téměř jednu polovinu a řešení MK7 jako slepé komunikace. Bylo by jistě vhodné, aby byla MK7 v navrženém rozsahu průjezdná pro cyklisty a průchodná pro pěší, ideálně s prodloužením stávajícího
chodníku mimo zastavěné území obce podél I827H o cca 130 m až do prostoru DS5, což by výrazně přispělo k bezpečnosti pěších.
b. Nesouhlasíme s návrhem na vložení vjezdového ostrůvku se směrovým vychýlením vjezdového jízdního pruhu v prostoru DS5.
Odůvodnění:
Vložení vjezdového ostrůvku se směrovým vychýlením vjezdového jízdního
pruhu by si vyžádalo prostor větší, než je vymezen plochou DS5 (viz příručka
Svazu měst a obcí Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích). Dle uvedené příručky zmíněné řešení „není vhodné umístit v místech, kde není zajištěn potřebný rozhled například za směrový oblouk (zatáčku) nebo podélnou
nerovnost (horizont) komunikace a podobně. Obecně lze určit, že řidič musí
mít dostatečný rozhled pro zastavení (směrodatná rychlost 90 km/hod), to
podle sklonu vozovky odpovídá cca 250 m“. Navržené řešení je podle našeho
názoru nevhodné zejména z důvodu nedostatečné rozhledové vzdálenosti ve
směru na Plzeň způsobené vypuklým výškovým obloukem komunikace I/27
(to potvrzuje i stávající dopravní značka Zákaz odbočování vlevo (B24b) umístěná ve směru od Plzně před křižovatku I/27 s místními komunikacemi
v prostoru DS5). Obáváme se, že nesplnění předpokladů bezpečného vložení
vjezdového ostrůvku spolu s nezodpovědností některých řidičů by vedly
k dopravním nehodám, při nichž by vozidla s pravděpodobností nesrovnatelně
vyšší, než za stávajícího stavu, mohla svojí cestu skončit mimo silnici I/27 na
našem pozemku parc. č. 210/14 nebo 210/11. I kdyby se takto nezodpovědně
choval jen jeden řidič z milionu, mohli bychom přibližně jednou za rok na své
zahradě očekávat nezvanou motoristickou návštěvu i s nepříjemnými důsledky
– poničeným plotem a zahradou a zejména ohrožením zdraví i života nás a
našich dětí.
Rozhodnutí o námitce: Námitka č. 1a se v celém rozsahu zamítá. Námitce č. 1b se
v celém rozsahu vyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) Úprava silničního provozu na navrhované komunikaci MK 7 bude po její realizaci na vlastníku komunikace a bude spadat do působnosti příslušného silničního úřadu. Stanovení úpravy silničního provozu MK 7 v rámci ÚP Dobřany by
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šlo nad zákonný rámec, který je možno v rámci územně plánovací dokumentace řešit.
Ad b) ÚP Dobřany byl změněn a přestavba křižovatky na I/27 DS5 byla vypuštěna.
3. Námitka uplatněná Davidem Kounovským dne 27.11.2013 pod č.j.:2890/SO/13:
a. Nesouhlasím, aby parcely č. 536/1, 536/2, 536/3, 537/1, 537/2 a 537/3 v obci
Šlovice, katastrální území Šlovice u Plzně, byly v novém územním plánu vedeny jako zahrádkářské kolonie s možností výstavby objektu pouze 5 m × 5
m.
Odůvodnění námitky:
Před koupí těchto pozemků nám bylo sděleno na příslušném stavebním úřadě, že na těchto parcelách je možno postavit rekreační domek k celoročnímu
obývání o velikosti rodinného domu. Pokud by byl územní plán takto schválen,
znamenalo by to zcela znehodnocení naší investice a bylo by to v rozporu
s podanými informacemi od stavebního úřadu, které jsme dostali před koupí
pozemku.
Rozhodnutí o námitce: Námitka č. 3 se v celém rozsahu zamítá.
Odůvodnění:
Ad a) V sídelním útvaru Šlovice je vymezeno v ÚP Dobřany dostatečné množství
zastavitelných ploch pro rozvoj výstavby rodinných domů. Způsob vymezení
těchto ploch se v zájmu dosažení racionální ucelenosti zástavby zaměřuje na
využití proluk a na arondaci okrajových částí Šlovic při zohlednění návaznosti
na koncepci rozvoje obsaženou v dosud platné územně plánovací dokumentaci Šlovic. Rozvojové možnosti místní části jsou limitované zejména demografickými hledisky, polohou mezi dálnicí D5 a (dálničním přivaděčem) silnicí
I/27 i s ohledem na stav a perspektivy rozvoje technické infrastruktury (zejména kanalizace a čištění odpadních vod) a dopravní infrastruktury. Doplnění zastavitelných ploch do návrhu územního plánu dle požadavku podatele se
vzhledem k rozvojovým limitům sídelního útvaru Šlovice nejeví jako možné.
Dle vyjádření stavebního úřadu nebylo v předmětném území vydáno žádné
rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, kterým by byla povolena
jakákoliv stavba a které by bylo případně v rozporu s ÚP Dobřany.
4. Námitka uplatněná Tomáš Kounovský dne 27.11.2013 pod č.j.:2891/SO/13:
a. Nesouhlasím, aby parcely č. 536/1, 536/2, 536/3, 537/1, 537/2 a 537/3 v obci
Šlovice katastrální území Šlovice u Plzně, byly v novém územním plánu vedeny jako zahrádkářské kolonie s možností výstavby objektu pouze
5 m × 5 m.
Odůvodnění námitky:
Před koupí těchto pozemků nám bylo sděleno na příslušném stavebním úřadě, že na těchto parcelách je možno postavit rekreační domek k celoročnímu
obývání o velikosti rodinného domu. Pokud by byl územní plán takto schválen,
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znamenalo by to zcela znehodnocení naší investice a bylo by to v rozporu
s podanými informacemi od stavebního úřadu, které jsme dostali před koupí
pozemku.
Rozhodnutí o námitce: Námitka č. 4 se v celém rozsahu zamítá.
Odůvodnění:
Ad a) V sídelním útvaru Šlovice je vymezeno v ÚP Dobřany dostatečné množství
zastavitelných ploch pro rozvoj výstavby rodinných domů. Způsob vymezení
těchto ploch se v zájmu dosažení racionální ucelenosti zástavby zaměřuje na
využití proluk a na arondaci okrajových částí Šlovic, při zohlednění návaznosti
na koncepci rozvoje obsaženou v dosud platné územně plánovací dokumentaci Šlovic. Rozvojové možnosti místní části jsou limitované zejména demografickými hledisky, polohou mezi dálnicí D5 a (dálničním přivaděčem) silnicí
I/27 i s ohledem na stav a perspektivy rozvoje technické infrastruktury (zejména kanalizace a čištění odpadních vod) a dopravní infrastruktury. Doplnění zastavitelných ploch do návrhu územního plánu dle požadavku podatele se
vzhledem k rozvojovým limitům sídelního útvaru Šlovice nejeví jako možné.
Dle vyjádření stavebního úřadu nebylo v předmětném území vydáno žádné
rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, kterým by byla povolena
jakákoliv stavba a které by bylo případně v rozporu s ÚP Dobřany.

M.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Uplatnit připomínky k návrhu Územního plánu Dobřany mohl každý do 7 dnů ode dne
konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobřany, které se uskutečnilo dne
21.11.2013, tj. do 28.11.2013, podáním učiněným u pořizovatele. Pořizovatel s určeným zastupitelem (starostou) – Bc. Markem Sýkorou, podle § 53 odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil připomínky uplatněné ke zveřejněnému návrhu Územního plánu Dobřany a výsledky
veřejného projednání návrhu Územního plánu Dobřany a zpracoval návrh vyhodnocení
uplatněních připomínek, které projednal s dotčenými orgány. Návrh vyhodnocení uplatněních
připomínek k návrhu Územního plánu Dobřany byl předložen Zastupitelstvu města Dobřany.
Pořizovatel Městský úřad Dobřany, stavební odbor ve spolupráci s určeným zastupitelem (starostou) – Bc. Markem Sýkorou vyhodnotil připomínky následovně:
Připomínky uplatněné k návrhu Územního plánu města Dobřany dle § 52 odst. 3 stavebního zákona
1. Připomínka uplatněná Jakubem Kapicem dne 25.11.2013 pod č.j.:2859/SO/13:
a. Část bývalých kasáren je zakreslena jako stávající zástavba (i s objekty), ačkoliv je volná.
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b. Stávající DD v bývalých kasárnách je zakreslen jako výhledová zástavba, ne
jako OV.
c. Křižovatka ulic 1. máje – Sokolovská je nevhodná (v oblouku), nepřehledná,
má nevhodné poloměry pro nákladní dopravu, není však nijak řešena. Vzhledem k výstavbě na jižní straně obce je značně zatížena dopravou a při výstavbě v bývalých kasárnách její zatížení se ještě zvýší.
d. V obci se značně používá kolo, v návrhu je jen mezinárodní cyklostezka, nejsou řešeny jízdy v obci (po komunikacích).
e. Není řešena křižovatka Sokolovská – Stromořadí (vjezd do bývalých kasáren),
ačkoliv je zde šest (používaných) komunikací. Není řešen ani chodník pro uživatele DD (přístup jen komunikací), křižovatka nemá ani přechody (zebry).
f. Není řešeno odpovídající parkování předpokládaných vozidel.
g. V obci je nedostatek veřejné zeleně (parků, např. pro DD).
h. Je navrženo zachování stávajících komunikací v kasárnách (ve zpracované
studii zástavby je tomu jinak).
i.

Řešení obcí je prováděno tzv. Salámovou metodou (viz neřešení komunikace
garáží Plzeňská ulice., počet křižovatek a přechodů Sokolovská - kruhový objezd, přístup k DD, atd.)

Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 1 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) Prostor bývalých kasáren je řešen návrhem Územního plánu Dobřany (dále
jen „ÚP Dobřany“) jako plocha P6a, P6b, P6c, ZV7 a ZV8. Tyto plochy jsou
řešeny jako přestavbové. Jediná stabilizovaná plocha v prostoru bývalých kasáren je plocha BV v severozápadní části. Jedná se o plochu s již realizovanými rodinnými domy. ÚP Dobřany je zpracován nad podkladem aktuálně dostupné mapy (státní mapové dílo), ve které jsou zachyceny hranice parcel.
Ad b) Stávající „domov důchodců“ je stavbou bytových domů. Stavby bytových domů byly zkolaudovány stavebním úřadem dne 26.6.2006 pod č.j.:1201/SO/06.
Z tohoto důvodu není plocha se stavbou „domov důchodců“ řešena jako plocha OV - občanského vybavení, ale jako plocha SM - smíšené obytné –
městské.
Ad c) Jedná se o stávající křižovatku ve stabilizovaném území. V rámci pořizování
ÚP Dobřany nebyl ze strany vlastníka (město Dobřany a Plzeňský kraj) a
správce (SÚS Starý Plzenec) předmětných komunikací, ani ze strany příslušných dotčených orgánů státní správy vznesen požadavek na úpravu předmětné křižovatky v ÚP Dobřany. Zpracovatel (Atelier T - plan s.r.o.) ÚP Dobřany
též nevyhodnotil nutnost úpravy předmětné křižovatky v rámci ÚP Dobřany.
Ad d) ÚP Dobřany podrobně řeší koncepci nemotorové dopravy v kapitole D.1.4. a v
podkapitole D.1.4.1. Cyklistická a pěší doprava. V rámci řešeného území se
navrhuje páteřní síť cyklostezek a cyklotras zejména v rámci obnovení původních historických cest, které budou jako účelové komunikace se sdruženou
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funkcí zajišťovat zpřístupnění pozemků a vedení značených cyklistických a
pěších tras. V rámci samotného sídla Dobřany je navržena DC 1, DC 2, DC 3,
DC 7, DC 9. Vzhledem k povaze územního plánu (blíže viz § 43 odst. 1 stavebního zákona) jako plánu základní koncepce infrastruktury byla v rámci ÚP
Dobřany vymezena jen hlavní síť cyklistické dopravy.
Ad e) ÚP Dobřany nevymezuje plochu křižovatky ulic Stromořadí a Sokolovská jako
plochu pro přestavbu křižovatky. Jedná se o stávající křižovatku, ve stabilizovaném území. Zpracovatel (Atelier T - plan s.r.o.) ÚP Dobřany nevyhodnotil
nutnost úpravy předmětné křižovatky v rámci ÚP Dobřany.
Ad f)

ÚP Dobřany řeší parkování v rámci kapitoly D.1.5. Doprava v klidu.
V plochách změn je pak navrhováno řešení nároků na parkování a odstavování osobních i nákladních vozidel na vlastních pozemcích nebo jako součást
stavby. Vzhledem k povaze územního plánu jako plánu základní koncepce infrastruktury byla v rámci ÚP Dobřany vymezena základní koncepce řešení dopravy v klidu.

Ad g) ÚP Dobřany vymezuje samostatné plochy veřejné zeleně. Jedná se zejména
o změnové plochy označené jako ZV 1 – ZV 8. Dále je veřejná zeleň řešená
v kapitole C.4. Systém sídelní zeleně a v kapitole C.1. Urbanistická koncepce.
Při vymezování nových ploch stanovuje územní plán požadavek, aby v rámci
dalších stupňů projektové dokumentace u ploch bydlení, smíšených obytných
ploch, ploch rekreace a ploch občanského vybavení řešit vymezení veřejných
prostranství s veřejnou zelení pro potřeby obyvatel daných ploch. U „domova
důchodců“ v bývalých kasárnách je vymezena nově plocha veřejné zeleně
ZV7 o výměře 7800 m2 a ZV8 o výměře 6600 m2 (viz odůvodnění územního
plánu).
Ad h) ÚP Dobřany v rámci plochy bývalých kasáren v rámci výkresu I.3 – Koncepce
dopravní infrastruktury vymezuje stávající vybrané místní komunikace. V rámci
funkčního využití jednotlivých ploch pak ÚP Dobřany připouští umisťování dalších staveb veřejné dopravní infrastruktury.
Ad i)

V rámci pořizování ÚP Dobřany nebyla používána tzv. „salámová metoda“ (salámová metoda je označení pro praxi či taktiku, kdy se kontroverzní či obtížné
cíle, řešení a požadavky, které by se celkově prosazovaly jen těžko, nebo by
byly zcela neprůchodné, rozdělí na malé dílčí krůčky a prosazují se postupně.
Pojem se používá pro popis postupů v širokém spektru oblastí počínaje vojenstvím a pokračuje přes zákonodárné snahy až po prosazování tras dálnic).
Územní plán řeší celé katastrální území města Dobřany a řeší všechny stavebním zákonem požadované oblasti. V rámci pořizování územního plánu byly
řešeny všechny otázky, cíle a požadavky vždy společně. Jak již pořizovatel
uvedl výše, obsahem a účelem územního plánu je stanovení základních koncepcí. Přílišná podrobnost by vedla k rigiditě a ve své podstatě k potlačení
účelu územního plánu.
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2. Připomínka uplatněná
č.j.:2884/SO/13:

Tomášem

Kounovským

dne

27.11.2013

pod

a. Kdybychom chtěli koupit parcelu v zahrádkářské kolonii s možností výstavby
objektu pouze 5 × 5 m čtverečních, rozhodně bychom tak neučinili ve Šlovicích (parcela č. 537/3 k.ú.Šlovice u Plzně), ale přímo v blízkém okolí Plzně.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 2 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany stanovuje základní urbanistickou koncepci s plošnou a prostorovou regulací. Pozemek p.č. 537/3 v k.ú. Šlovice u Plzně je řešen ÚP Dobřany
jako plocha Rekreace - Zahrádkářská kolonie a ÚP Dobřany stanovuje, že zastavěná plocha staveb bude maximálně 25 m2. Plošná regulace zastavěné
plochy staveb do 25 m2 byla stanovena v rámci ploch Rekreace - Zahrádkářská kolonie jednotně pro všechny řešené pozemky.
3. Připomínka uplatněná
č.j.:2885/SO/13:

Davidem

Kounovským

dne

27.11.2013

pod

a. Kdybychom chtěli koupit parcelu v zahrádkářské kolonii s možností výstavby
objektu pouze 5 × 5 m čtverečních, rozhodně bychom tak neučinili ve Šlovicích (parcela č. 537/3 k.ú.Šlovice u Plzně), ale přímo v blízkém okolí Plzně.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 3 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany stanovuje základní urbanistickou koncepci s plošnou a prostorovou regulací. Pozemek p.č. 537/3 v k.ú. Šlovice u Plzně je řešen ÚP Dobřany
jako plocha Rekreace - Zahrádkářská kolonie a ÚP Dobřany stanovuje, že zastavěná plocha staveb bude maximálně 25 m2. Plošná regulace zastavěné
plochy staveb do 25 m2 byla stanovena v rámci ploch Rekreace - Zahrádkářská kolonie jednotně pro všechny řešené pozemky.
4. Připomínka uplatněná Stanislavem Krištofem dne 28.11.2013 pod
č.j.:2893/SO/13 a věcně shodná připomínka uplatněná Stanislavem Krištofem a
Miladou Krištofovou dne 30.10.2013 pod č.j.:2694/SO/13:
a. Dne 26.4.2010 jsem žádal o zapracování pozemků do Územního plánu Dobřany jako pozemky zastavitelné. Z důvodu, že syn a dcera chtějí na níže uvedených parcelách stavět dva rodinné domy pro celoroční bydlení pro své rodiny. Předmětné pozemky jsou
Parcela p.č. 691/3 díl 2 výměra 3967 m2
Parcela p.č. 693/1 výměra 1780 m2
Parcela p.č. 693/2 díl 2 výměra 1055 m2
Parcela p.č. 694 díl 2 výměra 3039 m2
Parcela p.č. 695/1 díl 2 výměra 3771 m2
Parcela p.č. 695/2 díl 2 výměra 3789 m2
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b. Dne 18.3.2013 jsem žádal o zapracování pozemků do Územního plánu Dobřany jako pozemky zastavitelné. Z důvodu, že na těchto pozemcích chci postavit rodový dvůr. Chci zde jen hospodařit na svých pozemcích, chovat dobytek a pěstovat zeleninu. Jedná se o tyto pozemky ve Vodním Újezdě na
LV 1642
Parcela p.č. 462
Parcela p.č. 196 díl 1
Parcela p.č. 196 díl 2
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 4 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) Předmětné pozemky navazují ze severu na změnovou plochu Z 41 Plocha
bydlení – v rodinných domech – venkovské a nacházejí se z části v prvcích
ÚSES a ve stanoveném záplavovém území řeky Radbuzy. Vymezení předmětných pozemků jako plochy pro bydlení by bylo v rozporu s cíli a úkoly
územního plánování a se zadáním územního plánu, ve kterém byl vznesen
požadavek na respektování prvků ÚSES a vymezování zastavitelných ploch
mimo záplavová území.
Ad b) ÚP Dobřany řeší předmětné pozemky jako plochu ZE – Plochy zemědělské –
orná půda. Předmětné pozemky se nachází mimo současně zastavěné území
sídelního útvaru Vodní Újezd a nenavazují přímo na stávající zástavbu rodinných domů. Z jižní části navazují pozemky p.č. 196 díl1 a p.č. 196 dil2 na RI Plochy rekreace – stavby pro rodinnou rekreaci. Pozemek p.č. 462 nenavazuje přímo na zástavbu rodinných domů. Tento pozemek rovněž při šířce cca 50
m a délce cca 320 m vybíhá a zasahuje do zemědělských ploch. V rámci sídelního útvaru Vodní Újezd je dle předpokládaného demografického vývoje
vymezené dostatečné množství nových ploch umožňující výstavbu staveb pro
bydlení. Dle zadání ÚP Dobřany nemá též docházet k posilování sídelní funkce obcí bez dostatečné vybavenosti. Vymezování ploch ve volné krajině bez
vazby na stávající zástavbu (suburbanizace) je též v rozporu se zadáním ÚP
Dobřany (převzatý požadavek ze ZUR Plzeňského kraje, viz kapitola A bod 2
zadání ÚP Dobřany) a v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
5. Připomínka uplatněná Josefem Hodkem dne 27.11.2013 pod č.j.:2892/SO/2013:
a. DC5 - nesouhlasíme se stávající variantou a jako přímo sousedící navrhujeme
variantu 3. S variantou 4 bychom se za určitých podmínek také ztotožnili (přiložena mapka se zakreslením variant).
Odůvodnění: Dohodnutá trasa, charakter užívání – pěší trasa o šířce 2 – 3 m,
znemožnění vjezdu aut a čtyřkolek.
b. Z6 – opakovaně žádám o zrušení zóny Z6 a ponechání jako TP.
c. Z4 – žádám jako vlastník části pozemku o zrušení zóny Z 4 a převedení na
ornou půdu (začlenění do ZE).
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d. Opakovaně žádám o zakreslení strouhy, aby nedocházelo k podmáčení pozemku v mém vlastnictví p.č. 35/2 (přiložena mapka se zákresem strouhy).
e. DS5 – žádám, aby při plánování křižovatky DS5 nedošlo k zúžení kvůli zachování prostoru pro nájezd zemědělské techniky.
f. Zrušit trasu MÚK nad zemědělskou farmou v rozsahu od pozemku p.č. 204/6
směr Litice.
g. Zrušit MÚK pod zemědělskou farmou v rozsahu od pozemku p.č. 206/2 směr
Litice, Robčice, Útušice.
h. Plochu izolační zeleně na pozemku p.č. 200/1 přesunout k jeho západní hranici.
i.

Zrušit plochu izolační zeleně na pozemku p.č. 204/3 a 204/4.

j.

Na pozemcích 550/6 a 550/16 změnit využití na zemědělskou výrobu.

k. Změnit využití pozemku 200/1 na využití pro zemědělskou výrobu (vydané
stavební povolení na stavbu „Hala na výrobu a skladování pícnin“).
l.

Na veškerých pozemcích v mém vlastnictví provádět změnu využití pouze
s mým souhlasem.

m. Ponechat rovné koryto stávajícího potoka.
n. E7 – nadzemní vedení 22 kV pro napojení rozvojových ploch Z1. Jedná se o
vzdušné vedení vysokého napětí, jehož ochranné pásmo významně ovlivňuje
pozemky v mém vlastnictví. Na dotčených pozemcích je plánována výstavba,
kterou ochranné pásmo vysokého napětí znemožní. Žádám o změnu trasy
vzdušného vedení tak, aby nedošlo k ovlivnění pozemků v mém vlastnictví.
o. DC5 – cyklistická trasa Šlovický vrch – Šlovice – (Útušice – řeka Úhlava). Severně od této cyklistické trasy se v k.ú. Šlovice nachází mnou provozované
zemědělské objekty s chovem hovězího dobytka. Jižně od této cyklistické trasy se nachází louky, na nichž probíhá pastva tohoto dobytka. Cyklistická trasa
lemuje společnou hranici zemědělské farmy a ploch pro pastvu. Je nutné zachovat volný přechod zvířat mezi pastvou a stájí. Dále bych chtěl vědět, jaký
bude přesný název této trasy, zda cyklistická trasa, víceúčelová místní komunikace nebo cyklostezka.
p. LK K – biokoridor nad zemědělskou farmou. Žádám o přesunutí tohoto biokoridoru na horizont, nebo nejlépe po hranici katastru Šlovice/Litice.
q. TP – trvalý travnatý porost. Žádám o potvrzení, že v rámci této plochy východně od zóny Z6 je možné realizovat krytou jezdeckou halu se stájí, součástí by
byla výstavba zázemí, to spočívá ve výstavbě provozní budovy, ve které by
bylo provedeno sociální zázemí, šatny a klubová místnost a sedlovna.
r. Žádáme o změnu trasy zeleného pásu ZI 1 (přiložena mapka se zákresem navrhovaného přesunutí).
s. Žádám o změnu názvu LB 22 u přivaděče na TP – trvalý porost, nebo pastevní areál, pro možnost pasení dobytka.
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t. Nesouhlasíme s napojením plánované komunikace ze zóny Z1B a Z1C (BV)
na komunikaci 205 z důvodu plynulého provozu zemědělské farmy a z důvodu
majetkového nevypořádání – povrch této komunikace je v mém vlastnictví.
u. Žádáme o vybudování strouhy viz přiložená mapka a to z důvodu, aby nedocházelo k podmáčení pozemků pod zahradami jako nyní.
v. Žádáme o předložení potřebných dokumentů ohledně zóny DS5 – plánovaná
změna křižovatky tak, abychom se mohli vyjádřit.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 5e, č. 5f, č. 5i, č. 5k, č. 5m, č. 5n a č. 5t se
v celém rozsahu vyhovuje, ostatním částem připomínky č. 5 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany přebírá trasu DC5 v místě zemědělského areálu Šlovice z platné
územně plánovací dokumentace. Trasa je navrhovaná ve stopách historické
komunikace, kterou stále vlastní město Dobřany a která propojovala obec Šlovice se sousedními obcemi. V rámci ÚP Dobřany bylo vyhodnoceno vedení
trasy DC5 v místě původní historické cesty jako nejoptimálnější.
Ad b) Pořizovatel v průběhu pořizování ÚP Dobřany nezaznamenal požadavek
vlastníka pozemků (Státní pozemkový úřad) dotčených změnovou plochou Z6
na změnu funkčního využití z BV na TP.
Ad c) Změnová plocha Z4 - Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba, byla
na základě zadání návrhu územního plánu převzata z Územního plánu sídelního útvaru Šlovice. Tato plocha je vymezená v návaznosti na stávající zemědělskou farmu a slouží pro rozvoj zemědělské výroby. Další plochy pro rozvoj
zemědělské výroby nejsou na katastru Šlovice u Plzně vymezovány. Případný
rozvoj zemědělské výroby by měl směřovat dále od bytové zástavby v rámci
sídelního útvaru. Pořizovatel v průběhu pořizování ÚP Dobřany nezaznamenal
požadavek ostatních vlastníků pozemků (Státní pozemkový úřad) dotčených
změnovou plochou Z4 na změnu funkčního využití z VZ na ZE.
Ad d) V rámci pořizování ÚP Dobřany bylo v souladu se zadáním územního plánu
vyhodnoceno ohrožení území povodněmi. ÚP Dobřany stanovuje vodohospodářská opatření zejména v rozsahu kapitoly E.4. Vodohospodářská opatření
v krajině. Vzhledem k povaze územního plánu jako plánu základní koncepce,
a k povaze navrhovaného opatření (strouhy) nebyla v rámci ÚP Dobřany požadovaná strouha vymezena. Nevymezení požadovaného opatření v ÚP Dobřany nebrání jeho realizaci.
Ad e) ÚP Dobřany byl změněn a DS5 byla vypuštěna.
Ad f)

ÚP Dobřany nevymezuje nad zemědělskou farmou v rozsahu pozemku
p.č. 204/6 žádný koridor pro stavbu MÚK. Koridor pro cyklostezku, který je
vymezen v Územním plánu sídelního útvaru Šlovice a který vede nad zemědělskou farmou, nebyl do ÚP Dobřany převzat.
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Ad g) ÚP Dobřany přebírá trasu DC5 v místě zemědělského areálu Šlovice z platné
územně plánovací dokumentace. Trasa je navrhovaná ve stopách historické
komunikace, kterou stále vlastní město Dobřany a která propojovala obec Šlovice se sousedními obcemi. V rámci ÚP Dobřany bylo vyhodnoceno vedení
trasy DC5 v místě původní historické cesty jako nejoptimálnější.
Ad h) Zadání ÚP Dobřany vznášelo v kapitole D) Požadavky na plošné a prostorové
uspořádání území požadavek, že budou navrženy liniové a plošné výsadby
kolem stávajících objektů zemědělské výroby, zejména mezi obytnou zástavbou, s funkcí clonnou, protiprachovou a protihlukovou. ÚP Dobřany navrhuje
u ploch, které mohou z hygienických nebo estetických důvodů negativně
ovlivňovat sousední plochy, podmínku jejich využití vysázení pásů ochranné a
izolační zeleně. Plocha ochranné a izolační zeleně ZI1 je vymezena ve Šlovicích pro prostorové oddělení obytné zástavby od ploch výroby a skladování.
Plocha izolační zeleně byla též v podstatně větším měřítku vymezena
v Územním plánu sídelního útvaru Šlovice. ÚP Dobřany tuto plochu přebírá,
redukuje a zpřesňuje ji. Plocha ZI1 byla posunuta k západní hranici, ale i
k jižní hranici pozemku p.č. 200/1 tak, aby bylo splněno zadání ÚP Dobřany.
Ad i)

ÚP Dobřany nepřebírá z Územního plánu sídelního útvaru Šlovice na pozemcích p.č. 204/3 a 204/4 plochy izolační zeleně.

Ad j)

ÚP Dobřany řeší pozemky p.č. 550/6 a 550/16 jako funkční plochy TP – Zemědělské plochy – trvalé travní porosty. Na pozemku p.č. 550/6 je však vymezena změnová plocha Z6 BV. Pořizovatel v průběhu pořizování ÚP Dobřany
nezaznamenal požadavek vlastníka pozemků (Státní pozemkový úřad) dotčených změnovou plochou Z6 na změnu funkčního využití z BV na TP. Změnová
plocha Z6 navazuje na stávající zástavbu BV a vhodně ji doplňuje.

Ad k) ÚP Dobřany řeší pozemek p.č. 200/1 jako stavovou plochu VZ – Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba.
Ad l)

V rámci pořizování územního plánu není možné zajišťovat souhlasy vlastníků
všech pozemků dotčených ÚP Dobřany. Stavební zákon ukládá pořizovateli
zveřejnit návrh zadání ÚP, návrh ÚP a vést řízení o ÚP. V rámci těchto úkonů
pořizovatele může vlastník pozemku projevit svoji vůli a názor na způsob, jakým je jeho pozemek řešen v rámci ÚP.

Ad m) ÚP Dobřany neřeší směrové úpravy vodního toku v rámci katastru Šlovice u
Plzně.
Ad n) ÚP Dobřany byl změněn a vedení elektrického napětí E7 bylo vypuštěno.
Ad o) ÚP Dobřany přebírá trasu DC5 v místě zemědělského areálu Šlovice z platné
územně plánovací dokumentace. Trasa je navrhovaná ve stopách historické
komunikace, kterou stále vlastní město Dobřany a která propojovala obec Šlovice se sousedními obcemi. V rámci ÚP Dobřany bylo vyhodnoceno vedení
trasy DC5 v místě původní historické cesty jako nejoptimálnější. Přesný název
vymezeného koridoru je DC5: Dobřany (DC1) – Šlovický vrch – Šlovice –
(Útušice - řeka Úhlava). ÚP Dobřany koridor vymezuje pro cyklostezku.
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Ad p) Zpracovatel ÚP (Atelier T – plan, s.r.o.) vycházel při koncipování skladebných
částí územního systému ekologické stability - ÚSES (jehož je LK K součástí)
ze zadání ÚP Dobřany (ZM – 28.4.2010), které uložilo maximálně respektovat
strategické a další dokumenty města – mezi nimiž byl uveden podklad pro
územní plán: „Revize generelů místního územního systému ekologické stability“. Řešení LK K, vůči němuž je podána připomínka, bylo převzato z tohoto
dokumentu. Zpracovatel ÚP se s tímto řešením LK K principielně ztotožnil.
V územním plánu navržené vedení LK K logicky vhodným způsobem lemuje
účelovou komunikaci, která zpřístupňuje stávající výrobní plochy na severním
okraji sídelního útvaru Šlovice. Poloha LK K je současně fixována návazností
na vymezené lokální biocentrum LB 22. Přínosem takto vymezeného
LK K jsou i jeho doplňkové funkce - hygienické, vizuální i estetické zlepšení
prostředí pro zastavitelné plochy na severním okraji Šlovic ve vztahu k dálnici
D5 i k přilehlým zemědělským plochám.
V případě, že by došlo k přesunutí LK K na horizont nebo do polohy podél
hranice katastrálního území, jak navrhuje podatel, uvedené logické důvody řešení LK K obsaženého v návrhu územního plánu by nebyly naplněny a zmíněné doplňující funkce LK K by se neuplatnily vůbec nebo jen v omezené míře. Zásadní nevýhodou návrhu podatele by byla také výrazná fragmentace
zemědělských ploch v severním zázemí sídelního útvaru Šlovice.
Ad q) ÚP Dobřany obsahuje kapitolu F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO
ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT,
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), POPŘÍPADĚ
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (například výškové regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), ve které je uvedeno hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání. Závazné potvrzení o souladu konkrétní stavby s územně
plánovací dokumentací přísluší podle stavebního zákona jen stavebnímu úřadu. Pořizovatel pro nedostatek působnosti takovouto činnost nemůže dělat.
Ad r)

Zadání ÚP Dobřany vznášelo v kapitole D) Požadavky na plošné a prostorové
uspořádání území požadavek, že budou navrženy liniové a plošné výsadby
kolem stávajících objektů zemědělské výroby, zejména mezi obytnou zástavbou, s funkcí clonnou, protiprachovou a protihlukovou. ÚP Dobřany navrhuje
u ploch, které mohou z hygienických nebo estetických důvodů negativně
ovlivňovat sousední plochy, podmínku jejich využití vysázení pásů ochranné a
izolační zeleně. Plocha ochranné a izolační zeleně ZI1 je vymezena ve Šlovicích pro prostorové oddělení obytné zástavby od ploch výroby a skladování.
Plocha izolační zeleně byla též v podstatně větším měřítku vymezena
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v Územním plánu sídelního útvaru Šlovice. ÚP Dobřany tuto plochu přebírá,
redukuje a zpřesňuje ji. Akceptování návrhu podatele je podmíněno změnou
části ploch určených na bydlení BV na plochy výroby VZ, což by bylo
v rozporu se zadáním ÚP Dobřany, který požaduje, aby případný rozvoj zemědělské výroby směřoval dále od bytové zástavby v rámci sídelního útvaru a
ne dovnitř zástavby jako v případě návrhu podatele.
Ad s) Zpracovatel územního plánu Dobřany vycházel při koncipování skladebných
částí územního systému ekologické stability – ÚSES ze zadání ÚP města
Dobřany (ZM – 28.4.2010), které uložilo maximálně respektovat strategické a
další dokumenty města – mezi nimiž byl uveden podklad pro územní plán:
„Revize generelů místního územního systému ekologické stability“. Řešení lokálního biocentra LB 22, vůči němuž je podána námitka, bylo převzato
z tohoto dokumentu.
Lokální biocentrum LB 22 je zahrnuto mezi skladebné části ÚSES v kategorii
„existující“. Podle podmínek pro využití vymezených ploch a koridorů ÚSES
uvedených v návrhu územního plánu se kromě jiného stanovuje, aby se po
zpracování dokumentace typu „ Projekt ÚSES“ přistoupilo k realizaci opatření
ke zvýšení ekologické stability předmětných ploch a k dosažení cílového stavu
ekosystémů dle této dokumentace (možnou podobou cílového stavu je navrhovatelem požadovaný trvalý travní porost, který je ekologicky stabilnější než
orná půda).
Zpracování dokumentu „Projekt ÚSES“ může být eventuálně kombinováno se
zpracováním „Komplexních pozemkových úprav“. V rámci těchto dokumentací
bude řešena výsledná podoba biocentra a jeho cílový stav zajišťující jeho
funkčnost, v rámci obou variant projektové přípravy ÚSES je možná účast veřejnosti, resp. součástí řešení jsou i vlastnické vztahy potenciálně dotčené návrhem. Změna názvu dle návrhu podatele nemůže být z důvodu systematiky
používání označení v rámci ÚP Dobřany realizována, protože název LB 22 je
označení skladebního prvku ÚSES a označení TP je označení funkční Plochy
zemědělské – trvalý travní porost, tedy územního limitu a funkční plochy.
Ad t)

ÚP Dobřany byl změněn a napojení změnových ploch Z1b a Z1c na komunikaci k zemědělské farmě bylo vypuštěno.

Ad u) V rámci pořizování ÚP Dobřany bylo v souladu se zadáním územního plánu
vyhodnoceno ohrožení území povodněmi. ÚP Dobřany stanovuje vodohospodářská opatření zejména v rozsahu kapitoly E.4. Vodohospodářská opatření
v krajině. Vzhledem k povaze územního plánu jako plánu základní koncepce a
k povaze navrhovaného opatření (strouhy) nebyla v rámci ÚP Dobřany požadovaná strouha vymezena. Nevymezení požadovaného opatření v ÚP Dobřany nebrání jeho realizaci. Zajištění realizace navrhovaného opatření jde nad
rámec požadavků, které řeší pořizovatel při pořizovatelské činnosti.
Ad v) DS5 byla vypuštěna z ÚP Dobřany.
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6. Připomínka uplatněná Janou Maříkovou dne 21.11.2013 pod č.j.:2894/SO/13:
a. Mezinárodní cyklostezka CT 3, která má velkou podporu Plzeňského kraje,
zasahuje pozemky v mém vlastnictví. Požaduji výkup všech parcel v dotčené
oblasti, což jsem ústně sdělila pracovnici městského úřadu. A nyní tak činím i
písemnou formou – připomínkou.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 6 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) Městský úřad Dobřany, stavební odbor, jako příslušný pořizovatel ÚP města
Dobřany, v rámci pořizování územně plánovací dokumentace nemůže
z důvodu absence působnosti zajišťovat výkupy pozemků v rámci území řešeného návrhem ÚP Dobřany. Nemůže též v rámci pořizování územně plánovací
dokumentace stanovit komukoliv povinnost vykoupit všechny parcely, které
jsou dotčeny koridorem stavby CT3.
7. Připomínka uplatněná společností České dráhy, a.s. dne 2.12.2013 pod
č.j.:2902/SO/13.
Vyhodnocení připomínky: K připomínce č. 7 se v celém rozsahu nepřihlíží.
Odůvodnění:
Připomínka uplatněná společností České dráhy, a.s. dne 2.12.2013 pod
č.j.:2902/SO/13 byla uplatněna po stanovené lhůtě, která končila 7 dní po veřejném projednání návrhu ÚP Dobřany, tj. 28.11.2013. Připomínka byla předána k doručení dne 29.11.2013 a doručena byla dne 2.12.2013. Dle ust. § 52
odst. 3 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě
nepřihlíží. O této skutečnosti náležitě poučil pořizovatel veřejnost prostřednictvím oznámení ze dne 18.10.2013 pod č.j: 2580/SO/2013.

Připomínky uplatněné k návrhu Územního plánu Dobřany dle § 50 odst. 3 stavebního
zákona
1. Připomínka uplatněná Petrem Umnerem a Jaroslavou Umnerovou dne 5.3.2013
pod č.j.:592/SO/13
a. Jakožto vlastníci pozemku p.č. 4000/2 v k.ú. a obci Dobřany, který jsme koupili
od města Dobřany pro výstavbu rodinného domu sdělujeme, že v návrhu
územního plánu města Dobřany je náš výše uvedený pozemek řešen v ploše
občanské vybavenosti, která neumožňuje realizovat využití pozemku ke stanovenému záměru. Dovolujeme si proto požádat o zařazení pozemku do
funkční plochy, která by umožňovala výstavbu rodinného domu dle uzavřené
kupní smlouvy.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 1 se v celém rozsahu vyhovuje.
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Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany byl změněn a pozemek je řešena jako funkční plocha BV. Pozemek je plochou ve vazbě na plochy bydlení. Město Dobřany již nepočítá s využitím pozemku pro stavbu občanské vybavenosti.
2. Připomínka uplatněná Stanislavem Krištofem dne 18.3.2013 pod č.j:707/SO/13 a
věcně shodná připomínka uplatněná Stanislavem Krištofem a Miladou Krištofovou dne 30.10.2013 pod č.j.:2695/SO/13 (dle § 52 odst.3 stavebního zákona):
a. Žádáme o změnu návrhu územního plánu tak, že pozemky vedené ve zjednodušené evidenci p.č. 196 dil 1 a p.č. 196 díl 2 v k.ú. Vodní Újezd, budou začleněny do kategorie zastavitelných ploch, způsob využití - bydlení
v rodinných domech – venkovské, tj. jako stavební pozemek vhodný pro stavbu rodinného domu.
b. Žádáme o změnu návrhu územního plánu tak, že pozemek vedený ve zjednodušené evidenci p.č. 462 v k.ú. Vodní Újezd bude začleněn do kategorie zastavitelných ploch, způsob využití výroba a skladování – zemědělská výroba,
tj. jako stavební pozemek vhodný pro zemědělskou výrobu. Již dříve
v minulosti byla otázka změny způsobu využití předmětných parcel k naší žádosti řešena. Ve věci bylo ohledně navrhované změny vydáno ze strany
Městského úřadu Dobřany, odboru výstavby a životního prostředí dne
15.1.1996 kladné stanovisko k navrhované změně. Uvedené stanovisko MěÚ
Dobřany zohledňovalo i předchozí kladná vyjádření dotčených orgánů a bylo
konstatováno, že navrhovaná změna je možná. Nebyly shledány žádné možné překážky bránící této změně, možnost změny nebyla vázána na žádné
podmínky. V následujících letech jsme byli ohledně formální změny využití dotčených parcel opakovaně žádáni o posečkání a byli jsme odkazováni na projednání návrhu nového územního plánu města Dobřany. Tuto okolnost jsme
respektovali. Navrhovaná změna nenaruší žádné související aspekty, dopravní ani jiné, nenaruší ani jinak celkový koncept navrhovaného územního plánu.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 2 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany řeší předmětné pozemky jako plochu ZE – Plochy zemědělské –
orná půda. Předmětné pozemky se nachází mimo současně zastavěné území
sídelního útvaru Vodní Újezd a nenavazují přímo na stávající zástavbu rodinných domů. Z jižní části navazují na plochy Rekreace – stavby pro rodinnou
rekreaci. V rámci sídelního útvaru Vodní Újezd je dle předpokládaného demografického vývoje vymezené dostatečné množství nových ploch umožňující
výstavbu staveb pro bydlení. Vymezování ploch ve volné krajině bez vazby na
stávající zástavbu (suburbanizace) je v rozporu se zadáním ÚP Dobřany a
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
Ad b) ÚP Dobřany řeší předmětný pozemek z převážné části jako plochu ZE - Plochy zemědělské – orná půda. V rámci zadání ÚP Dobřany, kapitola C Požadavky na rozvoj území obce, byl stanoven požadavek, aby plochy výroby a
skladování byly nově vymezovány zejména v návaznosti na stávající areály a
komunikace I. a II. třídy, výjimečně III. třídy, nebo tak, aby přímo nenavazovaly
181

na plochy bydlení. Předmětný pozemek je bez vazby na odpovídající veřejnou
dopravní infrastrukturu. Nachází se v blízkosti nové rozvojové plochy Z 23 BV,
která je funkčně určena především pro bydlení v rodinných domech. Navrhované využití pozemku je v rozporu se zadáním ÚP Dobřany.
3. Připomínka uplatněná Jakubem Kapicem dne 3.4.2013 pod č.j:829/SO/13:
a. Neměl jsem možnost porovnat všechny platné změny ÚP.
b. Pokud platí územní studie č. 4 (Kasárna), je předložený návrh ÚP "krokem
zpět" (zpracována jako regulační plán).
c. Vydané územní rozhodnutí "Propojení ulic Žižkova - Sokolovská" není v souladu s dodatkem č. 4 ÚP.
d. Není řešeno dopravní řešení ve městě, ani obchvat města (s vyvlastněním pozemků). Není řešeno ani odpovídající (výhledové) parkování (nyní se parkuje
všude). Dodatek č. 4 uvádí 373 b.j. + veřejné budovy a míst k parkování jen
425 stání. Neřeší se ani parkování návštěvníků. Navržené (a zrealizované)
komunikace mají jen jízdní pruhy, stojící vozidlo tvoří překážku na komunikaci.
Pokud jsou stojící vozidla proti sobě, stává se komunikace neprůjezdnou.
e. Vzhledem k vybudování "Kotynky" jeví se obnova koupaliště na Radbuze jako
nadbytečná.
f. Stavby veřejné a pro občanskou vybavenost by měly mít přesné určení umístění (aby toto bylo rozptýlené a odpovídalo, např. u obchodů, spádové oblasti). Stavby pro občanskou vybavenost by měly být specifikovány.
g. Zachování stávajících křižovatek a komunikací a jejich napojení další zástavby
zřejmě nevyhovuje platným stávajícím normám (např. křižovatka Sokolovská 1. máje) pro všechna vozidla.
h. Ke změně územního plánu by mělo docházet jen ze zákona, při vyčerpání některého kritéria platného ÚP, při změně situace oproti stavu při schválení a jen
v rozsahu nutné změny. Obnovování ÚP je nadbytečně časově náročné a finančně nákladné.
i.

Zachování stávajícího "Kovošrotu" za předpokladu řešení Šlovického vrchu se
jeví jako nemístné.

j.

Připomínky k řešení ÚP by měly být požadovány od občanů pro jeho zadání,
neboť za současného stavu znamená (přijatá) připomínka prodloužení vypracování a schválení ÚP, včetně dalších nákladů (pokládám za vhodné projednávat s občany a připomínkovat koncept ÚP).

Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 3 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) Platná územně plánovací dokumentace města Dobřany je v souladu s § 165
odst. 1 stavebního zákona uložena u Stavebního úřadu Dobřany, Městského
úřadu Stod, odboru výstavby a u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru
regionálního rozvoje. Je proto možno dostavit se na kterýkoliv z výše uvede-
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ných správních orgánů a požádat o nahlédnutí do územně plánovací dokumentace města Dobřany.
Ad b) Dle zadání ÚP Dobřany byl vznesen požadavek, aby ÚP Dobřany vycházel
z rozvojových dokumentů města Dobřany, mimo jiné i z Územní studie Areál
Kasárna Dobřany. ÚP Dobřany vychází ze závěrů Územní studie Areál Kasárna Dobřany. Územní studie Areál Kasárna Dobřany byla zpracována
v souladu s § 30 stavebního zákona a navrhovala, prověřovala a posuzovala
vybrané problémy spojené s přestavbou bývalých kasáren. Zároveň byla
vzhledem ke své povaze zpracována ve větším detailu, než umožňuje zákonné vymezení obsahu územního plánu.
Ad c) Pořizovatel a Zastupitelstvo města Dobřany nemají působnost pro přezkoumávání rozhodnutí stavebního úřadu učiněná v rámci výkonu státní správy.
V případě, že se kdokoliv domnívá, že bylo učiněno rozhodnutí správního orgánu, které trpí právní vadou, může využít řádné nebo mimořádné opravné
prostředky dle správního řádu. Dle informací podaných stavebním úřadem podatel takovýto krok v dané věci neučinil. Pro úplnost se uvádí, že Územní plán
sídelního útvaru Dobřany má zpracovány a schváleny jen 3 změny.
Ad d) ÚP Dobřany řeší veřejnou dopravu v kapitole D. KONCEPCE VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ. V rámci
řešeného území byly identifikovány problémy spojené s dopravou a ÚP Dobřany nabízí jejich řešení. V rámci zmíněné kapitoly je řešena i doprava v klidu.
V rámci vymezování nových staveb bude řešena doprava v klidu na pozemcích těchto staveb nebo v těchto stavbách.
Ad e) ÚP Dobřany nevymezuje žádnou novou stavbu koupaliště na řece Radbuze.
V rámci funkčního využití ploch RH – Plochy rekreace – hromadné je v rámci
přípustného využití uveden demonstrativní výčet činností, jenž jsou v této ploše přípustné. Jedná se např. o veřejná tábořiště, rekreační pobytové louky,
přírodní koupaliště a pláže.
Ad f)

ÚP Dobřany neřeší přesné umístění jednotlivých staveb občanského vybavení. S takovýmto pojetím „plánování“ se neztotožňuje zadání ÚP Dobřany. Dle
zadání ÚP Dobřany jsou vymezovány rozvojové plochy v návaznosti na stávající zástavbu a základní občanskou vybavenost (školy, školky, prodejny, zdravotní středisko, atd.).

Ad g) ÚP Dobřany řeší veřejnou dopravu v kapitole D. KONCEPCE VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ. V rámci
řešeného území byly identifikovány problémy spojené s dopravou a ÚP Dobřany nabízí jejich řešení. Jedná se zejména o úpravy křižovatek označených
jako DS. U ostatních křižovatek nebyl vlastníkem nebo správcem příslušné
komunikace ani ze strany příslušných dotčených orgánů státní správy vznesen
požadavek na jejich úpravu. Zpracovatel (Atelier T - plan s.r.o.) ÚP Dobřany
též nevyhodnotil nutnost úpravy dalších křižovatek v rámci ÚP Dobřany.
Ad h) Dle § 44 stavebního zákona o pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce, a to
na návrh:
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1. z vlastního podnětu,
2. na návrh orgánu veřejné správy,
3. na návrh občana obce,
4. na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo jiná obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
5. na návrh oprávněného investora.
Z uvedeného je zřejmé, že důvody pro pořízení ÚP nebo jeho změny mohou
být různé.
Ad i)

ÚP Dobřany řeší areál společnosti DRUSO, spol. s.r.o. jako plochu TI ve stabilizované ploše a nenavrhuje v návaznosti na tento areál žádné jeho rozšíření.

Ad j)

ÚP Dobřany je pořizován v souladu se stavebním zákonem. Připomínky občanů mohly být uplatněny při zveřejnění návrhu zadání ÚP Dobřany, při zveřejnění návrhu ÚP Dobřany a při řízení o ÚP Dobřany. ÚP Dobřany, nenavrhuje
variantní řešení ani žádný dotčený orgán státní správy nevnesl požadavek na
zpracování konceptu ÚP. Z tohoto důvodu nebyl koncept ÚP pořizován.

4. Připomínka uplatněná Janou Maříkovou dne 2.4.2013 pod č.j.:827/SO/13:
a. Ze zveřejněného návrhu územního plánu města Dobřany je zcela zřejmé, že
veřejně prospěšné stavby plánované městem Dobřany výrazně zasahují do
mého soukromého vlastnictví – dopravní koridor z jedné strany a z druhé biokoridor. Vzhledem k tomuto zjištění požaduji odkoupení všech parcel vedených ve zjednodušené evidenci dotčených územním plánem města v této lokalitě v mém vlastnictví:
1173 díl 2, 1174, 1175, 1219/3, 1220, 1221/1, 1221/2, 1224.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 4 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) Městský úřad Dobřany, stavební odbor, jako příslušný pořizovatel ÚP města
Dobřany, v rámci pořizování územně plánovací dokumentace nemůže
z důvodu absence působnosti zajišťovat výkupy pozemků v rámci území řešeného návrhem ÚP města Dobřany. Nemůže též v rámci pořizování územně
plánovací dokumentace stanovit komukoliv povinnost vykoupit všechny parcely, které jsou dotčeny veřejně prospěšnou stavbou.
5. Připomínka uplatněná společně Tomášem Kounovským, Davidem Kounovským, Tomášem Krkoškou, Terezou Krkoškovou a Martinem Utišilem dne
2.4.2013 pod č.j.:839/SO/13:
a. Připomínky k parcelám č. 536/1, 536/2, 536/3, 537/1, 537/2 a 537/3 v k.ú. Šlovice u Plzně. Před koupí těchto pozemků nám bylo sděleno na příslušném
stavebním úřadě, že na těchto parcelách je možno postavit rekreační objekt k
celoročnímu obývání. Následně jsme na příslušný stavební úřad podali žádost, aby naše pozemky byly v novém ÚP vedeny jako plochy určené k vý184

stavbě RD. V návrhu ÚP jsou naše pozemky vedeny jako zahrádkářské kolonie s možností výstavby objektu o velikosti 5 m × 5 m. S takovým využitím našich pozemků vzhledem k předchozím informacím v žádném případě nesouhlasíme. Parcely jsme koupili se záměrem výstavby minimálně rekreačních
objektů o velikosti rodinného domu a očekávali jsme v budoucnu možnost výstavby rodinných domů (dle nově zpracovaného ÚP). Pokud by byl územní
plán takto schválen, znamenalo by to zcela znehodnocení naší investice a bylo by to v rozporu s podanými informacemi od stavebního úřadu, které jsme
dostali před koupí pozemků.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 5 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) V sídelním útvaru Šlovice je vymezeno v ÚP Dobřany dostatečné množství
zastavitelných ploch pro rozvoj výstavby rodinných domů. Způsob vymezení
těchto ploch se v zájmu dosažení racionální ucelenosti zástavby zaměřuje na
využití proluk a na arondaci okrajových částí Šlovic při zohlednění návaznosti
na koncepci rozvoje obsaženou v dosud platné územně plánovací dokumentaci Šlovic. Rozvojové možnosti místní části jsou limitované zejména demografickými hledisky, polohou mezi dálnicí D5 a (dálničním přivaděčem) silnicí
I/27 i s ohledem na stav a perspektivy rozvoje technické infrastruktury (zejména kanalizace a čištění odpadních vod) a dopravní infrastruktury. Doplnění zastavitelných ploch do návrhu územního plánu dle požadavku podatele se
vzhledem k rozvojovým limitům sídelního útvaru Šlovice nejeví jako možné.
Dle vyjádření stavebního úřadu nebylo v předmětném území vydáno žádné
rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu, kterým by byla povolena
jakákoliv stavba a které by bylo případně v rozporu s ÚP Dobřany.
6. Připomínka uplatněná společně Michalem Trdličkou, Evou Balvínovou a Miroslavem Trdličkou dne 19.4.2013 pod č.j.:999/SO/13:
a. Vedení elektrického napětí E7 přes pozemky 199, 200/1, 200/18, ukončené
trafostanicí E29. Připojení této lokality k síti distribuční soustavy NN je již řešeno projektem naprosto odlišným. ČEZ Distribuce projektuje a na základě již
podepsaných smluv bude realizovat výměnu stávající trafostanice za silnější a
výměnu stávajícího distribučního vedení při komunikaci na pozemku 683/1.
Vedení VN uvedené v návrhu ÚP je naprosto nelogické a neopodstatněné,
žádáme proto jeho odstranění.
b. Plánovaná komunikace MK02 je v návrhu ÚP navržena mimo pozemky vyčleněné stávajícím stavem a logickou situací pro tuto komunikaci. Rozdíl v umístění je odhadem 8 m západním směrem.
c. Ochranné pásmo vedené po severní hranici pozemku 200/18 je umístěné celou svojí plochou na pozemku 200/18. Žádají o kompromisní řešení tohoto
vedení rozdělením plochy zeleného pásu na pozemky 200/18 a 200/4 v poměru 1:1.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 6a a č. 6b se v celém rozsahu vyhovuje.
Připomínce č. 6c se v celém rozsahu nevyhovuje.
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Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany byl změněn a vedení elektrického napětí E7 bylo vypuštěno.
Ad b) ÚP Dobřany byl změněn a plánovaná komunikace MK 02 byla vypuštěna.
Ad c) Zadání ÚP Dobřany vznášelo v kapitole D) Požadavky na plošné a prostorové
uspořádání území požadavek, že budou navrženy liniové a plošné výsadby
kolem stávajících objektů zemědělské výroby, zejména mezi obytnou zástavbou, s funkcí clonnou, protiprachovou a protihlukovou. ÚP Dobřany navrhuje
u ploch, které mohou z hygienických nebo estetických důvodů negativně
ovlivňovat sousední plochy, podmínku jejich využití vysázení pásů ochranné a
izolační zeleně. Plocha ochranné a izolační zeleně ZI1 je vymezena ve Šlovicích pro prostorové oddělení obytné zástavby od ploch výroby a skladování.
K vymezení plochy ZI1 došlo v rámci ploch změn.
7. Připomínka uplatněná Josefem Hodkem dne 19.4.2013 pod č.j.:1000/SO/2013:
a. E7 – nadzemní vedení 22 kV pro napojení rozvojových ploch Z1. Jedná se o
vzdušné vedení vysokého napětí, jehož ochranné pásmo významně ovlivňuje
pozemky v mém vlastnictví. Na dotčených pozemcích je plánována výstavba,
kterou ochranné pásmo vysokého napětí znemožní. Žádám o změnu trasy
vzdušného vedení tak, aby nedošlo k ovlivnění pozemků v mém vlastnictví.
b. DC5 – cyklistická trasa Šlovický vrch – Šlovice – (Útušice – řeka Úhlava). Severně od této cyklistické trasy, se v k.ú. Šlovice nachází mnou provozované
zemědělské objekty s chovem hovězího dobytka. Jižně od této cyklistické trasy se nachází louky, na nichž probíhá pastva tohoto dobytka. Cyklistická trasa
lemuje společnou hranici zemědělské farmy a ploch pro pastvu. Je nutné zachovat volný přechod zvířat mezi pastvou a stájí. Dále bych chtěl vědět, jaký
bude přesný název této trasy, zda cyklistická trasa, víceúčelová místní komunikace nebo cyklostezka.
c. LK K – biokoridor nad zemědělskou farmou. Žádám o přesunutí tohoto biokoridoru na horizont, nebo nejlépe po hranici katastru Šlovice/Litice.
d. TP – trvalý travnatý porost. Žádám o potvrzení, že v rámci této plochy východně od zóny Z6 je možné realizovat krytou jezdeckou halu se stájí, součástí by
byla výstavba zázemí, to spočívá ve výstavbě provozní budovy, ve které by
bylo provedeno sociální zázemí, šatny a klubová místnost a sedlovna.
e. Žádáme o změnu trasy zeleného pásu ZI 1 (přiložena mapka se zákresem navrhovaného přesunutí).
f. Žádám o změnu názvu LB 22 u přivaděče na TP – trvalý porost, nebo pastevní areál pro možnost pasení dobytka.
g. Nesouhlasíme s napojením plánované komunikace ze zóny Z1B a Z1C (BV)
na komunikaci 205 z důvodu plynulého provozu zemědělské farmy a z důvodu
majetkového nevypořádání – povrch této komunikace je v mém vlastnictví.
h. Žádáme o vybudování strouhy viz přiložená mapka, a to z důvodu, aby nedocházelo k podmáčení pozemků pod zahradami jako nyní.
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i.

Žádáme o předložení potřebných dokumentů ohledně zóny DS5 – plánovaná
změna křižovatky tak, abychom se mohli vyjádřit.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 7a, č. 7g, a č. 7i se v celém rozsahu vyhovuje, ostatním částem připomínky č. 7 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany byl změněn a vedení elektrického napětí E7 bylo vypuštěno.
Ad b) ÚP Dobřany přebírá trasu DC5 v místě zemědělského areálu Šlovice z platné
územně plánovací dokumentace. Trasa je navrhovaná ve stopách historické
komunikace, kterou stále vlastní město Dobřany a která propojovala obec Šlovice se sousedními obcemi. V rámci ÚP Dobřany bylo vyhodnoceno vedení
trasy DC5 v místě původní historické cesty jako nejoptimálnější. Přesný název
vymezeného koridoru je DC5: Dobřany (DC1) – Šlovický vrch – Šlovice –
(Útušice - řeka Úhlava). ÚP Dobřany koridor vymezuje pro cyklostezku.
Ad c) Zpracovatel ÚP (Atelier T – plan, s.r.o.) vycházel při koncipování skladebných
částí územního systému ekologické stability - ÚSES (jehož je LK K součástí)
ze zadání ÚP města Dobřany (ZM – 28.4.2010), které uložilo maximálně respektovat strategické a další dokumenty města – mezi nimiž byl uveden podklad pro územní plán: „Revize generelů místního územního systému ekologické stability“. Řešení LK K, vůči němuž je podána připomínka, bylo převzato
z tohoto dokumentu. Zpracovatel ÚP se s tímto řešením LK K principielně ztotožnil. V územním plánu navržené vedení LK K logicky vhodným způsobem
lemuje účelovou komunikaci, která zpřístupňuje stávající výrobní plochy na
severním okraji sídelního útvaru Šlovice. Poloha LK K je současně fixována
návazností na vymezené lokální biocentrum LB 22. Přínosem takto vymezeného LK K jsou i jeho doplňkové funkce - hygienické, vizuální i estetické zlepšení prostředí pro zastavitelné plochy na severním okraji Šlovic ve vztahu k
dálnici D5, i k přilehlým zemědělským plochám.
V případě, že by došlo k přesunutí LK K na horizont nebo do polohy podél
hranice katastrálního území, jak navrhuje podatel, uvedené logické důvody řešení LK K obsaženého v návrhu územního plánu by nebyly naplněny a zmíněné doplňující funkce LK K by se neuplatnily vůbec nebo jen v omezené míře. Zásadní nevýhodou návrhu podatele by byla také výrazná fragmentace
zemědělských ploch v severním zázemí sídelního útvaru Šlovice.
Ad d) ÚP Dobřany obsahuje kapitolu F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO
ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT,
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (včetně stanovení, ve
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), POPŘÍPADĚ
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (například výškové regulace zástavby, struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
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vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití), ve které je uvedeno Hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání. Závazné potvrzení o souladu konkrétní stavby s územně
plánovací dokumentací přísluší podle stavebního zákona jen stavebnímu úřadu. Pořizovatel pro nedostatek působnosti takovouto činnost nemůže za stavební úřad dělat.
Ad e) Zadání ÚP Dobřany vznášelo v kapitole D) Požadavky na plošné a prostorové
uspořádání území požadavek, že budou navrženy liniové a plošné výsadby
kolem stávajících objektů zemědělské výroby zejména mezi obytnou zástavbou s funkcí clonnou, protiprachovou a protihlukovou. ÚP Dobřany navrhuje u
ploch, které mohou z hygienických nebo estetických důvodů negativně ovlivňovat sousední plochy, podmínku jejich využití vysázení pásů ochranné a izolační zeleně. Plocha ochranné a izolační zeleně ZI1 je vymezena ve Šlovicích
pro prostorové oddělení obytné zástavby od ploch výroby a skladování. Plocha izolační zeleně byla též v podstatně větším měřítku vymezena v Územním
plánu sídelního útvaru Šlovice. ÚP Dobřany tuto plochu přebírá, redukuje a
zpřesňuje ji. Akceptování návrhu podatele je podmíněno změnou části ploch
určených na bydlení BV na plochy výroby VZ, což by bylo v rozporu se zadáním ÚP Dobřany, který požaduje, aby případný rozvoj zemědělské výroby
směřoval dále od bytové zástavby v rámci sídelního útvaru a ne dovnitř zástavby jako v případě návrhu podatele.
Ad f)

Zpracovatel územního plánu Dobřany vycházel při koncipování skladebných
částí územního systému ekologické stability – ÚSES ze zadání ÚP města
Dobřany (ZM – 28.4.2010), které uložilo maximálně respektovat strategické a
další dokumenty města – mezi nimiž byl uveden podklad pro územní plán:
„Revize generelů místního územního systému ekologické stability“. Řešení lokálního biocentra LB 22, vůči němuž je podána námitka, bylo převzato
z tohoto dokumentu.
Lokální biocentrum LB 22 je zahrnuto mezi skladebné části ÚSES v kategorii
„existující“. Podle podmínek pro využití vymezených ploch a koridorů ÚSES
uvedených v návrhu územního plánu se kromě jiného stanovuje, aby se po
zpracování dokumentace typu „ Projekt ÚSES“ přistoupilo k realizaci opatření
ke zvýšení ekologické stability předmětných ploch a k dosažení cílového stavu
ekosystémů dle této dokumentace (možnou podobou cílového stavu je navrhovatelem požadovaný trvalý travní porost, který je ekologicky stabilnější než
orná půda).
Zpracování dokumentu „Projekt ÚSES“ může být eventuálně kombinováno se
zpracováním „Komplexních pozemkových úprav“. V rámci těchto dokumentací
bude řešena výsledná podoba biocentra a jeho cílový stav zajišťující jeho
funkčnost, v rámci obou variant projektové přípravy ÚSES je možná účast veřejnosti, resp. součástí řešení jsou i vlastnické vztahy potenciálně dotčené návrhem. Změna názvu dle návrhu podatele nemůže být z důvodu systematiky
používání označení v rámci ÚP Dobřany realizována, protože název LB 22 je
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označení skladebního prvku ÚSES a označení TP je označení funkční Plochy
zemědělské – trvalý travní porost, tedy územního limitu a funkční plochy.
Ad g) ÚP Dobřany byl změněn a napojení změnových ploch Z1b a Z1c na komunikaci k zemědělské farmě bylo vypuštěno.
Ad h) V rámci pořizování ÚP Dobřany bylo v souladu se zadáním územního plánu
vyhodnoceno ohrožení území povodněmi. ÚP Dobřany stanovuje vodohospodářská opatření zejména v rozsahu kapitoly E.4. Vodohospodářská opatření
v krajině. Vzhledem k povaze územního plánu jako plánu základní koncepce,
a k povaze navrhovaného opatření (strouhy) nebyla v rámci ÚP Dobřany požadovaná strouha vymezena. Nevymezení požadovaného opatření v ÚP Dobřany nebrání jeho realizaci. Zajištění realizace navrhovaného opatření jde nad
rámec požadavků, které řeší pořizovatel při pořizovatelské činnosti.
Ad i)

DS5 byla vypuštěna z ÚP Dobřany.

8. Připomínka společně uplatněná Ing. Martinem Kuchařem, Mgr. Markétou Kuchařovou, Karlem Kroftem, Jitkou Kroftovou, Radkem Hegnerem, Lucií Hegnerovou, Pavlou Klímovou, Josefem Šeflem ml., Martinem Tomanem a Petrou
Tomanovou dne 22.4.2013 pod č.j.:1001/SO/13:
a. Bydlíme v nově postavených rodinných domech v lokalitě Horní Kotynka a toto
místo jsme si vybrali nejen pro jeho polohu s výhledem do krajiny, ale také pro
klid, který toto místo nabízí. Po seznámení se s návrhem ÚP jsme zjistili, že
nedaleko nás je plánován obchvat Dobřany a Vodního Újezdu – DR1, který by
všechny již zmíněné klady výrazně narušil.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 8 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany řeší v rámci k.ú. Dobřany a k.ú. Vodní Újezd koridor přeložky komunikace Silnice II/180, která je součástí regionálního okruhu Plzeňské aglomerace. Případná stabilizace koridoru je podmíněna podrobným prověřením
územních podmínek a upřesněním trasy (územní rezerva – šířka koridoru
200 m). Koridor je navržen jako územní rezerva. Nutnost zanesení koridoru do
ÚP Dobřany vyplynula z úkolu vyplývajícího ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, z kterých musí město Dobřany povinně převzít do své územně plánovací dokumentace velkou rozvojovou plochu u letiště Líně. Případná
realizace této rozvojové plochy by mohla ovlivnit negativně dopravu na komunikaci II/180 v centru Vodního Újezdu a Dobřan. Vzhledem k navrhované šířce
koridoru nelze tento posunout v místě lokality Horní Kotynka jižněji, aniž by
nedošlo k posunutí koridoru do území sousední obce Chlumčany.
9. Připomínka společně uplatněná Jiřím Bokrem, Annou Bokrovou, Václavem Machem, Lenkou Machovou a Jiřím Bokrem ml. dne 4.4.2013 pod č.j.:844/SO/13:
a. Žádáme o změnu zařazení pozemků p.č. 2418/10 a p.č. 822, tj. Plzeňská
č.p.736, Dobřany jako "Plochu bydlení v rodinných domech".
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Vyhodnocení připomínky: Připomínce č. 8 se v celém rozsahu nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad a) ÚP Dobřany řeší předmětné pozemky jako stabilizovanou plochu BH – Plochy
bydlení v bytových domech. ÚP Dobřany vychází z faktického stavu, kdy na
předmětném pozemku je postavena stavba bytového domu o 3 nadzemních
podlažích. Změna funkčního využití plochy z BH a BV – Plochy bydlení
v rodinných domech by byla v rozporu s faktickým stavem v území.

L.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

B+R
BPEJ
BRKO
CR
CZT
ČD
ČHMÚ
ČNR
ČOV
ČSN
ČS
ČSÚ
DN
EO
EVL
CHKO
CHLÚ
IDS
k.ú.
KÚ PK
MěÚ
MPZ
MŠ
MÚK
MZd
MZe
MŽP
NN
NTL
OHO
OP
ORP
OZE

parkovací systém Bike and Ride
bonitovaná půdně ekologická jednotka
biologicky rozložitelný komunální odpad
cestovní ruch
centrální zásobování teplem
České dráhy
Český hydrometeorologický úřad
Česká národní rada
čistírna odpadních vod
České technické normy
čerpací stanice
Český statistický úřad
jmenovitý vnitřní průměr potrubí
ekvivalentní obyvatel
evropsky významná lokalita
chráněná krajinná oblast
chráněné ložiskové území
integrovaný dopravní systém
katastrální území
Krajský úřad Plzeňského kraje
Městský úřad
městská památková zóna
mateřská škola
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
nízké napětí
nízkotlaký plynovod
objekt hygienické ochrany
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
obnovitelné zdroje energie
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OZKO
P+R
POÚ
PUPFL
PÚR ČR
RBC
RBK
RD
RS
ŘSD
SEZ
STL
TO
TP
ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚP SÚ
ÚPD
ÚSES
VN
VPO
VPS
VTL
VVN
VVTL
ZPF
ZŠ
ZÚR PK
ŽP

oblast zhoršené kvality ovzduší
parkovací systém Park and Ride
obec s pověřeným obecním úřadem
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný dům
regulační stanice
Ředitelství silnic a dálnic
stará ekologická zátěž
středotlaký plynovod
třída ochrany
technické požadavky
území s archeologickými nálezy
územně analytické podklady
územní plán
územní plán sídelního útvaru
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vedení vysokého napětí
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
vysokotlaký plynovod
velmi vysoké napětí
velmi vysokotlaký plynovod
zemědělský půdní fond
základní škola
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
životní prostředí
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M.

POUČENÍ

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky, kterou se vydání tohoto opatření obecné povahy oznamuje.
Do opatření obecné povahy může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách, které je
součástí opatření obecné povahy nelze odvolat ani podat rozklad.
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení §173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

V Dobřanech dne18.12.2013.

……………………………..

……………………………..

Bc. Marek Sýkora

Bc. Dagmar Terelmešová

Starosta města Dobřany

Místostarostka města Dobřany
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