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A.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo města Planá rozhodlo o pořízení Územního plánu Planá usnesením
č.27/4 ze dne 27. 6. 2007. Zastupitelem pro územní plán byl pověřen ing. Karel Vrzala. Pořizovatelem územního plánu Planá byla obec s rozšířenou působností MěÚ Tachov, na základě žádosti města Planá ze dne 24. 8. 2007.
Územní plán Planá byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, o obecných požadavcích na využívání území.
Návrh zadání zpracoval pořizovatel spolu s určeným zastupitele v prosinci 2008, za
technické pomoci Atelier T-plan s.r.o., zpracovatele územního plánu Planá.
Návrh zadání ÚP Planá byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Tachov, odboru
územního plánování a regionálního rozvoje, na MěÚ Planá a v elektronické podobě na webových úředních deskách MěÚ Planá a MěÚ Tachov po dobu 30 dnů, nejpozději ode dne
26. 2. 2009 do 30. 3. 2009, včetně. Po tuto dobu mohl každý podávat připomínky k tomuto
návrhu zadání územního plánu. Dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu
byl návrh zadání zaslán jednotlivě. Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly
dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky a sousední obce své podněty na
obsah zadání. Ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání na
úřední desce mohl každý uplatnit své připomínky.
Požadavky a podněty vyhodnotil pořizovatel ve zprávě „Seznam a vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů a stanoviska krajského úřadu, podnětech sousedních
obcí a připomínek veřejnosti“ v květnu 2009. Na základě této zprávy pořizovatel upravil návrh zadání ÚP Planá a předložil jej Zastupitelstvu města Planá ke schválení. Zastupitelstvo
města Planá schválilo toto upravené zadání (datum úpravy květen 2009) na svém zasedání
dne 13. 5. 2009 pod č. usnesení 87/4.
Projektant dokončil návrh ÚP Planá v únoru 2010. Součástí návrhu ÚP je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Návrh ÚP Planá byl projednán s dotčenými orgány na společné jednání dne 14. 5. 2010.
Dotčené orgány a sousední obce pořizovatel oznámením a výzvou ze dne 26. 4. 2010 vyzval
k uplatnění svých stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání, s informací doloží
li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta k uplatnění stanoviska se prodlouží nejdéle o 30 dnů. Návrh ÚP Planá posoudil Krajský úřad Plzeňského
kraje, odbor regionálního rozvoje a stanoviskem k návrhu ÚP Planá ze dne 13. 10. 2010
sdělil, že neshledal nedostatky podle požadavků § 51 odst. 2 stavebního zákona, které by
bránily zahájení řízení o vydání územního plánu Planá a vydal souhlasné stanovisko.
Pořizovatel vyhodnotil stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněných po
společném projednání o návrhu ÚP Planá a dopisy ze dne 25. 8. 2010 a ze dne 30. 3. 2011
zaslal projektantovi pokyny na úpravu návrhu ÚP Planá.
Projektant upravil návrh ÚP Planá „Květen 2011“ na základě požadavků posouzení návrhu
po společném projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem.
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Pořizovatel Veřejnou vyhláškou ze dne 4. 10. 2011 oznámil, datum konání veřejného
projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Planá s odborným výkladem na 25. 11.
2011. Současně oznámil 30 ti denní lhůtu a místo zveřejnění návrhu ÚP Planá. Tato veřejná vyhláška byla doručena dne 21. 10. 2011, 15tý den po jejím zveřejnění na poslední
úřední desce. Na úřední desce MěÚ Tachov byla zveřejněna dne 6.10. 2011, na úřední desce MěÚ Planá byla zveřejněna dne 7. 10. 2011 a na elektronické úřední desce MěÚ Tachov
byla zveřejněna rovněž dne 6. 10. 2011. Dotčené orgány a sousední obce byly k veřejnému
projednání o návrhu územního plánu pozvány každý jednotlivě, oznámení jim bylo doručeno
nejpozději dne 12.10. 2011.
Upravený a posouzený návrh ÚP Planá s odůvodněním byl vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, na MěÚ Planá a na webové stránce města Tachov po dobu od 26. 10. 2011
do 25. 11. 2011.
Veřejné projednání k návrhu ÚP Planá proběhlo dne 25. 11. 2011, pořizovatel vyhotovil
záznam o průběhu tohoto veřejného projednání.
Návrh ÚP Planá projektant upravil na základě výsledků veřejného projednání a žádosti
pořizovatele o úpravu návrhu ÚP.

B.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 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) schválené 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 není součástí republikové rozvojové oblasti, rozvojové
osy ani specifické oblasti. Z koridorů a ploch dopravní infrastruktury vymezených v PÚR ČR
prochází územím obce koridor C-E40a (Nürnberg-) hranice SRN/ČR – Cheb – Plzeň – Praha. Důvodem vymezení koridoru je zvýšení atraktivity a kapacity železniční dopravy na hlavních mezinárodních tazích, zařazených do tranzitních železničních koridorů. V souladu
s PÚR ČR je v územním plánu vymezen koridor pro modernizaci železniční trati č. 170 Cheb
– Plzeň – Beroun, který je součástí III. tranzitního železničního koridoru.
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 vymezují rozvojovou osu nadmístního významu OR5 Tachov (dálnice D5) –
Planá u Mariánských Lázní – hranice kraje (- Karlovy Vary) v hranicích katastrálního území
Planá u Mariánských Lázní. V rámci této rozvojové osy dále vymezují k.ú. Planá u M.L. jako
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rozvojové území. Koncepce územního plánu je navržena v souladu s úkoly pro územní plánování obcí stanovenými pro OR5.
Územní plán přebírá a zpřesňuje vymezení veřejně prospěšné stavby stanovené
v ZÚR PK: 21/01 – dálniční přivaděč Planá – Velká Hleďsebe. Veřejně prospěšná stavba
21/02 – dálniční přivaděč Lhota u Nové Hospody – Brod nad Tichou je v současné době
ve výstavbě, územním plánem je sledována jako stabilizovaná. Veřejně prospěšná stavba
170/04 – trať č. 170 – výstavba III. tranzitního koridoru je v územním plánu vymezena jako
koridor územní rezervy na základě doplňujícího stanoviska Ministerstva dopravy ze dne
7.3.2011. Důvodem je v současné době nejednoznačně stabilizovaná poloha modernizované
trasy. Územní plán přebírá a zpřesňuje návrh regionálního územního systému ekologické
stability vymezeného v ZÚR PK jako veřejně prospěšné opatření.
Jako územní rezerva je ze ZÚR PK převzata a zpřesněna plocha morfologicky a hydrologicky vhodná pro akumulaci povrchových vod – vodní nádrž Otín. Vedení koridoru pro výstavbu III. tranzitního železničního koridoru, který je v úseku (Pňovany) – hranice řešeného
území – Svahy – Planá vymezen jako územní rezerva, je zpřesněno na základě územně
technické studie „Modernizace tratě Plzeň – Cheb“ (Dopravní rozvojové středisko Praha,
pobočka Ústí nad Labem, 1993). Výhledově navržený koridor pro umístění VVTL plynovodu
DN 1400 (ve dvou variantách) vedoucí z okolí obcí Hora Svaté Kateřiny a Brandov
v Ústeckém kraji do okolí obcí Rozvadov a Waidhaus na hranici ČR/Německo v Plzeňském
kraji (projekt Gazela) byl územně stabilizován mimo řešené území a není nadále územním
plánem sledován.

B.2. Širší vztahy
Řešené území leží v severozápadní části Plzeňského kraje u hranic s Karlovarským krajem, asi 60 km západně od Plzně a 15 km od hranice ČR/SRN. Území náleží administrativně
do spádového obvodu obce s rozšířenou působností Tachov. Samotná Planá je obcí
s pověřeným obecním úřadem, která vykonává státní správu pro dalších sedm obcí.
Západním okrajem řešeného území prochází silnice I. třídy I/21, která v návaznosti
na dálnici D5 (MÚK Bor) zajišťuje zpřístupnění a obsluhu oblasti Plané od jihu. V širších souvislostech plní silnice I/21 funkci propojovací mezi dálnicí D5 a rychlostní komunikací R6
v oblasti Chebska. Na tuto páteřní komunikaci se v řešeném území napojují další významné
silnice (II/198, II/201 a II/230), které zajišťují především vnitrokrajské ale i mezikrajské a přeshraniční dopravní vazby. Nadřazený systém silniční sítě je doplněn dalšími silnicemi III.
třídy (III/0216, III/0217, III/0219, III/2002, III/19839, III/20169 a III/20170), místními a účelovými komunikacemi, které slouží převážně k obsluze řešeného území.
Řešeným územím prochází III. tranzitní železniční koridor spojující hranice SRN/ČR –
Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – hranice ČR/Slovensko. V železniční stanici Planá u Mariánských Lázních se na III. TŽK napojuje regionální trať č. 184, která zajišťuje kolejové propojení sídel v podhůří Českého lesa s návazností na Domažlice.
Pro rozvoj města je důležité členství v místní akční skupině Český západ – Místní partnerství. Hlavním cílem občanského sdružení je co nejefektivnějším zhodnocením přírodních
a kulturních zdrojů, zapojením občanů regionu Český Západ a propojením širokého množství
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místních subjektů přispívat k rozvoji regionu po stránce ekonomické, sociální i environmentální a zlepšovat úroveň života v něm. Prioritami sdružení je: zachování a zhodnocení přírodního a historického dědictví, zlepšování kvality života v regionu, rozvoj cestovního ruchu
a marketing, dlouhodobě udržitelný rozvoj území, zlepšení ekonomické soběstačnosti, posilování principů místního partnerství na území regionu a navázání aktivní spolupráce na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

C.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území vymezením
ploch pro obytnou funkci, občanské vybavení, rekreaci, výrobu, rozvojem dopravní a technické infrastruktury s ohledem na příznivé životní prostředí a přírodní hodnoty území. 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.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

ÚP Planá je zpracován a projednán v souladu a dle příslušných ustanovení zákona
183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

E.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

E.1. Stanoviska dotčených orgánů k návrhu územního plánu
K návrhu územního plánu obdržel pořizovatel tato stanoviska DO, která vyhodnotil:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, č.j. HSPM-37213/2010/TA ze dne 10. 5. 2010.
Vydáno souhlasné stanovisko k návrhu ÚP Planá.
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- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Územní pracoviště Tachov, zn.
21/8278/333/2010 ze dne 7. 6. 2010. Souhlasí s předloženým návrhem ÚP Planá. Svůj souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:
1) Rozvojová plocha pro bydlení Z39 (umístěná u komunikace II/198 a železniční trati) je pro
tento účel podmíněně využitelná a to za předpokladu splnění povinností stanovených
v příloze č. 4 ustanovení bodu 8, písm. f) v části C vyhl.č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě
územního řízení, tj. v případě realizace staveb pro bydlení musí investor navrhnout řešení
ochrany stavby před hlukem ve venkovním chráněném prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb.
Naplnění výše uvedené podmínky je nutné prokázat rovněž u plochy Z26.
Doporučuje vymezení ochranných pásem pro letiště a některých výrobních zařízení ve městě

Vyhodnocení pořizovatele:.
Vydán pokyn pro změnu navržené rozvojové plochy bydlení Z39 u silnice II/198 a železniční
trati včetně navazující plochy zemědělské na plochu výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba.
Plocha Z26 bydlení v rodinných domech ponechána v návrhu ÚP jako podmíněně vhodná
z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem ze stávající střelnice.
Pořizovatel u doporučení na vymezení ochranného pásma letiště v ÚP došel k závěru, že
pro toto vymezení není dostatek podkladů. Ochranná pásma lze vymezit na základě podrobné dokumentace v následných řízeních o povolení nové vzletové a přistávací dráhy
neveřejného letiště Kříženec.

- MŽP,odbor výkonu státní správy III Plzeň, č.j. 376/520/10, 3679/ENV/10 ze dne
3. 6. 2010.
Svůj souhlas váže na nepřekročení rozsahu podle upraveného zadání ÚP Planá, odsouhlaseného ministerstvem stanoviskem č.j. 520/132/09 ze dne 10. 3. 2009.Na tomto stanovisku i
nadále trvá.

Vyhodnocení pořizovatele:
Výsledný návrh ÚP byl rozsahem ploch zpracován v souladu s upraveným zadáním z května
2009.

- KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Plzeň, zn. ŽP/4867/10 ze dne 31. 5. 2010.
V návrhu ÚP požaduje přehodnotit vymezení lokality pro FVE v k.ú. Svahy. K ostatním lokalitám nemá připomínky.

5

Odůvodnění územního plánu Planá

Vyhodnocení provozovatele:
Pořizovatel vzal uvedený požadavek na vědomí a vydal pokyn k vyřazení lokality pro FVE
v k.ú. Svahy z návrhu ÚP.

- Ministerstvo dopravy ČR Praha, zn. 393/2010-910-UPR/2 ze dne 10.6. 2010
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. 7919-ŘSD-10-10311 ze dne 24. 5.2010
- Správa železniční a dopravní cesty, s.o. Praha, zn. 21862/10-OKS ze dne 7. 6. 2010
Požaduje pro navrhované plochy bydlení v severní části Plané v blízkosti stávající silnice
I/21 jejich posouzení z hlediska možného zasažení nepříznivými účinky z dopravy a to nejen
ze stávající silnice, ale i z její plánované přeložky.
Nesouhlasí s navrženým funkčním využitím plochy Z39 v ochranném pásmu železniční trati
a koridoru pro její modernizaci. Výhrady má k části plochy Z40 určené nadřazenou dokumentací pro modernizaci III. tranzitního železničního koridoru. Se záměrem Z40 souhlasí za
předpokladu, že půjde o stavbu dočasnou s max. dobou trvání na 15 let. Po této době požaduje tuto plochu znovu projednat s ohledem na možnou přípravu realizace modernizace
III.TŽT.

Vyhodnocení pořizovatele:
Navrhované plochy bydlení v severní části sídla Planá převzaty z platného ÚPN SÚ Planá,
využití plochy Z16 pro bydlení v rodinných domech je podmíněno realizací přeložky silnice
I/21.
Navržené funkční využití plochy pro bydlení Z39 změněno na drobnou a řemeslnou výrobu.
S ohledem na koridor územní rezervy pro modernizaci železniční trati č. 170 je navrženo
dočasné využití plochy Z40 pro výrobu a skladování – fotovoltaická elektrárna s dobou trvání
max. 15 let.

- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, č.j. 816/2010-130731 ze dne
19. 5. 2010.
Nemá připomínky k návrhu ÚP Planá. Informuje o stavu a předpokládaných postupech
v přípravě a realizaci pozemkových úprav podle jednotlivých katastrálních území a požaduje
respektování uvedených skutečností v celém rozsahu.

Vyhodnocení pořizovatele:
Pořizovatel vzal na vědomí požadavek na respektování připravovaných pozemkových úprav
ve správním území města Planá.
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- VUSS Praha, č.j. 6666/40099-ÚP/2010 ze dne 20. 5. 2010.
Souhlasí s návrhem ÚP Planá. Předal současně seznam vyjmenovaných druhů staveb, pro
které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha.

Vyhodnocení pořizovatele:
Pořizovatel vzal na vědomí souhlasné stanovisko VUSS Praha, včetně seznamu staveb u
kterých je pro územní a stavební řízení vždy nutné souhlasné stanovisko VUSS, který předal
stavebnímu úřadu.

- DIAMO, s.p.,o.z. Správa uranových ložisek Příbram, zn. 4030/482/10 ze dne 30. 4. 2010.
Nemá žádné doplňující připomínky k vyjádření ze dne 10. 3. 2009 zn. 4030/277/09.

- Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Tachov, zn. OPV/TC/448//10 ze dne
31. 5. 2010. S předloženým návrhem ÚP Planá souhlasí, s připomínkami a požadavky, které
jsou uvedeny v tomto stanovisku.

Vyhodnocení pořizovatele:
Vyhověno požadavku na zahrnutí úseku O2 do revitalizace Týneckého potoka v prostoru
biokoridoru PLA 7 – PLA 12.

Vyhověno požadavku a vyznačen vodní tok, který je navržený k revitalizaci v požadované
trase v prostoru navrženého biokoridoru 2026 01-PLA 4, s procházejícím zakrytém hlavním
odvodňovacím zařízením.

Požadavek na odsunutí okraje plochy R7 od břehové čáry vodního toku o 20 m na okraj potoční nivy bere pořizovatel na vědomí, vzhledem k tomu, že se jedná o územní rezervu plochy smíšené výrobní, která není zahrnuta v návrhovém období pořizovaného územního plánu Planá.

Vyhověno požadavku na vymezení prostoru pro revitalizaci středního úseku bezejmenného
přítoku Plánského potoka od Chodové Plané, s vytvořením mokřadu a vodní nádrže

- MěÚ Tachov, ODSH, č.j. 3689/2010-ODSH ze dne 19. 5. 2010. K návrhu ÚP Planá nemá
zásadní připomínky. Uplatněné požadavky se týkají následné přípravné a projektové dokumentace konkrétních staveb a jejich detailního připojení na stávající silniční síť.
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Vyhodnocení pořizovatele:
Pořizovatel bere na vědomí výše uvedené stanovisko s tím, že k návrhu územního plánu
nejsou zásadní připomínky a že uplatněné požadavky ve vztahu k budoucím změnám na
stávající silniční sítí ve vztahu k zákonu o pozemních komunikacích a silničnímu správnímu
úřadu se týkají jednotlivých investorů staveb.

E.2. Připomínky sousedních obcí
Pořizovatel opatřením č.j. 626/2010-OVÚP ze dne 26.4.1010, které bylo doručeno nejpozději dne 28. 4. 2010, oznámil sousedním obcím Bor, Brod nad Tichou, Černošín, Chodová
Planá, Chodský Újezd, Kočov, Lestkov a Olbramov, datum konání společného jednání
k návrhu ÚP Planá dne 14. 5. 2010 a vyzval je k uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů ode
dne společného jednání, nejpozději do 14. 6. 2010 s tím, že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Sousední obce neuplatnily žádnou připomínku k návrhu ÚP Planá.

F.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Územní plán Planá je zpracován dle požadavků vyplývajících ze Zadání územního plánu Planá, schváleného dne 13.5.2009 Zastupitelstvem města Planá usnesením č. U 87/4.
Zadání

Vyhodnocení

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem,
popřípadě z dalších širších územních vztahů
Územní plán Planá bude zpracován v souladu
s Politikou územního rozvoje České republiky
(PÚR ČR), schválenou usnesením vlády ČR č.
561 dne 17.5.2006. Řešené území není součástí
žádné rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti republikového významu. PÚR ČR
vymezuje koridor konvenční železniční dopravy
C-E 40a (Nürnberg-) hranice ČR – Cheb – Plzeň
– Praha, který prochází řešeným územím.

V průběhu prací na územním plánu byla schválena Politika
územního rozvoje ČR 2008 usnesením vlády č. 969 ze dne
20.7.2009.
Územní plán je navržen v souladu s PÚR ČR 2008.
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Zadání
Územní plán bude navržen v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR
PK), vydanými Zastupitelstvem Plzeňského
kraje dne 2.9.2008 (zpracoval Institut regionálních informací, s.r.o., Löw & spol., s.r.o.). ZÚR
PK vymezují rozvojovou osu nadmístního významu OR5 Tachov (dálnice D5) – Planá u
Mariánských Lázní – hranice kraje (- Karlovy
Vary) v hranicích katastrálního území Planá u
Mariánských Lázní. V rámci této rozvojové osy
dále vymezují k.ú. Planá u M.L. jako rozvojové
území. Ze ZÚR PK vyplývají další záměry, které
budou zapracovány do územního plánu:


Veřejně prospěšné stavby 21/01 dálniční
přivaděč Planá – Velká Hleďsebe; 170/04
– trať č. 170 – výstavba III. tranzitního koridoru; řešeného území se dotýká 21/02
dálniční přivaděč Lhota u Nové Hospody –
Brod nad Tichou.



Veřejně prospěšná opatření – založení
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).



Jako územní rezervu ZÚR vymezují koridor přestavby III. tranzitního železničního
koridoru, koridor tranzitního plynovodu
VVTL a plochu vhodnou pro akumulaci povrchových vod – vodní nádrž Otín.

Vyhodnocení
Územní plán je navržen v souladu se Zásadami územního
rozvoje Plzeňského kraje (2008).

Územní plán bude respektovat další koncepční
a rozvojové dokumenty kraje.

Územní plán respektuje krajské dokumenty.

Řešení územního plánu je třeba koordinovat
s územně plánovací dokumentací sousedních
obcí.

Koncepce ÚP je navržena v koordinaci s ÚPD sousedních
obcí. U dílčích záměrů ÚP stanovuje požadavek na koordinaci
s rozvojem sousedních obcí.

b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady (ÚAP) nejsou pro
správní území obce s rozšířenou působností
Tachov dosud zpracovány.
Pro řešené území byly proto zpracovány průzkumy a rozbory v rozsahu odpovídajícímu ÚAP
(§185 zákona č. 183/2006 Sb.), které jsou základním podkladem pro vypracování zadání
územního plánu.

Při zahájení prací na územním plánu nebyly zpracovány
územně analytické podklady pro správní území obce
s rozšířenou působností Tachov. Z toho důvodu byly pro řešené území zpracovány Průzkumy a rozbory v rozsahu odpovídajícímu ÚAP.
Koncem roku 2008 byly ÚAP ORP Tachov dopracovány a
návrh územního plánu byl již zhotoven v souladu s touto dokumentací.

Požadavky vyplývající z dokumentace Průzkumy
a rozbory jsou zapracovány do dílčích kapitol
návrhu zadání územního plánu Planá, vycházejí
ze zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území,
jeho hodnot, limitů využití území, ze zjištění
záměrů na provedení změn v území, z rozboru a
vyhodnocení udržitelného rozvoje území s výsledným určením problémů k řešení v územním
plánu.
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Zadání

Vyhodnocení

c) Požadavky na rozvoj území obce
Územní plán Planá zpracovat pro celé správní
území města Planá, které zahrnuje katastrální
území Křínov, Kříženec, Otín u Plané, Pavlovice
nad Mží, Planá u Mariánských Lázní, Svahy,
Týnec u Plané, Vítovice u Pavlovic, Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv nad Mží. Řešené území má
celkovou výměru 6 254 ha. V roce 2007 zde žilo
5 539 obyvatel.

Územní plán byl zpracován pro celé správní území města
Planá.

V návrhu řešení územního plánu vytvořit předpoklady a podmínky pro rozvoj celého území
s ohledem na vyváženost podmínek pro udržitelný rozvoj území, ochranu kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území.

Koncepce územního plánu vytváří předpoklady pro rozvoj
území v souladu s cíli územního plánování.

Převzít a zpřesnit záměry vyplývající ze Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje.

Územní plán zpřesňuje a vymezuje záměry v souladu se ZÚR
PK.

Prověřit a převzít záměry z platného územního
plánu sídelního útvaru. Prověřit a zpřesnit známé záměry vymezené v Průzkumech a rozborech.

Vydaná ÚPD byla použita jako podklad pro územní plán Planá.

Stanovit stabilizované plochy. Vymezit nové
rozvojové plochy pro bydlení, rekreaci a občanské vybavení především v rámci zastavěného
území (v prolukách) nebo v územích navazujících na zastavěné území.

ÚP vymezuje stabilizované plochy, zastavitelné plochy, plochy
přestavby a územní rezervy pro rozvoj obytných funkcí, rekreace, občanského vybavení a podnikatelských aktivit s ohledem
na zajištění kvality prostředí a ochranu hodnot území.

Prověřit možnosti rozvoje obytné funkce
v částech obce, kde dochází dlouhodobě
k úbytku trvale bydlícího obyvatelstva.

ÚP prověřil možnosti rozvoje bydlení v jednotlivých částech
obce v závislosti na různých faktorech.

Rozvojové plochy pro bydlení navrhnout především formou nízkopodlažní zástavby rodinných
domů. Případná výstavba bytových domů bude
situována v centrální části města Planá
s ohledem na charakter a měřítko okolní zástavby.

ÚP respektuje požadavek.

Prověřit možnosti vymezení ploch pro rekreaci –
rezervní plochy pro zahrádkářskou kolonii
v Plané, rekreační zástavba v k.ú. Vítovice u
Pavlovic. V územním plánu se nepočítá
s rozšířením rekreační zástavby v údolí Mže.

ÚP vymezuje územní rezervu pro přemístění zahrádkářské
kolonie z blízkosti silnice I/21, navrhuje obnovu osídlení ve
Vítovicích, nepřipouští rozvoj rekreační zástavby v údolí Mže.

Nové plochy pro rozvoj výroby a skladování
vymezit především v návaznosti na stávající
výrobní plochy a s minimálním negativním vlivem na okolí.

Výrobní a smíšené výrobní plochy jsou vymezeny pouze
v rozvojovém území stanoveném ZÚR PK, ve vazbě na stávající výrobní areály.

V koncepci územního plánu se nepředpokládá
vymezení ploch pro zemědělskou výrobu.

ÚP nevymezuje nové plochy pro zemědělskou výrobu.

Prověřit vymezení a rozsah ploch pro fotovoltaické elektrárny s ohledem na krajinný ráz,
ochranu přírody a zábory ZPF.

ÚP zpřesňuje a snižuje rozsah ploch pro fotovoltaické elektrárny s ohledem na přírodně cenné lokality a na kvalitní zemědělskou půdu.

Byly prověřeny záměry a požadavky města a majitelů pozemků
na vymezení rozvojových ploch shromážděných v etapě Průzkumů a rozborů. Rozsah rozvojových ploch byl upraven na
základě reálné potřeby města na rozvoj a podmínek v území.
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Zadání

Vyhodnocení

Pro vymezení rozvojových ploch využít prioritně
stávající nevyužívané plochy. Vymezit plochy
k obnově a opětovnému využití území a předložit možnosti nového využití ploch.

Koncepce rozvoje města preferuje využití brownfields před
výstavbou ve volné krajině a vymezuje plochy k opětovnému
využití.

Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
s ohledem na ochranu krajinných a přírodních
hodnot území.

Koncepce ÚP navrhuje konkrétní záměry a dává podněty pro
rozvoj cestovního ruchu v území.

Řešit napojení rozvojových ploch na dopravní a
technickou infrastrukturu.

Koncepce dopravní a technické infrastruktury řeší napojení
rozvojových ploch.

Prověřit a případně zapracovat návrhy na změny Požadavek byl splněn.
využití ploch dle seznamu uplatněných podnětů
vlastníky pozemků, zpracovaného dne 4.5.2009.
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území
Vymezit zastavěné území jednotlivých částí
Územní plán vymezuje nově zastavěná území jednotlivých
obce na základě aktuálního stavu zástavby a
sídel, osad a samot.
údajů vyplývajících z podkladové digitální katastrální mapy.
Stanovit podmínky pro využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití, v zastavěném i
nezastavěném území, s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud bude možné
jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití a stanovit podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzita využití pozemků, apod. s cílem
minimalizovat negativní vlivy na krajinný ráz).

Jsou stanoveny podmínky pro využití jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití, včetně podmínek pro prostorové uspořádání území.

Řešit rozvojové plochy při respektování stanoVe stanovených záplavových územích nejsou vymezeny rozvených záplavových území na řece Mži a na
vojové plochy. Ochranná pásma vodních zdrojů jsou respektoHamerském potoce a při respektování stanove- vána.
ných ochranných pásem vodních zdrojů
v obcích Planá, Otín, Pavlovice, Křínov, Svahy a
Vysoké Sedliště.
V návrhu řešení územního plánu respektovat
stávající urbanistickou strukturu jednotlivých
sídel, charakter a měřítko stávající zástavby.

Koncepce ÚP se snaží maximálně respektovat urbanistickou
strukturu sídel. Stanovením podmínek pro prostorové uspořádání území je ošetřeno zachování charakteru a měřítka zástavby.

Vytvořit podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot území, posilovat ekologickou stabilitu území. Při návrhu nových ploch ve volné
krajině respektovat přírodní hodnoty území.

ÚP vymezuje prvky ÚSES, jejichž cílem je zvýšení ekologické
stability řešeného území. Přírodní hodnoty území byly
v průběhu zpracování ÚP maximálně respektovány.

Předložit koncepci uspořádání krajiny s řešením
její prostupnosti. V součinnosti s ORP Tachov
dopracovat lokální ÚSES v návaznosti na regionální ÚSES vymezený v ZÚR PK.

Koncepce uspořádání krajiny je součástí návrhu ÚP. Lokální
úroveň ÚSES byla zpracována v součinnosti s OŽP MěÚ Tachov. Řešení ÚP zvyšuje prostupnost krajiny.

Respektovat dokončené pozemkové úpravy
katastrálních území Svahy a Týnec u Plané,
Křínov, Zliv nad Mží a z části Planá a Kříženec.

Schválené pozemkové úpravy příslušných katastrálních území
byly respektovány.

V koncepci územního plánu respektovat platná
územní rozhodnutí.

Platná územní rozhodnutí byla respektována.
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e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Respektovat koridor přeložky silnice I/21 včetně
všech souvisejících staveb.

Koridor přeložky byl respektován a upřesněn dle dodaného
projektu zpracovaného firmou Valbek, spol. s.r.o. a místních
podmínek.

Řešit návrh přestavby křižovatkového prostoru
silnic II/198, II/201 a místní komunikace v Plané
společně s přemístěním autobusového nádraží
ze stávajícího severního prostoru k jižní straně
ulice Dukelských hrdinů.

Řešeno návrhem přestavby křižovatkového prostoru silnic
II/198 a II/201, včetně přemístění autobusového nádraží.

Řešit návrh přestavby křižovatkového prostoru
silnice II/198 a místních komunikací Dvořákova
a Smetanova s prověřením podmínek pro situování okružní křižovatky.

Řešeno návrhem přestavby křižovatkového prostoru.

Řešit návrh přestavby křižovatkového prostoru
silnic II/198 a II/230 na okraji města Planá
s ohledem na význam přepravních směrů jednotlivých silnic a možnosti komunikačního napojení navrhované průmyslové plochy v těsné
blízkosti křižovatky.

Řešeno návrhem přestavby křižovatkového prostoru.

V návaznosti na přestavbu místní komunikace –
ulice Kyjovské a navrhované okružní křižovatky
ulic Kyjovská x Zámecká (součást přeložky
silnice I/21) řešit nové komunikační propojení
ulic Kyjovské a Smetanovy podél jižního okraje
Městského rybníka.

Řešeno návrhem nové místní komunikace obslužné.

Řešit návrh nového komunikačního propojení
ulic Lipová a Smetanova s novým napojením na
stávající okružní křižovatku.

Návrh byl pozměněn, ulice Lipová je ukončená v prostoru
navrhované rozvojové plochy Z22.

Řešit komunikační napojení navrhovaných rozvojových ploch.

Řešeno napojením ze stávající sítě místních nebo účelových
komunikací nebo návrhem novým místních a účelových komunikací.

Prověřit možnosti a řešit přímé komunikační
zpřístupnění místních částí Josefova Huť a
Pavlovice ve směru od Plané a silnice II/230.

Řešeno návrhem prostorové úpravy stávající účelové komunikace.

Vymezit plochy pro nová parkovací stání pro
osobní automobily v dostupnosti centra města
pro vozidla trvale žijících obyvatel i návštěvníků.

Řešeno návrhem nových ploch pro parkovaní a odstavování
osobních vozidel.

Vymezit plochy pro umístění řadových garáží
pro vozidla trvale žijících obyvatel sídliště v
Plané.

Řešeno návrhem nových řadových garáží a parkovacích a
odstavných ploch pro osobní vozidla.

Vymezit plochy pro parkování a stání osobních
vozidel v předprostoru železničního a autobusového nádraží – systém P+R, příp. K+R.

Řešeno návrhem nových nebo přestavbou stávajících ploch
pro parkování a odstavování osobních vozidel.

Řešit návrh a přesměrování vybraných cyklistických a pěších tras a stezek v řešeném území
s důrazem na zpřístupnění atraktivit řešeného
území a návaznosti na cyklotrasy širšího prostoru.

Je navrženo převedení vybraných cyklistických a pěších tras a
návrh nových cyklistických a pěších tras v řešeném území
s návazností na trasy širšího prostoru.
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Řešit návrh vedení hlavních průjezdných cyklistických tras v zastavěné části Plané pro každodenní i rekreační využití.

Je navržené převedení vybraných cyklistických tras mimo
hlavní pozemní komunikace a návrh nových cyklistických tras.

Řešit návrh vedení hipotras vázaných na nabídku služeb a rozvoj stávající koňské farmy.

Je řešeno vymezením zóny pro rozvoj hipostezek v okolí Křížence. Vedení hipostezek může být konkrétně lokalizovano
v následné podrobné dokumentaci na základě dohody zainteresovaných stran a vlastníků dotčených pozemků.

Energetika a spoje
Stanovit nároky na rozvoj zařízení 22 kV
v souvislosti s bytovou výstavbou ve městě
Planá.

Nároky na rozvoj zařízení 22 kV jsou stanoveny.

Stanovit rámcové nároky plynoucí z plynofikace
nové bytové výstavby v Plané.

Nároky na rozvoj plynofikace navrhovaných ploch jsou stanoveny.

Stanovit rámcové nároky na energetiku ploch
výroby a služeb a průmyslových zón.

Nároky na energetiku výrobních ploch jsou stanoveny.

Prověřit využití dřevní hmoty k výrobě tepla jako
alternativu k tuhým fosilním palivům.

Využití dřevní hmoty je doporučeno, náleží mezi podporované
způsoby výroby tepla.

Prověřit vymezení ploch pro alternativní zdroje fotovoltaická elektřina a sluneční kolektory na
ohřev vody.

ÚP vytváří podmínky pro umístění fotovoltaických elektráren a
doporučuje užití slunečních kolektorů při výstavbě rodinných
domů .

Prověřit možnosti využití větrné energie ve
větrných elektrárnách.

Větrná elektrárna na vrchu Homole byla postavena. Jiné lokality nebyly řešeny. Vzhledem k intenzitě větru není řešené území vhodnou lokalitou pro efektivní využití energie větru pro
výrobu elektrické energie.

Prověřit možnosti využití vodní energie (malé
vodní elektrárny).

ÚP vymezuje plochu pro realizaci MVE na Kosím (Kosovém)
potoce v k.ú. Svahy. Výroba energie v malých vodních elektrárnách je podporovaným způsobem výroby elektrické energie.

Vodní hospodářství
Navrhnout způsob zásobování pitnou vodou a
odvádění odpadních vod z rozvojových lokalit
města a jeho částí, posoudit ochranu vodních
zdrojů.

Koncepce zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod
byla řešena. Ochranná pásma vodních zdrojů byla aktualizována.

Navrhnout koncepci optimální likvidace odpadních vod v drobných odloučených místních
částech Plané a v odloučených chatových osadách.

Koncepce čištění odpadních vod v přičleněných částech obce
byla řešena.

V souladu s dosud platným SVP ČR a
s návrhem Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje respektovat lokalitu vodní nádrže Otín na
Kosovém potoce jako plochu morfologicky a
hydrologicky vhodnou pro akumulaci povrchových vod a rámcově posoudit podmínky jejího
umístění.

Vodní nádrž Otín je v souladu se ZÚR PK vymezena jako
lokalita vhodná pro akumulaci povrchových vod.

Občanské vybavení
Respektovat stávající občanské vybavení. Plochy občanského vybavení v Plané prověřit a
převzít z platného ÚPN SÚ.

Stávající plochy občanského vybavení jsou územním plánem
potvrzeny.

V souvislosti s rozvojem bydlení v Plané prověřit
potřebu vymezení rozvojových ploch pro občan-

V rámci rozsáhlejších rozvojových ploch pro bydlení se předpokládá vymezení potřebných ploch pro občanské vybavení na
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základě podrobného urbanistického řešení dílčích lokalit.

V rámci návrhu řešení územního plánu prověřit
Rozvojové plochy pro občanské vybavení a sportovně rekremožnost rozvoje občanského vybavení a ploch
ační účely byly vymezeny i v přičleněných částech obce.
pro sport a rekreaci v částech obce mimo sídelní
útvar Plané.
Veřejná prostranství
Respektovat stávající plochy veřejných prostranství. Stanovit koncepci veřejných prostranství.

Plochy veřejných prostranství jsou územním plánem potvrzeny
a respektovány.

V jednotlivých částech obce vymezit plochy
veřejné zeleně k jejich zachování a ochraně a
v rámci těchto ploch posoudit i možnosti obnovy
či vybudování malých vodních nádrží.

Stávající plochy veřejné zeleně jsou územním plánem potvrzeny, nové plochy veřejné zeleně jsou vymezeny.

Vymezit zámecký park v Plané jako veřejnou
zeleň.

Požadavek byl splněn.

f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Kulturní hodnoty
Respektovat památkově chráněné území Městské památkové zóny Planá u Mariánských Lázní.

ÚP respektuje památkově chráněné území MPZ.

Chránit objekty zapsané ve státním seznamu
nemovitých kulturních památek a území
s archeologickými nálezy v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Návrh ÚP respektuje objekty zapsané ve státním seznamu
nemovitých kulturních památek.

Dát podnět k údržbě a obnově chátrajících nemovitých kulturních památek ve správě města
Planá.

Zajištění péče o kulturní památky je doporučeno.

Vytvořit předpoklady pro opětovné využívání
zámeckého areálu.

Zámecký areál je vymezen jako plocha pro opětovné využití.

Návrh ÚP respektuje území s archeologickými nálezy.

Chránit historicky a architektonicky cenné stavby Návrh ÚP respektuje historicky a architektonicky cenné objeka objekty, které nejsou zapsány ve státním
ty.
seznamu nemovitých kulturních památek.
Respektovat a chránit urbanistické struktury a
hodnoty jednotlivých částí obce (návsi apod.).

Návrh ÚP respektuje urbanistickou strukturu a kulturně historické hodnoty sídel v řešeném území.

Přírodní hodnoty
Respektovat přírodní rezervaci Pavlovická stráň
a přírodní park Kosí potok.

ÚP respektuje tyto limity.

Respektovat památné stromy a památné stromořadí Alej ke Svaté Anně v Plané.

ÚP respektuje tyto limity.

Respektovat a chránit registrované významné
krajinné prvky, významné krajinné prvky ze
zákona a prvky územního systému ekologické
stability.

ÚP v maximální míře respektuje a chrání registrované VKP,
VKP ze zákona a prvky ÚSES.

V součinnosti s OŽP MěÚ Planá zpřesnit rozsah
registrovaných významných krajinných prvků.

Rozsah registrovaných VKP byl zpřesněn v součinnosti s OŽP
MěÚ Planá.

V součinnosti s ORP Tachov zpřesnit lokální
územní systém ekologické stability v návaznosti
na regionální ÚSES vymezený v ZÚR PK.

V součinnosti s OŽP MěÚ Tachov byla lokální úroveň ÚSES
zpřesněna. Zpracování lokální úrovně proběhlo v návaznosti
na úroveň regionální.
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Minimalizovat negativní vliv záměrů na celkovou
koncepci ochrany přírody a krajiny, koncepci
ochrany životního prostředí.

Negativní vlivy na koncepci ochrany přírody a krajiny a koncepci životního prostředí byly minimalizovány.

Při vymezení rozvojových záměrů respektovat a
minimalizovat narušení krajinného rázu území.

ÚP navrhuje rozvojové záměry s ohledem na krajinný ráz.

Respektovat požadavky vyplývající ze zákonů o
ochraně zemědělského půdního fondu a zákona
o lesích, aby byla v maximální míře zajištěna
ochrana zemědělské a lesní půdy.

Požadavky jsou respektovány.

Zpracovat vyhodnocení záborů půdního fondu
dle příslušných ustanovení zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF a zákona č. 289/1995 Sb.,
lesní zákon. Návrh projednat v rozpracovanosti
s dotčeným orgánem.

Vyhodnocení záborů půdního fondu u navrhovaných ploch a
koridorů bylo provedeno.

Civilizační hodnoty
Využít a rozvíjet stávající dopravní a technickou
infrastrukturu.

Koncepce ÚP řeší zkvalitnění a rozvoj technické a dopravní
infrastruktury a zajišťuje napojení rozvojových ploch na dopravní a technickou infrastrukturu.

Respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury.

Řešení ÚP respektuje limity využití území.

Vytvořit opatření pro ochranu území před záplavami.

Koncepce vodního hospodářství navrhuje opatření na ochranu
sídel před povodněmi.

g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Převzít a zpřesnit koridory veřejně prospěšných
staveb dopravní infrastruktury nadmístního
významu a veřejně prospěšná opatření pro
založení prvků ÚSES ze ZÚR PK.

ÚP přebírá a zpřesňuje vymezení veřejně prospěšných staveb
dopravní infrastruktury a veřejně prospěšná opatření pro založení prvků územního systému ekologické stability regionální a
nadregionální úrovně.

Vymezit veřejně prospěšné stavby na úseku
dopravní a technické infrastruktury a veřejně
prospěšná opatření pro založení prvků územního systému ekologické stability, případně pro
snížení ohrožení území. Nepředpokládá se
návrh asanací.

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby na úseku dopravní a
technické infrastruktury, veřejně prospěšná opatření pro revitalizace vodních toků a ploch, pro založení prvků územního
systému ekologické stability lokální úrovně a asanace.

h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Ochrana veřejného zdraví
Prověřit a řešit možné střety rozvojových ploch
pro bydlení s negativními vlivy dopravní infrastruktury (stávající i nové). Navrhnout opatření
nebo podněty pro podrobnější posouzení. Vzít
v úvahu podmínky hygienické služby, vycházející z rizika hlukové zátěže z provozu automobilové dopravy.

Problematické rozvojové plochy pro bydlení nejsou z hlediska
možného zasažení nepříznivými účinky z dopravy již sledovány. Územní plán navrhuje opatření na snížení negativních vlivů
z dopravy.

V návrhu řešení územního plánu dát podnět k
Vymezení ochranných pásem je doporučeno.
vymezení a vyhlášení ochranných pásem letiště,
některých výrobních zařízení (průmyslových a
zemědělských), střelnice na okraji Plané.
Ochrana státu a civilní obrana
Řešením územního plánu nedojde k dotčení
zájmů obrany a bezpečnosti státu.

ÚP respektuje území zvláštních zájmů.
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Do koncepce územního plánu promítnout případné požadavky civilní ochrany, v souladu s
vyhláškou Ministerstva vnitra ČR
č. 380/2002 Sb. a zákonem č. 239/2000 Sb.
Problematiku CO řešit dle § 20 vyhlášky č.
380/2002 Sb.

ÚP předkládá návrh řešení požadavků civilní ochrany dle
platné legislativy.

Respektovat doporučení a požadavky uvedené
ve stanovisku VUSS Praha ze dne 24. 3. 2009,
ve vztahu k vojenským zájmům v k.ú. Kříženec.

ÚP respektuje stanovisko VUSS k zadání.

Ložiska nerostných surovin
Koncepce ÚP bude respektovat evidovaná
poddolovaná území.

ÚP respektuje evidovaná poddolovaná území. Grafické znázornění je součástí koordinačního výkresu.

Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Respektovat stanovená záplavová území a
území zvláštní povodně pod vodním dílem Lučina.

Koncepce ÚP respektuje stanovená záplavová území.

Navrhnout koncepci ochrany města Planá před
povodňovými průtoky Plánského potoka a před
přívalovými odtoky z východních částí jeho
povodí.

ÚP doporučuje zpracování studií pro návrh revitalizačních a
protierozních opatření.

Navrhnout koncepci ochrany sídel Otín, Pavlovi- ÚP doporučuje zpracování studií pro návrh revitalizačních a
ce a Vysoké Sedliště před přívalovými (povodprotierozních opatření v postižených územích.
ňovými) srážkami a splachy v důsledku eroze ze
zemědělských pozemků.
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů
zájmů a problémů v území.

Hlavní střety zájmů a problémy v území jsou řešeny.

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
Vymezit plochy přestavby a zastavitelné plochy
v návaznosti na zastavěné území a v souladu
s urbanistickou strukturou sídel.

Rozvojové plochy byly vymezeny ve vazbě nebo uvnitř zastavěného území. Koncepce respektuje, případně obnovuje urbanistickou strukturu sídel.

Prověřit a zpřesnit vymezení rozvojových ploch
vyplývající z potřeb a požadavků jednotlivých
sídel a vlastníků pozemků z hlediska podmínek
v území.

Byly prověřeny záměry a požadavky města a majitelů pozemků
na vymezení rozvojových ploch shromážděných v etapě Průzkumů a rozborů. Rozsah rozvojových ploch byl upraven na
základě reálné potřeby města na rozvoj a jeho územních podmínek.

Respektovat požadavky ZÚR PK na vymezení
zastavitelných ploch a ploch přestavby formulované pro rozvojovou osu OR5.

ÚP je navržena v souladu s požadavky ZÚR PK.

k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
Pokud územní plán vymezí rozsáhlejší rozvojové plochy a koridory, které vyžadují podrobnější
koordinaci a mohou ovlivnit funkční využití území a jeho urbanistickou strukturu, budou navrženy k prověření územní studií.

ÚP vymezuje plochy k prověření změn jejich využití územní
studií.
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l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich
využití stanoveny regulačním plánem
Pro návrh řešení územního plánu se nepředpokládá v řešeném území vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny
regulačním plánem.

V územním plánu není stanoveno zpracování regulačního
plánu.

m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Na základě uplatněného požadavku dotčeného
orgánu na vyhodnocení ÚP z hlediska vlivů na
ŽP, bude zpracováno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Dle požadavku bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů ÚP Planá
na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů ÚP na
životní prostředí, dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a
přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb.

n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu
zadání neuplatnil požadavek na ověření variantního řešení územního plánu. Koncept ÚP Planá,
ověřující variantní řešení územního plánu, nebude zpracován.

Koncept ÚP nebyl zpracován.

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
Protože dotčený orgán neuplatní požadavek na
zpracování konceptu, bude vypracován přímo
návrh územního plánu.

G.

Návrh územního plánu je zpracován v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění (stavební zákon) a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

G.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.
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G.2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
G.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 byly zohledněny limity využití uzemí a prvky, které je nutno respektovat z hlediska
ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot uzemí. Cílem řešení územního plánu
Planá je vytvoření optimální urbanistické koncepce v souladu s jeho současnými předpoklady a dalšími možnostmi rozvoje.
V průběhu zpracování územního plánu byly schváleny komplexní pozemkové úpravy
k.ú. Křínov a Zliv nad Mží. Na základě Pokynů pořizovatele na úpravu návrhu ÚP Planá
po společném jednání byl územní plán upraven nad zaktualizovanou katastrální mapou.
Jedná se pouze o zpřesnění vymezených ploch a koridorů nad aktuálním mapovým podkladem.

G.2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území obce
G.2.2.1. Přírodní hodnoty
Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny, dle zákona č.114/1992 Sb., je v zájmovém
území vyhlášeno zvláště chráněné území přírody ve smyslu §14 – přírodní rezervace Pavlovická stráň. Nachází se v katastrálním území Vysoké Sedliště v nadmořské výšce 430-510 m
n.m. Výměra činí 6,44 ha. Byla vyhlášena v roce 1988 a následně přehlášena v roce 1997.
Správcem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Jde o levý údolní svah řeky Mže u osady Josefova Huť proti železniční zastávce Pavlovice. Chráněn je zde lesní porost, místní přechodný
typ mezi kyselými a borovými doubravami zdejší oblasti a teplomilnými doubravami nižších
poloh. Území je součástí hluboce zaříznutého údolí řeky Mže se strmým svahem a četnými
skalkami. V bylinném patře se setkáváme např. s bělozářkou liliovitou, sleziníkem severním,
konvalinkou vonnou, kokoříkem vonným, růží keltskou aj. Vzácnější ptáky reprezentuje sýček obecný, výr velký a na řeku Mži vázaný ledňáček říční. Z bezobratlých zde byl zjištěn
subatlantský nosatec, vázaný na porosty janovce.
V řešeném území je registrována řada významných krajinných prvků. Předmětem
ochrany jsou zejména porosty mimolesní zeleně s druhově rozmanitou skladbou dřevin.
V průběhu zpracování ÚP byl rozsah jednotlivých registrovaných VKP zpřesněn
v součinnosti s Odborem životního prostředí MěÚ Planá. Jsou vymezeny v grafické části
v koordinačním výkresu.

Seznam registrovaných významných krajinných prvků:
k.ú.

Registrační č. Popis

Pozn.

Křínov

185/11-43-03

Mimolesní porosty dřevin

440/11-41-23

Nelesní zeleň
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k.ú.

Registrační č. Popis

Kříženec

484/11-43-03
47/11-41-23

Pavlovice nad Mží

440/11-41-23
3/11-43-03

Mimolesní porosty dřevin

482/11-43-03
485/11-43-03

Luční porost kolem občasného toku
Nelesní zeleň

177/11-43-08

Mimolesní porosty dřevin

391/11-43-07
Planá u Mariánských Lázní 62/11-41-22

Svahy

Nelesní zeleň
Nelesní dřevinná zeleň
Ochranářsky významné porosty
dřevin
Nelesní zeleň

158/11-41-22

Otín u Plané

Pozn.

Nelesní zeleň
Porost nelesní dřevinné zeleně

67/11-43-02

Nelesní porost dřevin

87/11-43-02

Porost nelesní dřevinné zeleně

112/11-43-02
178/11-43-02

Mimolesní porosty dřevin

181/11-43-02

Mimolesní porosty dřevin

182/11-43-02

Mimolesní porosty dřevin

183/11-43-02

Mimolesní porosty dřevin

197/11-41-22
363/11-41-21

Mimolesní porosty dřevin
Porost nelesní zeleně

364/11-41-21

Porost nelesní zeleně

365/11-41-21
395/11-41-22

Nelesní zeleň
Nelesní zeleň

396/11-41-22

Nelesní zeleň

413/11-41-02

Nelesní zeleň

432/11-41-22
433/11-41-22

Nelesní zeleň
Nelesní zeleň

434/11-41-22

Nelesní zeleň

totožné s 395/11-41-22

435/11-41-22
485/11-43-03

Nelesní zeleň
Nelesní zeleň

prvek nenalezen

495/11-43-02

Nelesní zeleň

508/11-41-22
519/11-43-02

Nelesní zeleň (Zámecký park)
Nelesní zeleň

152/11-43-02

Mimolesní porosty dřevin (v obci
proběhly jednoduché pozemkové
úpravy - VKP v nich nejsou řešeny)
Mimolesní porosty dřevin

153/11-43-02

Mimolesní porosty dřevin

Vížka

180/11-43-02
509/11-41-22

Mimolesní porosty dřevin
Nelesní zeleň

Vysoké Sedliště

179/11-43-02

Mimolesní porost dřevin

Zliv nad Mží

582/11-43-07
152/11-43-03

Nelesní zeleň (stromy a keře)
Mimolesní porosty dřevin

184/11-43-03

Mimolesní porosty dřevin

186/11-43-03

Mimolesní porosty dřevin

303/11-43-08

Nelesní zeleň

Týnec u Plané

176/11-43-08
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Území je bohaté také na významné krajinné prvky ze zákona (zák. č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny), kterými jsou kromě lesů také četné rybníky. Charakteristickým
znakem Plánska jsou rybniční soustavy např. severozápadní část katastrálního území Plané
u M.L. a rybniční soustava mezi Týncem a Vysokým Sedlištěm. Coby VKP ze zákona jsou
zde chráněny také vodní toky a údolní nivy.
Součástí koncepce ÚP Planá je vymezení skladebných částí nadregionálního, regionálního a lokálního (místního) územního systému ekologické stability. ÚSES je vymezen jako
veřejně prospěšné opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V nadregionální úrovni je zastoupen biokoridor K50, který tvoří východní hranici řešeného území v údolí Kosího potoka, jeho součástí
jsou dvě vložená regionální biocentra. Na regionální úrovni jsou dále vymezena 3 regionální
biocentra a 5 regionálních biokoridorů. Lokální úroveň systému zajišťuje 32 biocenter a 44
biokoridorů. Ve všech úrovních převažují funkční prvky.
V řešeném území jsou vyhlášeny 2 památné stromy a jedna alej:


„Buk u měšťanského pivovaru v Plané“, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – jedinec buku lesního (Fagus sylvatica f.purpurea). Obvod kmene 380 cm, výška stromu 19 m,
výška koruny 15 m, šířka koruny 12 m.



„Týnecká lípa“, k.ú. Týnec u Plané – lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.). Obvod
kmene 435 cm, výška stromu 14 m, šířka koruny 12 m.



„Alej ke Svaté Anně v Plané“, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – 125 stromů z toho
109 jedinců lípy (Tilia sp.), 14 jedinců dubu (Quercus sp.) a dvou jedinců jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). V roce 2007 bylo vydáno povolení ke kácení jednoho zástupce lípy srdčité a zásahu do ochranných pásem z důvodu výstavby přeložky silnice I/21 Planá - Trstěnice.

Za účelem ochrany krajinného rázu je v řešeném území vyhlášen přírodní park Kosí potok. Park se rozkládá podél dolní části Kosího (Kosového) potoka od Michalových Hor k ústí
do Mže. Kosí potok tvoří východní hranici řešeného území. Chráněno je zde hluboce zaříznuté údolí potoka s příkrými svahy, které bylo díky nepříznivé morfologii terénu uchráněno
před intenzivní lidskou činností. K jihu obrácené údolí slouží jako přirozená migrační cesta
teplomilných druhů z nižších poloh Plzeňské pánve do klimaticky drsnějších oblastí Slavkovského lesa. Biota je zde ovlivněna teplotní inverzí kaňonovitého údolí, kde se v nejnižších
polohách parku vyskytují chladnomilné až horské druhy, vázané na vodní tok, zatímco výše
na slunných skalnatých stráních se setkáváme s druhy teplomilnými.
Územní plán respektuje a chrání přírodní hodnoty řešeného území.

G.2.2.2. Kulturní hodnoty
Pro své historické, urbanistické a architektonické kvality bylo město Planá 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.
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V řešeném území jsou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky evidovány následující nemovité kulturní památky:
Část obce

Číslo rejstříku

Památka

Křínov

17959/4-1836

kaple

čp.

Ulice,nám./umístění

Otín

38619 / 4-1834

kostel P. Marie

Planá

18056 / 4-1841
23448 / 4-1876

kostel Nanebevzetí P. Marie
kostel sv. Anny

25200 / 4-1840

kostel sv. Petra a Pavla

37539 / 4-1873
29025 / 4-1839

kaple sv. Jana Nepomuckého
městské opevnění

při silnici do Mar. Lázní
Na valech

22714 / 4-1875

kříž

při silnici do Mar. Lázní

24426 / 4-1872
21932 / 4-1869

kříž
socha sv. Jana Nepomuckého

při silnici do Tachova
Slepá

23459 / 4-1868

socha sv. Jana Nepomuckého

nám. Svobody

29210 / 4-5135

smírčí kříž

Na sádkách, u čp. 266

45962 / 4-1871
14837 / 4-1838

smírčí kříž
radnice

čp.1

při odbočce ze silnice do Caltova
nám. Svobody

46857 / 4-1844

měšťanský dům

čp.7

nám. Svobody

18960 / 4-1845
33558 / 4-1846

měšťanský dům
měšťanský dům

čp.8
čp.10

nám. Svobody
nám. Svobody

24499 / 4-1847

měšťanský dům

čp.29

nám. Svobody

34465 / 4-1848
24157 / 4-1849

měšťanský dům
měšťanský dům

čp.30
čp.35

nám. Svobody
nám. Svobody

35039 / 4-1850

měšťanský dům

čp.38

nám. Svobody

30608 / 4-1851

měšťanský dům

čp.40

nám. Svobody

37202 / 4-1852
16147 / 4-1853

měšťanský dům
měšťanský dům

čp.41
čp.42

nám. Svobody
nám. Svobody

20848 / 4-1856

měšťanský dům

čp.45

nám. Svobody

31985 / 4-1857
31168 / 4-3560

měšťanský dům
měšťanský dům

čp.46
čp.47

nám. Svobody

15460 / 4-1858

měšťanský dům

čp.48

nám. Svobody

33388 / 4-1859
24941 / 4-1860

měšťanský dům
měšťanský dům Černý orel

čp.49
čp.50

nám. Svobody
nám. Svobody

34911 / 4-1861

měšťanský dům

čp.52

nám. Svobody

20996 / 4-1862

měšťanský dům

čp.53

nám. Svobody

20422 / 4-1863
36343 / 4-1864

měšťanský dům
měšťanský dům

čp.56
čp.95

nám. Svobody
tř. Dukelských hrdinů

čp.98

tř. Dukelských hrdinů

nám. Kostelní
na návrší při silnici do Mar. Lázní

24249 / 4-1854

měšťanský dům, z toho jen: reliéf
na fasádě
měšťanský dům

čp.120

Kostelní

28931 / 4-1855

měšťanský dům

čp.121

Kostelní

18788 / 4-1842
45205 / 4-1837

fara
areál zámku

čp.133
čp.248

nám. Kostelní

Vysoké
Sedliště

18903 / 4-1977

kostel sv. Václava

na výšině nad vsí

Zliv (sídelní
útvar Boudy)

46020 / 4-1998

tvrz Řešanov, archeologické stopy

SV od Vys. Sedliště

34827 / 4-1866
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Vedle památkově chráněných objektů se v území vyskytují další architektonicky hodnotné stavby. Jedná se zejména o drobné sakrální stavby a objekty venkovských usedlostí
se zachovanými prvky tradiční architektury. Tyto objekty spolu s dochovanou urbanistickou
strukturou jednotlivých místních částí přispívají k jedinečnému rázu sídel i okolní krajiny a je
třeba je při dalším rozvoji obce respektovat.
Ochrana urbanistických a architektonických hodnot území je ošetřena stanovením podmínek pro využití ploch a prostorového uspořádání území.
Územní plán doporučuje zajistit péči o kulturní památky. Jedná se především o zámecký
areál a sakrální stavby, které představují významné kulturní a historické dominanty území
a výrazně se podílejí na utváření jedinečných panoramat sídel. Některé z nich patří mezi
nejohroženější památky v Plzeňském kraji.
Archeologické nálezy
V řešeném území jsou Státním archeologickým seznamem ČR evidována území
s archeologickými nálezy ÚAN I (území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů) a ÚAN II (území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%). 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).
Přehled území s archeologickými nálezy typu I a II:
Katastrální území

Číslo ÚAN

Typ
ÚAN

Křínov

11-43-03/1
11-43-03/2

Název ÚAN

Umístění

1

Na místě mariánské kapličky

západní okraj vsi

1

Cca 500 m SSZ od vsi na hraně
svahu

cca 500 m SSZ od vsi na hraně
valu

11-43-03/5
11-41-22/2

1
2

900 m JV od vsi
jádro vsi

11-41-23/3

1

Kóta 586
Kříženec - středověké a novověké jádro vsi
Ves Caltov

Otín u Plané

11-41-23/4
11-43-03/3

1
1

V od vsi, ppč.1151/1
v jádru obce

Pavlovice nad Mží

11-43-07/10

2

Vrch Homole (Klungerberg)
Kostel P.Marie a tvrz v sousedství
Pavlovice - středověké a novověké jádro vsi

11-43-07/9
11-41-22/7

1
1

J svah a úpatí vrchu Hůrky
Kostel sv.Anny

11-43-02/3

1

Město Planá - středověké a
novověké jádro obce

500 m SZ od vsi
na levé straně železnice Planá Chodová Planá
intravilán

11-43-02/4
11-43-02/5
11-43-08/1
11-43-08/2

1
1
1
1

Pole V od jatek
U kapličky při silnici na Plzeň
900 m JV od vsi
U čp.25

Kříženec

Planá u Mariánských Lázní

Svahy
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Číslo ÚAN

Typ
ÚAN

11-43-08/7

Týnec u Plané

Katastrální území

Název ÚAN

Umístění

1

Svahy - S od obce

cca 500 m SSV od obce, S od
silnice Planá - Černošín

11-43-08/8
11-43-02/1

1
1

Svahy - V od obce
SV část lesa nad vsí

Z od kóty 498
SV část lesa nad vsí, směr
k vodárně

Vítovice u Pavlovic

11-43-02/2
11-43-02/6
11-43-07/11

1
1
2

Areál dvora
Les V od vsi
Vítovice - prostor bývalé vsi

JV část vsi
les V od vsi
cca 1km JZ od Pavlovic, po
obou stranách bezejmenné
vodoteče vlévající se do Mže

Vížka
Vysoké Sedliště

11-43-08/5
11-43-07/12

2
2

intravilán
intravilán

Zliv nad Mží

11-43-07/7
11-43-03/6
11-43-03/7

1
1
2

Vížka - novověké jádro vsi
Dolní Sedliště - novověké jádro
vsi
Kostel sv.Václava a "Šance"
Jižní okraj hřebene Hrotek
Hrotek

11-43-03/8
11-43-08/4
11-43-08/6

1
1
2

Bývalý poplužní dvůr
Západně od vsi
Zliv - středověké a novověké
jádro vsi

v S části obce
západně od osady Boudy
vrch Hrotek západně od osady
Boudy
při západním okraji vsi Boudy
cca 800m Z od vsi Zliv, v lese
intravilán

G.3. Urbanistická koncepce
G.3.1. Výhledový počet obyvatel města a potřeba bytové výstavby
Velikost města (početních stavů obyvatel), od které odvozujeme i potřebu nové bytové
výstavby, je výslednicí dvou pohybů – přirozené měny a migrace. Oba tyto pohyby jsou přitom vzájemně provázány.
Pohyb přirozenou měnou je závislý především na věkové skladbě obyvatel, která ovlivňuje významně demografické procesy – zejména pak úmrtnost (počty zemřelých) i natalitu
obyvatelstva (počty živě narozených dětí). Z vnějších faktorů potom významně působí celkové populační klima a sociálně ekonomické podmínky očekávané v sledovaném časovém
horizontu.
Migrační pohyb, tj. pohyb obyvatel stěhováním, může přispívat zásadněji než pohyb přirozenou měnou k změnám v početních stavech obyvatel. Hodnoty tohoto pohybu odrážejí
atraktivitu města pro bydlení a jsou bezprostředně svázány s nabídkou v bytovém fondu. Ta,
ale celá řada dalších faktorů jako je situace na trhu práce, kvalita životního prostředí, dostupnost vyšších center osídlení, sociální image města a širšího prostoru a další faktory,
významně ovlivňují migrační pohyb, který se následně promítá i do pohybu obyvatel přirozenou měnou.
Odhad dalšího vývoje početních stavů a stanovení cílové velikosti obce pro dimenzování ostatních funkcí v ÚP musí proto vycházet zejména:
 z dosavadních tendencí vývoje obce,
 z posouzení potenciálu ve věkové skladbě obyvatel a v bytovém fondu,
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z variantní rozvahy o možném působení dalších zmíněných společenských a urbanistických vlivů.

G.3.1.1. Východiska
Při stanovení výhledových počtů obyvatel a potřeb nové bytové výstavby zohledňujeme
závěry analýzy postavené zejména na údajích z r. 2007 korigované jejich aktualizací
k 1.1.2009.
Minulý vývoj početních stavů
Vzestupnou atraktivitu Plané pro bydlení po r. 2001 dokládá i růstový vývoj početních
stavů. Ten má sice nižší dynamiku než v letech 1991-1997, ale přesto posledními statisticky
evidovanými počty obyvatel k 1.1.2009 v rozsahu 5567 osob dosáhla obec od r. 1991 svého
demografického maxima.

Vývoj počtu obyvatel 1991-2008
5700
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
2008

2007

2006

2005

2004

2003
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2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

4800

Zdrojem přírůstků bylo (v delším i kratším časovém pohledu) především kladné migrační
saldo. V posledním období jsou přírůstky migrací dokonce 3x vyšší než přirozenou měnou.
V mezidobí 2001-2008 je evidován přírůstek stěhováním v rozsahu 112 osob, zatím co přirozenou měnou se počet obyvatel města zvýšil pouze o 34 osob. V tomto období jsou ale evidovány i dva roky, kdy má migrační saldo zápornou hodnotu a také v posledním sledovaném
roce je migrační saldo významně nižší než přírůstky přirozenou měnou. Pokles migračního
salda 2008 může již souviset s ekonomickou krizí, ale také se snížením intenzity tvorby nových domácností v zájmovém prostoru Plané, anebo je zcela náhodným výkyvem.
Přesto dochází v posledních třech letech k progresivnímu vývoji salda přirozené měny
a to v důsledku růstu počtu živě narozených dětí, nikoliv v důsledku zásadního poklesu mortality.
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Zvýšení počtu živě narozených dětí zcela jistě příznivě ovlivňuje příchod mladých rodin
do nově dokončené výstavby pro bydlení.
Naopak růst složky postproduktivního věku je ovlivněn nejen procesem přirozeného
stárnutí obyvatel, ale s velkou pravděpodobností též imigrací obyvatel mladšího důchodového věku do obce, tedy procesem, který souvisí s růstem cen za bydlení ve velkých městech.

Přírůstky stěhováním a přirozenou měnou 1992-2008
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Věková skladba
Současná věková skladba je sice vyvážená, ale v následujícím desetiletí již nedává záruku dalších přírůstků přirozenou měnou. Další růst obce mohou zajistit pouze migrační přírůstky.
Průměrný věk obyvatel Plané je 39,4 let k 1.1.2009 a index stáří populace (počet obyvatel 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let) je 89,0. V rámci ČR to jsou relativně příznivé
hodnoty. Jak ale ukazují následující tabulka a graf, obyvatelstvo obce pomalu stárne. I přes
progresivní vývoj početních stavů se vzájemný poměr krajních věkových skupin postupně
zhoršuje – resp. roste podíl osob nad 65 let a naopak se snižuje zastoupení dětské složky
(přes baby boom posledních let) při souběžném růstu počtu obyvatel produktivního věku.
V dalších 3 - 5 letech lze očekávat relativně masivní pokles skupiny obyvatel produktivního věku v důsledku přesunu velmi silných věkových ročníků narozených po II. světové
válce (1945-1950) do kategorie 65 a více let.
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Rok

Obyvatelstvo
celkem

Věková skupina
15-64 let

0-14 let

Index stáří

65 a více let

abs.

%

abs.

%

abs.

%

2001

5380

953

17,7

3834

71,3

593

11,0

62,2

2002
2003

5443
5450

946
904

17,4
16,6

3909
3930

71,8
72,1

588
616

10,8
11,3

62,2
68,1

2004

5458

875

16,0

3946

72,3

637

11,7

72,8

2005
2006

5459
5486

851
846

15,6
15,4

3966
3976

72,7
72,5

642
664

11,8
12,1

75,4
78,5

2007

5539

810

14,6

4043

73,0

686

12,4

84,7

2008

5567

800

14,4

4055

72,8

712

12,8

89,0

Vývoj věkových skupin - Planá
4500
4000
3500
3000
0-14 let

2500

15-64 let

2000

65 a více let

1500
1000
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bytový fond a tempo bytové výstavby
Trvale obydlený bytový fond obce byl v roce 2001 plně využit. Rezervy pro migrační přírůstky měl neobydlený bytový fond v rozsahu cca 100 domů a 211 bytů. K rekreaci sloužilo
pouze 34 domů a 35 bytů a přechodně bylo obydleno 19 bytů. Neobydlené rekreačně využité
byty se vyskytují především v přičleněných osadách.
Převaha neobydlených bytů (170 z 211) byla soustředěna v samotném městě Planá.
U velké části neobydlených bytů zde byl pravděpodobně důvodem stavební stav (rozestavěnost, rekonstrukce, havarijní stavební stav), nikoliv nízká atraktivita města pro bydlení.
Název části Domy celkem Trvale obydlené Rekreace Byty celkem Trvale obydlené Neobydlené v RD
Křínov

10

7

2

10

7

3

7

Kříženec

14

11

0

14

11

3

11

Otín
Pavlovice

27
46

22
32

3
9

28
51

23
38

5
13

23
29

Planá

743

683

8

1994

1824

170

607
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Název části Domy celkem Trvale obydlené Rekreace Byty celkem Trvale obydlené Neobydlené v RD
Svahy
Týnec

19
23

18
18

1
3

22
27

21
22

1
5

18
18

Vížka

3

3

0

3

3

0

3

Vysoké
Sedliště
Zliv

13
13

5
11

7
1

13
14

5
11

8
3

5
11

Celkem

911

810

34

2176

1965

211

732

v tom přičleněné
části

168

127

26

182

141

41

125

Od roku 1998 do roku 2008 se v Plané dokončilo celkem 228 bytů, tj. v ročním průměru
20,7 bytů - v přepočtu na 1000 obyvatel 3,7 bytů. V přepočtených hodnotách na obyvatele
má Planá vyšší tempo bytové výstavby než Tachov, kde se jedná o 2,8 dokončených bytů
na obyvatele. Na celkovém rozsahu bytové výstavby na Tachovsku (v ORP) se Planá podílí
22 %. O rozmístění dokončených bytů v rámci obce nemáme informace.

G.3.1.2. Odhad dalšího vývoje počtu obyvatel
Odhad vývoje počtu obyvatel je zpracován ve třech variantách, které v různé míře akcentují působení hlavních faktorů. Zdůvodněný odhad předpokládaného vývoje počtu obyvatel je možné provést pouze za obec jako celek, za kterou jsou dostupné klíčové údaje o věkové skladbě, bytové výstavbě a pohybu obyvatel přirozenou měnou a stěhováním
v časových řadách.
Na úrovni částí nejsou k dispozici potřebné vstupní informace. Zde se můžeme pokusit
pouze o posouzení předpokladů jednotlivých částí pro další rozvoj s využitím již zastaralých
a neúplných informací ze sčítání 2001 a dalších aktuálních informací o jiných subsystémech,
ovlivňujících kvalitu života v dílčích částech a jejich obytnou atraktivitu.

G.3.1.3. Prognózní varianty za město jako celek
Varianta A – dynamická
Cílový stav k roku 2025 – 6300 obyvatel
Vychází z optimistických předpokladů rychlého oživení ekonomiky, opětovného usnadnění přístupu k hypotéčním úvěrům a z výrazného nárůstu atraktivity města pro nové investory přinášející novou nabídku pracovních příležitostí. To může vést již v nejbližších letech
k zvýšení dynamiky bytové výstavby, stejně tak jako nabídka života v klidném a zdravém
prostředí malého ale dobře vybaveného města, které poskytuje různé možnosti životního
uplatnění mladým rodinám. I při této optimistické variantě ale nepřepokládáme nežádoucí
rozvoj masivní plošné výstavby rodinných domů, která by značně zvýšila počty obyvatel ale
naopak vyváženější vývoj přičleněných částí.
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Planá je subregionálním centrem ve venkovském prostoru Tachovska a její role
v osídlení je dlouhodobě stabilní a nezmění se i za předpokladu zvýšené progrese v ekonomickém rozvoji města. Vlastní spádový obvod přitom vytváří pouze malý potenciál pro migrační růst obce, je třeba uvažovat spíše o zdrojích z širšího venkovského prostoru celého
Tachovska event. z dalších částí Plzeňského kraje. Planá má ale velmi dobré předpoklady
pro bydlení v nabídce sociální infrastruktury i v možnostech stávajícího pracovního uplatnění,
ale současně je i v pásmu vysoké konkurence nabídky jiných blízkých i vzdálenějších, většinou větších, ale dobře dostupných měst.
I v růstové variantě předpokládáme, že po r. 2015 postupně dojde v rámci celkového
stárnutí populace k snižování salda přirozené měny a k omezení tvorby nových domácností
jak ve městě samotném, tak v širším zázemí. To povede nutně k poklesu migračních přírůstků.
Varianta A - dynamická

2009

5 567

0,8

4,5

2,3

12,8

Počet
obyv
k 31.12
5 584

2010

5 584

0,8

4,5

5,0

27,9

5 616

2011
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1
1,5

5,6
8,5

5,0
7,0

28,1
39,6

5 650
5 698

2013

5 698

2

11,4

7,0

39,9

5 749

2014
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5 749
5 818

5
5

28,7
29,1

7,0
6,0

40,2
34,9

5 818
5 882

2016

5 882

5

29,4

6,0

35,3

5 947

2017

5 947

5

29,7

4,0

23,8

6 001

2018
2019

6 043
6 085

4
4

24,2
24,3

3,0
3,0

18,1
18,3

6 085
6 128

2020

6 128

3

18,4

3,0

18,4

6 165

2021
2022

6 165
6 196

3
3

18,5
18,6

2,0
2,0

12,3
12,4

6 196
6 227

2023

6 227

2

12,5

2,0

12,5

6 252

2024
2025

6 252
6 277

2
2

12,5
12,6

2,0
2,0

12,5
12,6

6 277
6 302

Rok

Počet obyvatel
k 1.1.

Přírůstky přirozenou měnou

Přírůstky migrací na 1000 obyvatel

na 1000 obyvatel

abs.

na 1000 obyvatel

abs.

Varianta B – mírně růstová
Cílový stav k roku 2025 – max. 5900 obyvatel
Varianta vychází z postupného růstu atraktivity obce pro bydlení, které příznivě ovlivní
jak migrační přírůstky, tak následně přírůstky přirozenou měnou. Do r. 2012 zohledňuje pokračování demografických trendů evidovaných po r. 2000.
V období 2013-2018 reflektuje varianta celkové oživení ekonomiky, rozvoj ekonomického potenciálu obce (nabídky pracovních míst) a zvýšení tempa bytové výstavby (nikoliv však
masivní rozvoj obytné funkce), které povedou k vyšším relativním přírůstkům migrací a následně přirozenou měnou.
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V letech 2018-2025 již varianta zohledňuje procesy stárnutí populace, mírné zvýšení míry úmrtnosti, i pokles natality u početně slabších věkových skupin narozených v letech 19982000 vstupujících v těchto letech do hlavního období biologické reprodukce. Tyto procesy
povedou k omezení přírůstku přirozené měny, které se ale stále ještě budou pohybovat
v kladných hodnotách. Dojde současně i k snížení intenzity tvorby nových domácností,
k poklesu potřeby nových bytů a k poklesu migračních přírůstků.
Varianta B – mírně růstová
na 1000 obyvatel

abs.

na 1000 obyvatel

abs.

Počet
obyv
k 31.12

5 567

0,8

4,5

2,3

13

5 584

2010

5 584

0,8

4,5

2,3

13

5 601

2011
2012

5 601
5 618

0,8
0,8

4,5
4,5

2,3
2,3

13
13

5 618
5 635

2013

5 635

1,2

6,8

3,0

17

5 659

2014
2015

5 658
5 685

1,3
1,4

7,4
8,0

3,5
3,5

20
20

5 685
5 713

2016

5 713

1,5

8,6

3,5

20

5 742

2017
2018

5 742
5 771

1,5
1,5

8,6
8,7

3,5
3,5

20
20

5 771
5 800

2019

5 800

1,3

7,5

2,5

15

5 822

2020

5 822

1,2

7,0

2,3

13

5 842

2021
2022

5 842
5 861

0,9
0,9

5,3
5,3

2,3
2,0

13
12

5 861
5 878

2023

5 878

0,7

4,1

1,5

9

5 891

2024
2025

5 891
5 902

0,5
0,5

2,9
3,0

1,3
1,0

8
6

5 902
5 911

Rok

Počet obyvatel
k 1.1.

2009

Přírůstky přirozenou měnou

Přírůstky migrací na 1000 obyvatel

Varianta C – stabilizační
Cílový stav k roku 2025 – 5600 obyvatel
Varianta vychází z intenzivnějšího a dlouhodobějšího působení dopadů ekonomické krize, tj. ze stagnace ekonomiky ČR do r. 2012 a z jejího postupného ale pomalého oživování
v následujících letech, tj. období 2013 až 2018. Doprovodným jevem bude i postupné snižování dynamiky migračních přírůstků z let 2000-2008, a to v důsledku nízkého tempa bytové
výstavby. Následně spolu se stárnutím obyvatelstva a ostatními demografickými procesy
dojde i k výraznějšímu snížení přírůstků přirozenou měnou. Přesto lze určité mírné celkové
nárůsty početních stavů očekávat. Ty však budou eliminovány vývojem po r. 2018, kdy se
do rizikového věku budou postupně dostávat silné ročníky narozené po druhé sv. válce
a dojde k zvýšení úmrtnosti, i pokles natality u početně slabších věkových skupin narozených
v letech 1998-2000, vstupujících v těchto letech do hlavního období biologické reprodukce.
Lze předpokládat i mírné migrační úbytky obyvatel Plané v důsledku snižování demografického potenciálu ve větších městech, zejména v těch, které nabídnou nově vzniklým domácnostech uvolněný disponibilní bytový fond a pestřejší možnosti životního uplatnění.
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Varianta C – stabilizační
Přírůstky přirozenou měnou
Přírůstky migrací na 1000 obyvatel
na 1000 obyvatel

abs.

na 1000 obyvatel

abs.

Počet
obyv
k 31.12

5 567
5 584

0,8
0,8

4,5
4,5

2,3
2,3

12,8
12,8

5 584
5 601

2011

5 601

0,8

4,5

2,3

12,9

5 618

2012
2013

5 618
5 635

0,8
0,6

4,5
3,4

2,3
2,0

12,9
11,3

5 635
5 650

2014

5 650

0,6

3,4

2,0

11,3

5 665

2015
2016

5 665
5 678

0,5
0,5

2,8
2,8

1,8
1,5

10,2
8,5

5 678
5 689

2017

5 689

1,5

8,5

1,0

5,7

5 703

2018

5 703

1

5,7

1,0

5,7

5 714

2019
2020

5 714
5 717

-1
-1

-5,7
-5,7

1,5
1,0

8,6
5,7

5 717
5 717

2021

5 717

-2

-11,4

-1,0

-5,7

5 700

2022
2023

5 700
5 672

-3
-3

-17,1
-17,0

-2,0
-2,0

-11,4
-11,3

5 672
5 644

2024

5 644

-3

-16,9

-2,0

-11,3

5 616

2025

5 616

-3

-16,8

-2,0

-11,2

5 588

Rok

Počet obyvatel
k 1.1.

2009
2010

G.3.1.4. Předpokládaný vývoj obyvatel v jednotlivých částech obce
Východiska
Demografické předpoklady
Dosavadní vývoj obyvatel
Vývoj obyvatel v jednotlivých částech města je evidován pouze v mezidobí 1991-2001.
Kromě jádrové části byl vývoj progresivní i v částech Křínov, Svahy a Zliv.
Stabilizovaným vývojem prošla část Kříženec. Ostatní části (Týnec, Pavlovice, Otín, Vysoké Sedliště, Vížka) měly vývoj početních stavů ztrátový.
Věková skladba
Jádrová část obce Planá měla v roce 2001 velmi dobré parametry věkové skladby
s růstovým předpokladem přirozenou měnou. Méně příznivou, ale stále ještě vyváženou
věkovou skladbu měly části Svahy a Zliv.
Část Křínov měla již starší obyvatelstvo, bez potenciálu růstu přirozenou měnou, ale
v porovnání s ostatními částmi, které prošly regresivním vývojem 2001/1991 (Otín, Pavlovice, Vysoké Sedliště, Vížka) stále ještě relativně příznivé.
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Předpoklady v technické infrastruktuře
Vodovodní síť
Část sídel nemá veřejný vodovod a obyvatelé jsou odkázáni na odběr vody z domovních
a veřejných studní. To se týká sídel Kříženec, Vížka a Zliv.
Kanalizace
Kanalizací je vybavena pouze část sídel, absentuje v částech Vížka, Vysoké Sedliště
a Zliv. V drobných sídlech je problematika kanalizačních sítí více propojena s problematikou
jejich čištění, a to zejména tam, kde dochází k vypouštění částečně předčištěných odpadních
vod z domovních septiků do veřejné kanalizace.
Čištění odpadních vod
Čištění odpadních vod jako koncový článek kanalizace pro veřejnou potřebu mají pouze
sídla Kříženec a Svahy. V obou sídlech se jedná o čištění, resp. dočištění v místním rybníku
s funkcí stabilizační nádrže. V sídlech Otín, Pavlovice a Svahy jsou odpadní vody před vypouštěním do veřejné kanalizace předčištěny v domovních čistírnách-septických nádržích
a podle zpracovaného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK)
bude definitivní nakládání s odpadními vodami řešeno až po roce 2015.
V sídlech a lokalitách bez veřejné kanalizace pro odvádění odpadních vod, případně
s kanalizací pouze dešťovou jsou odpadní vody sváděny do domovních bezodtokových jímek s následným vyvážením k likvidaci na polní pozemky nebo do městské ČOV. Jedná se
jmenovitě o sídla Křínov, Týnec, Vížka, Vysoké Sedliště a Zliv.
Dostupnost města
Dobrou dostupnost města do 5 km po silnících I. nebo II. třídy mají pouze některé části
jako je Kříženec ve východním zázemí města položený blízko silnice II/201 nebo Týnec
v jihovýchodním zázemí v poloze u silnice II/230 na Stříbro. U dalších částí je vazba na město již problematičtější, a to buď díky delší dojížďkové vzdálenosti po silnici II/230 (Zliv, Svahy)
nebo díky poloze na silnicích III. třídy (Otín, Křinov). Prostorově i komunikačně nejproblematičtější polohu ve vztahu k městu potom mají části Vížka, Pavlovice a Vysoké Sedliště.
Celkové hodnocení předpokladů
Samotné město Planá má ze všech hledisek bezkonkurenčně nejlepší a velmi dobré
předpoklady pro progresivní vývoj početních stavů obyvatel. Na úrovni přičleněných částí je
situace problematičtější. Hodnocení dílčích předpokladů je provedeno v následující tabulce
(5 = nejlepší hodnocení, 1 = nejhorší hodnocení).
Celkově nejlepší předpoklady mají Svahy, které jsou největší trvale obydlenou částí
s příznivou věkovou skladbou (mladým obyvatelstvem). K možnosti rozvoje obytné funkce
přispívají i relativně dobré podmínky v TI. V ÚAP ORP Tachov jsou evidovány záměry na
rozvoj bydlení.
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Přičleněné
části

Hodnocení předpokladů v TI
Vodovodní
Veřejná
ČOV
síť
kanalizace

Hodnocení demografických předpokladů
Velikost sídla

I. vývoje

I. stáří

Poloha

Křínov

5

5

1

2

5

3

3

Svahy

5

5

5

5

4

5

3

Zliv

1

1

1

4

5

4

3

Kříženec

1

5

5

4

3

1

5

Týnec

5

5

1

5

2

3

5

Otín

5

5

4

5

2

1

3

Pavlovice

5

5

4

5

2

1

1

Vysoké
Sedliště

5

1

1

1

1

1

1

Vížka

1

1

1

1

2

1

1

K růstu atraktivity pro bydlení může dojít i v Týnci s výhodnou polohou vůči městu
na silnici II/230, kde byl evidovaný vývoj 2001/1991 sice regresivní, ale podmínky v TI
a poloha mohou vést k mírnému demografickému oživení.
Otín má již velmi staré obyvatelstvo a je zde možné předpokládat generační obměnu,
která povede k stabilizaci trvalé obytné funkce a možná i k demografickému oživení díky
relativně dobrým podmínkám v TI a poloze sídla. V Otíně jsou též v ˇUAP ORP Tachov uváděny záměry na rozvoj obytné funkce.
Také malá část Křínov, která zaznamenala v mezidobí mírné přírůstky, může mít díky
poloze a předpokladům v TI stabilizovaný event. i mírně růstový vývoj. Je zde evidován záměr výstavby na smíšených plochách a předpoklady dává i vyšší využití rekreačních domů
pro trvalé bydlení.
V části Kříženec, která je vůči městu v nejvýhodnější poloze bude bariérou rozvoje existence radaru a rušivé vlivy letiště ale i absence veřejného vodovodu.
Relativně dobré demografické předpoklady má Zliv, hodnocení předpokladů v TI je ale
velmi nízké. Zliv má přitom pro růst obce a trvalého bydlení určité přirozené rezervy
v rekreačně využívaných objektech, velkou nevýhodou je prostorová nespojitost obydleného
území (část se skládá ze dvou ZSJ). Novou výstavbu podmiňuje alespoň částečné zlepšení
technické infrastruktury. V ÚAP ORP Tachov je evidován zájem obyvatel o vybudování dětského hřiště, což je v lokalitách obdobného typu poměrně nevídané a signalizuje růst atraktivity této části pro rodiny s dětmi.
Ostatní části (Pavlovice, Vysoké Sedliště a Vížka) s regresivním vývojem a starým obyvatelstvem mají předpoklady rozvoje již velmi problematické, a to jak z hlediska polohy, tak
technické vybavenosti (Vížka a Vysoké Sedliště). U Pavlovic může dojít ke generační obměně, k využití rekreačních domů pro trvalé bydlení a k stabilizaci stávajících počtů obyvatel
díky podmínkám v TI. Negativně ale bude působit polohový faktor.
Části

Předpokládaný vývoj obyvatel

Planá
Křínov

progresivní
mírně progresivní

Svahy

progresivní

Zliv

mírně progresivní
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Části

Předpokládaný vývoj obyvatel

Kříženec

stabilizace

Týnec

mírně progresivní

Otín

mírně progresivní

Pavlovice

stabilizace

Vysoké Sedliště

regresivní

Vížka

regresivní

G.3.1.5. Potřeba nové výstavby
Odhad potřeby nové bytové výstavby vychází z max. cílové velikosti obce k roku 2025
ve variantě A. Pokud se vymezené plochy nenaplní vytváří rezervu pro vývoj v následných
letech.
Výchozím rokem pro bilanci je rok 2001, kdy byl bytový fond města plně využit. Na jeden
byt o průměrné velikosti 2,7 obytných místností a 50 m2 obytné plochy připadalo 2,7 osoby
a na jednu osobu 18,4 m2 obytné plochy. V části bytů (8%) ale žilo více samostatně hospodařících cenzových domácností. Bilance potřeby bytů proto zohledňuje i potřebu rozvolnění
soužití z roku 2001.
Od r. 2001 do r. 2008 došlo k nové výstavbě bytů (v průměru bylo dokončeno 20,7 bytů
ročně), v absolutních hodnotách to je cca 160 - 165 dokončených bytů. Nárůst počtu obyvatel byl 167 osob, přestože nové byty vytvářejí podmínky min. pro 400 obyvatel. Z toho je patrné, že rozsah bytové výstavby, který bude impulsem k dynamičtějšímu růstu obce, musí být
významně vyšší než prosté přepočtené hodnoty odvozené z počtu nových bytů a vynásobené evidovanou průměrnou velikostí bytové domácnosti. Bilanci potřeby bytů navyšujeme
nejen o byty pro rozvolnění soužití, ale i o byty jako náhradu za odpad z důvodů jiného využití, morálního zastarání nebo špatného stavebního stavu, event. z důvodů významných transformací ve využití území.
Současně vzhledem k tendenci výstavby menších bytů vycházíme z nižší než průměrné
velikosti bytové domácnosti, a to 2,2 osoby.
K zajištění cílového stavu 6 300 obyvatel v progresivní variantě A je tedy bilancována
potřeba výstavby cca 600 bytů. Do této bilance jsou zahrnuty i byty v současnosti rozestavěné, o kterých nemáme k dispozici údaje.
Bilance potřeby nové bytové výstavby
Počet obyvatel

Byty celkem

Výchozí stav 2001

5400

1965

Stav 2008 (byty odhad)

5567

2125

Potřeba bytů pro rozvolnění stávajícího soužití domácností

510

204

Potřeba bytů pro nárůst počtu obyvatel k r. 2025 – var.A

750

340

Potřeba náhrady za odpad bytů do r. 2025 (cca 0,5% ročně)

-

50

Potřeba nové výstavby celkem

-

594

6300

2719

Stav 2025

33

Odůvodnění územního plánu Planá

G.3.2. Bydlení
V souvislosti s potřebami, předpokládaným rozvojem a zvyšujícím se významem města
v rámci nadmístní rozvojové osy a v souladu s požadavky ZÚR PK pro rozvojovou osu OR5
jsou navrženy rozvojové plochy pro obytnou funkci. Plochy převzaté ze schváleného ÚPN
SÚ Planá u Mariánských Lázní (1994) byly doplněny zejména v ostatních sídlech řešeného
území, které nebyly dosud řešeny žádnou územně plánovací dokumentací.
Záměry a požadavky města, přičleněných částí a majitelů pozemků na vymezení rozvojových ploch pro obytnou zástavbu byly v průběhu prací na návrhu územního plánu prověřeny a posouzeny. Rozsah navrhovaných ploch byl upraven na základě reálné potřeby města
na rozvoj a z hlediska podmínek v území. ÚP navrhuje etapizaci rozvoje obytné funkce (návrh, územní rezerva).
Odůvodnění převedení posuzovaných rozvojových ploch pro obytnou zástavbu z návrhu
do územní rezervy:
 plocha R3, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – nadměrné požadavky sídla na rozvoj,
plochu bude možné využít po naplnění rozvojových ploch v etapě návrhu, bez těsné
vazby na zastavěné území
Odůvodnění vypuštění posuzovaných rozvojových ploch pro obytnou zástavbu
z územního plánu:
 plocha Z41, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – bez vazby na souvisle zastavěné
území, územní plán nepředpokládá rozvoj této enklávy, z hlediska ochrany přírody
a krajiny zasahuje celá plocha do lokálního biocentra, vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí navrhuje plochu k vypuštění
 plocha na p.p.č. 413, k.ú. Kříženec – celá plocha leží v zájmovém území vojenského
objektu Kříženec, v souladu se stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební správy
Praha k zadání územního plánu není nadále sledována
 plocha na p.p.č. 103/3, k.ú. Kříženec – celá plocha leží v zájmovém území vojenského objektu Kříženec, v souladu se stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební
správy Praha k zadání územního plánu není nadále sledována
 plochy na p.p.č. 2829/1 (p.č. 2605, 2691, 2840 ve zjednodušené evidenci), k.ú. Planá u Mariánských Lázní – bez vazby na zastavěné území nebo navrhované zastavitelné plochy, v souladu s vyhodnocením připomínek k návrhu zadání územního plánu (zpracoval MěÚ Tachov) není sledována
 plocha na p.p.č 1029/1 a p.p.č 3704/2, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – nevhodné
umístění v blízkosti navrhované přeložky silnice I/21, v souladu se stanovisky dotčených orgánů k zadání územního plánu není sledována
Odůvodnění změny využití posuzovaných rozvojových ploch:
 plocha Z39, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – využití plochy pro bydlení v rodinných
domech bylo přehodnoceno na základě vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí,
v souvislosti s polohou při silnici II/198 a železniční trati č. 170 a z hlediska dodržení
hygienických limitů staveb pro bydlení. V souladu se stanovisky příslušných dotčených orgánů a s Pokyny pořizovatele na úpravu návrhu ÚP Planá je plocha Z39 vymezena jako plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba
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Odůvodnění vymezení ploch na nejkvalitnějších půdách ZPF (I. a II. třída ochrany ZPF):
 plocha Z15, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – je převzata z ÚPN SÚ Planá u Mariánských Lázní, kde je vymezena jako územní rezerva, v územním plánu je převedena do etapy návrh v souladu s demografickou koncepcí ÚP a v souladu s požadavkem ZÚR PK na vytvoření nabídky ploch pro bydlení v rámci stanovených
rozvojových území, doplňuje urbanistickou strukturu města
 plocha Z46, k.ú. Svahy – jediné možné umístění plochy ve vazbě na zastavěné
území (mimo ÚSES, VKP nebo blízkost zemědělské farmy či telekomunikačního vysílače), demografická koncepce ÚP vyhodnocuje Svahy jako sídlo s předpokladem
k rozvoji obytné funkce z hlediska velikosti sídla, věkové skladby a technické vybavenosti
Odůvodnění vymezení ploch na přírodně hodnotných územích nebo ve volné krajině:
 plochy Z51 a Z52, k.ú. Vítovice u Pavlovic – obnova osídlení ve Vítovicích pro smíšenou obytnou funkci s převahou rekreačního využívání na zastavěných plochách
s pozůstatky bývalých objektů
 plocha Z59, k.ú. Zliv nad Mží – obnova původní urbanistické struktury sídla na ploše
registrovaného významného krajinného prvku. Využití plochy je podmíněno souhlasem orgánu ochrany přírody.
Územní plán vymezuje pro obytnou funkci v Plané plochy bydlení v rodinných domech
a bydlení v bytových domech, které mají charakter městského bydlení bez hospodářských
nebo výrobních funkcí. V ostatních místních částech představují základní funkci plochy smíšené obytné – venkovské, které lépe vystihují charakter zástavby. Jedná se především
o venkovské usedlosti s hospodářskými objekty sloužící trvalému bydlení nebo individuální
rekreaci, s možností provozování služeb nebo drobné výroby nerušící obytnou a rekreační
funkci.
Rozvojové plochy doplňují nezastavěné proluky uvnitř sídel nebo jsou vymezeny
v návaznosti na zastavěné území tak, aby byla posílena kompaktnost zástavby. Výstavba ve
volné krajině se připouští pouze v odůvodněných případech. Vnitřní členění vymezených
ploch bude respektovat urbanistickou strukturu sídel. Výstavba nových objektů bude respektovat měřítko, formu a materiály stávající zástavby.

G.3.3. Rekreace
V řešeném území jsou příznivé podmínky pro rekreaci a její rozvoj dané především přírodními a také kulturně historickými hodnotami území. Území je využíváno zejména pro individuální rekreaci, která je zastoupena téměř ve všech místních částech. Větší podíl staveb
pro rodinnou rekreaci je tradičně v rekreační oblasti v údolí řeky Mže, kde se vyskytuje
množství chatových lokalit, a v sídlech v blízkosti Mže, kde převažuje mnohdy počet rekreantů nad počtem trvale žijících obyvatel (Pavlovice, Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv).
Odůvodnění vypuštění posuzovaných rozvojových ploch pro individuální rekreaci
z územního plánu:
 plocha Z58, k.ú. Vysoké Sedliště – územní plán nepřipouští rozvoj rekreační zástavby v údolí Mže z důvodů ochrany přírodních a krajinných hodnot hluboce zaříz-
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nutých údolí, část plochy leží v záplavovém území, vyhodnocení vlivů ÚP na životní
prostředí navrhuje plochu k vypuštění
plocha Z62, k.ú. Zliv nad Mží – bez vazby na zastavěné území, celá plocha zasahuje do registrovaného významného krajinného prvku, vyhodnocení vlivů ÚP na životní
prostředí navrhuje plochu k vypuštění

Území Plané má díky přírodním hodnotám (Planská rybniční krajina, údolí řeky Mže,
údolí Kosího potoka, blízkost Českého lesa) příznivé předpoklady pro rozvoj pěší a cykloturistiky. V této souvislosti jsou v ÚP navrhovány cyklistické a pěší trasy i stezky. V prostoru
západně od Křížence je vymezena zóna pro vedení hipostezek, jejich konkrétní lokalizace je
závislá na dohodě zainteresovaných stran a vlastníků dotčených pozemků.
Realizace výhledově sledované vodní nádrže Otín na Kosím (Kosovém) potoce (plocha
R1) představuje další možnost pro rozvoj rekreace.
Zkvalitnění a rozvoj příměstského rekreačního zázemí Plané představuje plánovaná
úprava třešňového sadu a bývalého parku, včetně okolí rozhledny na Bohušově vrchu (plocha K1). Součástí řešení je i úprava stávajících pěších cest a jejich doplnění, realizace odpočinkových ploch s drobnými stavbami a městským mobiliářem. Vymezení nových ploch
veřejné zeleně (K2, K3, K4) vytváří spolu se zámeckým parkem pás zeleně podél Planského
potoka vhodný pro každodenní rekreaci. V této souvislosti územní plán doporučuje rekonstrukci zámeckého parku, který byl dlouhodobě veřejnosti nepřístupný.
Další formu rekreačního vyžití obyvatel Plané představují zahrádkářské kolonie. ÚP navrhuje územní rezervu (R11) pro přemístění zahrádek z nevhodné lokality u silnice I/21.
Rozvoj sportovně rekreačních ploch je podrobněji specifikován v kapitole G.4.5. Občanské vybavení.

G.3.4. Výroba
Řešené území má díky své poloze v rozvojové ose nadmístního významu OR5 potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit. V souladu s požadavky Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje pro rozvojovou osu jsou vymezeny plochy smíšené výrobní – výrobní a komerční
zařízení v Plané v rámci převážně průmyslové části města, ve vazbě na stávající výrobní
a komerční zařízení a na hlavní komunikace. Rozvojové plochy Z32, Z33 a Z37 jsou převzaty z ÚPN SÚ Planá u M.L., kde byly vymezeny jako územní rezervy, byly zpřesněny
a převedeny do etapy návrhu. Z32 a Z33 jsou již částečně využívány. Nově jsou vymezeny
plochy Z38a,b, Z63 a P3. Využití plochy Z63 je podmíněno souhlasem příslušného orgánu
ochrany přírody z důvodu umístění v ploše ÚSES. Využití plochy P3 pro výrobní nebo komerční účely je podmíněno vymístěním areálu, který je v současnosti využíván Policií ČR.
Rozvoj drobné a řemeslné výroby je navržen v Plané na ploše Z28 pro rozšíření stávajícího areálu a ploše Z39. V ostatních sídlech umožňuje rozvoj drobné výroby vymezení smíšených obytných ploch, které připouští výrobní zařízení nerušící obytnou a rekreační funkci.
Drobná a řemeslná výroba zaměřená na tradiční odvětví je stanovena pro opětovné využití
browfieldu (areál bývalé železárny) v Josefově Huti v údolí Mže s ohledem na ochranu životního prostředí.
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Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů. V údolí
Kosího potoka je vymezena plocha pro umístění malé vodní elektrárny (Z48). Plochy pro
umístění fotovoltaických elektráren byly prověřeny a jejich rozsah byl redukován. Několik
menších zařízení fotovoltaických elektráren je již v Plané realizováno na plochách určených
pro výrobu.
Rozsah navrhovaných ploch výroby a skladování a smíšených ploch výrobních a komerčních zařízení byl upraven na základě předpokládaných potřeb rozvoje města a bylo
stanoveno pořadí změn v území (1. etapa, 2. etapa, územní rezerva).
Odůvodnění převedení posuzovaných rozvojových ploch pro smíšená výrobní a komerční zařízení z návrhu do územní rezervy:
 plocha R4, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – nadměrné požadavky města na rozvoj,
bez vazby na výrobní plochy
 plocha R5, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – nadměrné požadavky města na rozvoj,
využití po naplnění rozvojových ploch v etapě návrhu
Odůvodnění vypuštění posuzovaných rozvojových ploch z územního plánu:
 plocha Z54, k.ú. Vížka – vymezení rozsáhlé plochy pro umístění fotovoltaické elektrárny ve volné krajině a v přírodním parku Kosí potok, vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí navrhuje plochu k vypuštění
 plocha R4, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – nevhodné umístění rozsáhlé výrobní
plochy z hlediska urbanistické koncepce v sousedství obytné zástavby, bez vazby
na areály výrobního charakteru, navrhované plochy a územní rezervy pro výrobní
a komerční zařízení zajišťují dostatečnou nabídku pro podnikatelské aktivity
ve vhodnějších lokalitách
 plocha Z47, k.ú. Svahy – vymezení plochy pro umístění fotovoltaické elektrárny ve
volné krajině, v rozporu s Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji v ZÚR
PK na ochranu krajinných hodnot, vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí navrhuje plochu k vypuštění, v souladu se stanoviskem odboru životního prostředí KÚ PK,
odboru regionálního rozvoje KÚ PK a s Pokyny pořizovatele na úpravu návrhu ÚP
Planá po společném jednání není tato plocha nadále v územním plánu sledována
Odůvodnění vymezení ploch na nejkvalitnějších půdách ZPF (I. a II. třída ochrany ZPF):
 plocha Z38, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – plocha je určena pro rozšíření dřevařského areálu firmy Stora Enso Timber ve vazbě na výrobně obslužnou zónu Plané.
Územní plán se snaží zmírnit nepříznivý vliv záměru na zábor ZPF stanovením etapizace. 1. etapa výstavby (Z38a) je vymezena při silnici II/198, je určena pro výstavbu haly, parkoviště, obslužné a skladové plochy. 2. etapa (Z38b) výstavby bude
sloužit jako nouzové skladové plochy pro kulatinu. Realizace 2. etapy je podmíněna
naplněním 1. etapy záměru z 80%.
 plocha Z40, k.ú. Planá u Mariánských Lázní – plocha je určena pro plánované rozšíření realizované fotovoltaické elektrárny. Plocha je vymezena ve vazbě na navrhovanou smíšenou výrobní plochu mezi železniční tratí a silnicí I/21. Jedná se o dočasné využití území, kde je vymezen koridor pro modernizaci III. tranzitního
železničního koridoru. Stavba fotovoltaické elektrárny na ploše Z40 je v souladu se
stanoviskem Ministerstva dopravy k návrhu ÚP stanovena jako stavba dočasná
s max. dobou trvání 15 let vzhledem k tomu, že zasahuje do koridoru územní rezer-
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vy pro modernizaci železniční trati č. 170 (DR3) a znemožnila by tak budoucí využití
prověřovaného koridoru. Po stanovené lhůtě bude nutné tuto plochu znovu projednat s ohledem na možnou přípravu realizace modernizace železniční trati č. 170.
G.3.5. Vymezení ploch s jiným způsobem využití
Územní plán vymezuje nové plochy s rozdílným způsobem využití, které nejsou stanoveny ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jedná se
o plochy zeleně (dále podrobněji členěné), které byly vymezeny proto, aby mohl být řešen
systém zeleně s podmínkami, které zaručují jejich ochranu zejména před zastavěním.

G.4. Koncepce veřejné infrastruktury
G.4.1. Dopravní infrastruktura
G.4.1.1. Silniční doprava
Z hlediska silniční infrastruktury je nejvýznamnější přeložka silnice I/21 v úseku Planá –
Chodová Planá (detailní návrh je řešen projektovou dokumentací zpracovanou firmou Valbek, spol. s.r.o.), která je v souladu se ZÚR Plzeňského kraje. V rámci návrhu územního
plánu došlo na základě místních podmínek ke zpřesnění vymezeného koridoru. Přestavba
silnice má za cíl zvýšit bezpečnost provozu jak v extravilánových tak především
v intravilánových úsecích, kde mimo jiné vede i ke zlepšení kvality životního prostředí. Součástí přeložky silnice I/21 v úseku Planá – Chodová Planá je i přestavba navazujících silnic
a místních a účelových komunikací ve významných křižovatkových bodech. Řešení je navržené s ohledem na zvýšení bezpečnosti nejen motorové ale i nemotorové dopravy a zkvalitnění přilehlých veřejných prostorů. Dílčí úseky stávající silnice I/21 v okolí ulice Kyjovská
a směrem na Chodovou Planou budou odstraněny a proběhne zde rekultivace. Dále dojde
k odstranění vozovky stávající místní komunikace vedené alejí směrem k železniční trati
a v okolí městského rybníka.
Realizace přeložky silnice I/21 představuje především v severní části řešeného území
významné ovlivnění složek životního prostředí. Podmínkou realizace je minimalizace záborů
půdy I. třídy ochrany, minimalizace zásahů do památné aleje, registrovaných VKP a prvků
ÚSES, minimalizace zásahů do přirozené mokřadní rozlivové plochy Planského potoka. Na
základě výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí je současně požadováno zajištění
doprovodné zeleně v severní části přeložky a rekultivace opuštěné trasy silnice.
Křižovatkový prostor silnice II/198, II/201 a místní komunikace Dukelských hrdinů
v Plané je navržen k přestavbě jako průsečná křižovatka s možností využití prvků kanalizace
dopravního proudu. V souvislosti s přestavbou křižovatkového prostoru dojde i k přesunutí
stávajícího autobusového nádraží do nové polohy při jižní straně komunikace. Napojení prostoru autobusového nádraží je doporučené jak ze stávající silnice II/198 tak z místní komunikace Dukelských hrdinů. Z důvodu podpory využívání hromadné dopravy pro každodenní
i rekreační dojíždění je doporučené navržení krátkých parkovacích zálivů systému K+R (Kiss
and Ride) v blízkosti autobusového nádraží. V rámci přestavby celého prostoru doporučujeme v maximální míře zachování stávající zeleně. Cílem přestavby je kromě zvýšení bezpeč-
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nosti pro všechny účastníky silničního provozu také zkvalitnění přilehlého veřejného prostoru. Komplexní návrh přestavby křižovatkového prostoru a autobusového nádraží je nezbytné
řešit samostatnou podrobnější dokumentací.
Křižovatkový prostor silnice II/198 (ulice Tepelská), ulice Smetanova a Dvořákova je
vzhledem k nepříznivému uspořádání jako 5-ti ramenná křižovatka a návrhu na propojení
ulice Smetanova s ulicí Zámeckou navržen k přestavbě. Jednou z prověřovaných variant byl
návrh okružní křižovatky o menším průměru, která by zajistila bezpečné napojení všech pěti
ramen a zároveň usměrňovala jednotlivé dopravní proudy. Součástí návrhu přestavby je
i úprava přilehlého veřejného prostoru včetně zajištění bezpečného pohybu chodců v okolí
křižovatky. V případě nemožnosti realizovat okružní křižovatku doporučujeme úplné zaslepení ulice Dvořákova v prostoru stávající křižovatky, případně umožnění průjezdu pouze
složkám IZS, a v maximální možné míře usměrnit jednotlivé dopravní proudy. Detailní návrh
je nezbytné řešit podrobnou dokumentací.
Křižovatkový prostor silnic II/198 a II/230 na okraji sídla Planá je navržen k přestavbě
s maximálním využitím prvků kanalizace dopravního prostoru tak, aby byly jednoznačně vymezené jednotlivé dopravní proudy. V souvislosti s navrhovanou rozvojovou plochou (Z32 výrobní a komerční zařízení) se dá očekávat i nárůst intenzity dopravy. V důsledku zmenšení
a jednoznačného vymezení dopravních ploch bude doporučená přestavba křižovatkového
prostoru sloužit i jako prvek zklidnění. Detailní návrh je nezbytné řešit podrobnou dokumentací.
Prostor silnice II/198 v místě napojení areálu Stora Enso Timber a nově navrhované
rozvojové plochy (Z38a,b) je navržen k přestavbě. Problematický je zejména připojovací
a odbočovací manévr rozměrnějších vozidel. Vzhledem k velikosti navrhované rozvojové
plochy se dá v budoucnu očekávat nárůst intenzity dopravy. Jednou z možných variant řešení tohoto prostoru je návrh okružní křižovatky větších parametrů. Její poloha na frekventované silnici II/198 na okraji sídla Planá by plnila i funkci zklidňovacího opatření na vjezdu do
sídla. V opačném případě doporučujeme jednoznačné vymezení jednotlivých dopravních
proudů. Detailní návrh je nezbytné řešit podrobnou dokumentací.
Od přeložky ulice Kyjovská a Zámecká je navržené prodloužení komunikace kolem
Městského rybníka ke stávající ulici Smetanova. Nová komunikace zpřístupní nově navrhované rozvojové plochy a zajistí přístup k centrálnímu parku od jihu. Společně se stávající
ulicí Smetanova vytvoří alternativní propojení mezi ulicí Kyjovská a Zámecká a silnicí II/198
(ulice Tachovská), které je v současné době realizované přes náměstí Svobody nebo ulicí
Revoluční. Stávající ulici Smetanova vedená mezi zahradami je napojená na novou komunikaci propojkou vedenou podél rozvojové plochy Z18. Vzhledem k šířkovým poměrům stávající ulice Smetanova v úseku ulice Hřbitovní a Tachovská je nezbytné zamezit parkovaní
a odstavování vozidel v tomto prostoru místní komunikace. Z tohoto důvodu je navržená
nová plocha pro parkování a odstavování vozidel přístupná z ulice Smetanova. Detailní návrh je nezbytné řešit podrobnou dokumentací.
Stávající účelová komunikace v majetku Lesů ČR vedoucí z Dolního Sedliště do Josefovy Hutě je z důvodu využití pro propojení místních částí Pavlovice a Josefova Huť s oblastí
na severu od řeky Mže navržená k prostorové úpravě s doplněním výhyben. V současné
době je toto propojení zajišťováno pouze po stávající silnici I/21 a III/2002.
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Stávající účelové komunikace zpřístupňující osady v okolí řeky Mže jsou z důvodu zajištění bezpečného propojení doporučené k prostorové úpravě s výhybnami umožňujícími vyhýbání protijedoucích vozidel.
Z důvodu nedostatečných šířkových poměrů stávající místní komunikace zpřístupňující
od silnice II/230 osady Vysoké a Dolní Sedliště je komunikace navržená k prostorové úpravě
s výhybnami zajišťujícími bezkonfliktní vyhýbání protijedoucích vozidel.
Napojení rozšířené plochy sběrného dvora Z65 (v současné době v projektové přípravě)
na navrhovanou přeložku silnice III. třídy (součást přeložky silnice I/21 - DS1) je doporučeno
řešit v detailu s ohledem na zachování bezpečnosti provozu na vjezdu a výjezdu z areálu,
který je v projektové dokumentaci situován v blízkosti navrhované okružní křižovatky. Komunikační napojení plochy sběrného dvora ze silnice III. třídy je podmíněno koordinací
s napojením navrhované plochy pro parkování a odstavné stání (Z17).
Pro zpřístupnění a obsluhu nově navrhovaných rozvojových ploch je doporučená úprava
vybraných stávajících komunikací a doplnění stávající sítě místních a účelových komunikací
novými místními komunikacemi funkční skupiny C a D (dle normy ČSN 736110 „Projektování
místních komunikací“) a účelovými komunikacemi napojenými na silnice II. a III. třídy a na
stávající místní a účelové komunikace. Při návrhu nových místních komunikací se doporučuje využívat prvky zklidňování dopravy. Nově navrhované komunikace spolu se stávající sítí
komunikací zajistí kromě dopravního zpřístupnění navrhované zástavby prostorové propojení
pro motorovou i nemotorovou dopravu.
Pro nově navrhované komunikace nebo komunikace doporučené k rozšíření je vymezený koridor definované šíře, v rámci kterého bude v podrobnější dokumentaci a s ohledem
na místní podmínky, umístěna navrhovaná komunikace splňující svými prostorovými parametry normativní podmínky a požadavky. Navrhovaný koridor pro místní komunikace, které
nejsou vymezené jako veřejně prospěšné stavby je 8 m, pro účelové komunikace 8 m.
V době zpracování územního plánu nebylo známo budoucí využití rozvojové plochy Z33
a tím vyvolané intenzity dopravy. Z tohoto důvodu je navržená územní rezerva pro případné
rozšíření přístupové místní komunikace a křižovatkového prostoru v místě napojení rozvojové plochy. V rámci podrobnější dokumentace je nezbytné provést posouzení z hlediska šířkového uspořádání a kapacity komunikace. Navrhovaný koridor pro rozšíření místní komunikace je 12 m.
V rámci územní studie pro rozvojovou plochu Z15 na severním okraji sídla Planá, kterou
tento územní plán navrhuje ke zpracování, doporučujeme prověření napojení této lokalita
na stávající systém místních komunikací zejména z hlediska šířkového uspořádání a kapacity stávající sítě. Při řešení vnitřní komunikační sítě doporučujeme klást důraz na zajištění
prostorové prostupnosti zastavěným územím a v co největší míře využívat prvky zklidňovaní
dopravy na komunikacích.
V souladu se zpracovanými komplexními pozemkovými úpravami v k.ú. Svahy, k.ú Týnec u Plané, k.ú. Křínov a k.ú. Zliv nad Mží jsou zapracovány záměry nových či obnovy původních účelových komunikací, které umožňují zpřístupnění dílčích lokalit a pozemků. Jejich
nezastupitelný význam je i v zajištění požadované prostupnosti území posilující obraz
a funkci krajiny, i pro vedení pěších a cyklistických tras.
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G.4.1.2. Železniční doprava
Na základě hodnocení návrhu ÚP Planá z hlediska vlivů na životní prostředí byl zjištěn
nežádoucí střet koridoru pro modernizaci tratě Praha – Plzeň – Cheb se stávající zástavbou.
Při hlubším prověření byl následně zjištěn nesoulad vymezení koridoru pro modernizaci tratě
s trasou navrhovanou ve zpracované územně technické studii („Modernizace tratě Praha –
Plzeň – Domažlice (Cheb), 2. část Plzeň – Cheb; Dopravní rozvojové středisko ČR, pob. Ústí
nad Labem, 10/1993).
Z tohoto důvodu byla problematika projednána se SŽDC, správa Plzeň a stanoven další
postup. Na základě výsledků jednání byl v ÚP Planá upraven koridor modernizace tratě
č. 170 s ohledem na stávající zástavbu v severní části řešeného území, a to v oddálené stopě od stávající zástavby a v proměnlivé šířce tak, aby maximálně respektoval územní podmínky a funkční využití stávajících ploch a současně umožňoval v aktualizované studii případnou korekci a zpřesnění trasy pro modernizaci tratě, a to i v návaznostech na sousední
administrativní území. Vzhledem k tomu, že v současné době není jednoznačně definována
základní koncepce modernizace tratí na území Plzeňského kraje ve směru na SRN ani stabilizována poloha modernizované trasy, bylo zástupci SŽDC doporučeno vymezit koridor modernizace tratě v ÚP Planá v celém rozsahu jako územní rezervu. Následně bylo požádáno
MD o doplňující stanovisko (vydané dne 7.3.2011), které jednoznačně potvrdilo souhlas
s úpravou koridoru pro modernizaci tratě č. 170 Plzeň – Cheb i souhlas s vymezením koridoru v ÚP Planá jako územní rezervu.
Koridor modernizace železniční tratě č. 170, která je součástí III. tranzitního koridoru je
v úseku (Pňovany) – hranice řešeného území – Svahy – Planá vymezen v souladu s územně
technickou studií „Modernizace tratě Plzeň – Cheb“, která byla zpracována v roce 1993 Dopravním rozvojovým střediskem Praha, pobočkou Ústí nad Labem. V úseku Pňovany – Planá je navrhována dvoukolejná elektrizovaná trať v nové trase s cílem zajištění podmínek pro
souvislou rychlost klasických vozů 160 km/hod. Studie předpokládá v řešeném území novou
železniční zastávku Svahy.
Modernizace tratě představuje významné ovlivnění složek životního prostředí. Podmínkou realizace je minimalizace záborů půdy I. třídy ochrany, minimalizace zásahů do památné
aleje, registrovaných VKP a prvků ÚSES, minimalizace zásahů do přirozené mokřadní rozlivové plochy Planského potoka. Na základě výsledků vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí je současně požadována rekultivace opuštěného železničního tělesa. Pro řešení návrhu v úrovni projektové dokumentace je na základě výsledků vyhodnocení vlivů ÚP na životní
prostředí doporučeno sledovat takové technické řešení, které nebude omezovat funkčnost
prvků ÚSES (migrační prostupnost tělesem stavby), bude minimalizovat zásah do VKP
a aleje památných stromů v severní části řešeného území, v poddolovaném území věnovat
zvýšenou pozornost problematice zakládání, respektovat podmínky průchodu liniové stavby
záplavovým územím i stávající funkční plochy prioritně v severní části území (penzion
Sv. Anny).
Plocha Z40, zasahující do koridoru územní rezervy pro modernizaci tratě č. 170, je navržena jako plocha pro výrobu a skladování s dočasným využitím (fotovoltaická elektrárna).
Situování a funkční využití této plochy v žádném případě nesmí znemožnit budoucí využití
území v rámci vymezeného koridoru pro modernizace železniční tratě - DR3.

41

Odůvodnění územního plánu Planá

Plocha Z39, která je umístěna v blízkosti stávající tratě č. 170, je ve svém funkčním využití podmíněna respektováním ochranného pásma dráhy.
Regionální trať č. 184, výhledově navrhovaná k přestavbě, je v řešeném území zachována ve stávajícím koridoru. Výhledové záměry přestavby tratě v úseku Domažlice – Planá
vycházejí z technické studie „Zlepšení infrastruktury na regionálních tratích Plzeňského kraje
– Český les a Pošumaví“, zpracované firmou SUDOP Praha, a.s. v roce 2004.

G.4.1.3. Letiště
Nově navržená nezpevněná (travnatá) vzletová a přistávací dráha a hangár v rámci stávajícího areálu neveřejného vnitrostátního letiště budou využívány především pro výcvik
žáků a pro další aktivity letiště. V současné době je na letišti umístěná i stálá letecká požární
služba.

G.4.1.4. Doprava v klidu
Z hlediska zvýšené poptávky po krátkodobém parkovaní osobních vozidel v prostoru
náměstí Svobody a v budoucnu i v blízkosti navrhovaného centrálního parku v Plané je nezbytné řešit tyto nároky vymezením nových ploch pro parkovaní v dostupné vzdálenosti
od výše zmiňovaných lokalit. Z tohoto důvodu jsou navržené nové plochy pro parkovaní
a odstavování osobních vozidel podél nově navrhované ulice Smetanova, přeložky ulice
Kyjovská a v okolí nebo v rámci rozvojové plochy Z21, které budou zároveň sloužit pro návštěvníky centra sídla Planá i centrálního parku. V rámci podrobnějších studií parkovacích
ploch je nezbytné řešit bezpečné převedení pěších k náměstí Svobody a centrálnímu parku.
Navrhovaná plocha pro parkování a odstavné státní na přeložce silnice III. třídy směřující od
přeložky silnice I/21 do centrální části města (plocha Z17) je ve svém územním vymezení
koordinována s navrhovanou plochou pro rozšíření sběrného dvora (Z65). Podmínkou pro
umístění plochy pro parkování a odstavné stání je, s ohledem na předpokládanou intenzitu
dopravy a blízkost navrhované okružní křižovatky, společné napojení této plochy na silnici
III. třídy s navrhovaným parkovištěm sběrného dvora. V souvislosti s návrhem propojení ulice
Zámecká a Smetanova je nezbytné regulovat parkování a odstavování vozidel v prostoru
stávající místní komunikace Smetanova před bytovými domy. Z tohoto důvodu je vymezená
plocha pro parkovaní a odstavování osobních vozidel v prostoru mezi ulicí Smetanova
a Dukelských hrdinů případně maloplošná parkoviště v okolí bytových domů.
Z důvodu vysoké poptávky místních obyvatel po odstavování vozidel v sídlištní části
v oblasti ulice Bohušova a v jižní části sídla Planá jsou navržené nové plochy pro parkování
a odstavování vozidel a garáže, které by měly vyřešit dnes již neúnosnou situaci na stávajících místních komunikacích uvnitř zástavby. Garáže navržené ve svahu jsou zpřístupněné
ze stávající komunikace spojující silnice II/198 a II/230. Na střeše garáží je pak umístěné
povrchové parkoviště.
Z důvodu neexistence vhodné lokality pro odstavení nákladních vozidel je doporučené
vymezení této plochy v rámci navrhovaných rozvojových ploch Z32 nebo Z33. Nově navrho-
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vaná plocha by měla vyřešit v současné době neuspokojenou poptávku po těchto plochách
a zamezit stání nákladních vozidel na nevhodných místech v sídle Planá.
V blízkosti autobusového a železničního nádraží v Plané jsou navržené nové a úpravy
stávajících parkovacích ploch systému K+R (Kiss and Ride) a P+R (Park and Ride)
v návaznosti na využívání hromadné dopravy pro každodenní i rekreační dojíždění. Cílem
těchto návrhů je podpora rozvoje integrovaného dopravního systému a zvýšení konkurenceschopnosti vůči individuální automobilové dopravě.
V rámci nově navrhovaných parkovacích a odstavných ploch doporučujeme v maximální
možné míře využívat zeleň a vhodně doplnit komunikace pro pěší v návaznosti na stávající
komunikace pro pěší.

G.4.1.5. Cyklistická doprava
Stávající značené cyklistické trasy jsou převážně vedené společně s motorovou dopravou po dopravně zatížených komunikacích bez jakékoli segregace. Z tohoto důvodu je navržené převedení vybraných úseků mimo tyto komunikace na komunikace méně zatížené nebo do společné stopy s chodci tak, aby byla zajištěná maximální bezpečnost cyklistů.
Stávající značená cyklistická trasa 2138 je převedená z ulice Nádražní a Sadová do ulice Jateční a společně s chodci cyklisté využívají lávku přes silnici I/21. V ulici Fučíkova jsou
cyklisté přijíždějící z centra vedeni společně s chodci po chodníku, který je doporučený
k rozšíření, cyklisté přijíždějící v opačném směru využívají stávající komunikaci společně
s motorovou dopravou. Dále je trasa vedená společně s chodci po chodníku mezi ulicí Fučíkovou a Wolkerovou, kde je navržené rozšíření chodníku z důvodu realizace společné stezky
pro pěší a cyklisty. Ulicí Havlíčkova jsou cyklisté přivedeni k ulici Dukelských hrdinů. Navrhované úpravy ve vedení stávající cyklistické trasy vhodně propojí centrum sídla a oblasti bydlení s železničním nádražím. Od křižovatky ulice Dukelských hrdinů se silnicí II/195 je převedena cyklistická trasa ze silnice II/195 na silnici II/201 a silnici III/19839 procházející kolem
koňské farmy Kříženec.
Propojení již existujících cyklistických komunikací v Plané je zajišťováno spojením trasy
2138 se stezkou pro pěší a cyklisty na severním okraji Plané. Trasa je vedená přes náměstí
Svobody a kolem Městského rybníka. Dále jsou vedeny cyklistické trasy přes Svatou Annu
směrem na Chodovou Planou.
Nově jsou navržené cyklistické trasy procházející řešeným územím navazující na stávající cyklistické trasy vedené v širším okolí. Jedná se především o cyklistické trasy vedené
podél řeky Mže od Stříbra do Plané. V souvislosti s vymezením trasy na levém břehu řeky
Mže je navržená cyklistická trasa od severu přes sídla Otín, Zliv a Svahy a propojující trasy
2206 a převedenou trasu 2138.
V souvislosti s návrhem převedených nebo nových cyklistických tras je nezbytná úprava
stávajících místních a účelových komunikací ve vybraných úsecích a vhodné doplnění vybavenosti a mobiliáře pro cyklisty.
Nově navrhované cyklostezky a cyklotrasy musí být na podkladě podrobnější dokumentace projednány a odsouhlaseny vlastníky dotčených pozemků. Na pozemcích Lesů České
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republiky nebudou zřizovány cyklostezky ale pouze cyklotrasy využívající stávající účelové
komunikace.

G.4.1.6. Pěší doprava
Pro každodenní i rekreační pohyb chodců v okolí navrhovaných přestaveb křižovatkových prostorů a nových rozvojových ploch je nezbytné zabezpečit jejich bezpečný pohyb
vhodným doplněním komunikací pro pěší, které budou součástí přestaveb a navrhovaných
rozvojových ploch. V rámci komplexních úprav doporučujeme posílení funkce veřejného prostoru s důrazem na společenskou funkci.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti pěších a zkvalitnění podmínek pro pěší turistiku je doporučené převedení některých pěších tras mimo hlavní pozemní komunikace. Jedná se především o značenou modrou turistickou trasu vedenou od železničního nádraží k ulici Dukelských hrdinů a stávající červenou turistickou trasu v úseku ulice Fučíkova k ulici Dukelských
hrdinů. Dále jsou navržené nové turistické trasy zpřístupňující atraktivity v okolí a podporující
rozvoj turistiky v řešeném území.

G.4.1.7. Hipotrasy
V souvislosti s existencí koňské farmy u sídla Kříženec je západně od Křížence, v okolí
vrchu Homole a údolí Kosového (Kosího) potoka, vymezena zóna pro hipostezky. Jejich
vedení v rámci této zóny je nastíněno v přiloženém schématu. Konkrétní územní řešení hipostezek je však závislé na dohodě zainteresovaných stran a vlastníků dotčených pozemků.
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G.4.2. Vodní hospodářství
V řešeném území žije v současné době více než 5 500 trvale bydlících obyvatel závislých na funkční technické infrastruktuře. Z tohoto počtu žije 95% obyvatel ve městě Planá
a zbývajících 5% je rozptýleno do 9 drobných místních částí obce. Tomuto poměru odpovídá
současný i výhledový stupeň rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Na ní jsou do značné
míry závislé i rekreační návštěvníci (osoby s časově omezeným pobytem), jejichž počet dosahuje přibližně 700.
Přestože jsou rozvojové trendy technické infrastruktury směrovány především do městské části území, zůstává snahou územního plánu obce Planá i platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK) zachování a přiměřený rozvoj technické infrastruktury i v drobných, územně oddělených místních částech. Tento cíl vyplývá z potřeby
zachovat strukturu venkovských sídel spolu se zemědělským, lesnickým a rekreačním využitím krajiny.
Z pohledu zákona č.274/2001 Sb. splňují kritéria velikosti sídla pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu (tj. nejméně 10 m3/d nebo nejméně 50 fyzických osob trvale využívajících tato zařízení) pouze Planá a místní části Svahy, Otín, Týnec a Pavlovice.

G.4.2.1. Zásobování pitnou vodou
Návrh územního plánu na zachování dosavadních zdrojů pitné vody vyplývá z jejich dostupnosti a vhodné kvality. Tato volba odpovídá i obecnému trendu preferování zdrojů podzemních vod před vodami povrchovými. Oba zdroje (Planský les-Broumov a Planá-vrty pod
sídlištěm) splňují kvantitativní i kvalitativní požadavky rozvoje města. Voda přiváděná
z úpravny povrchové vody Svobodka zůstává jako zdrojová rezerva.
Využitelnost a ochranu vody z odpojených původních pramenišť nad koupalištěm
v Plané je pravděpodobně obtížné zabezpečit, ale případná rozhodnutí o jejich (původní
vydatnost údajně až 8 l/s) úplném zrušení by byla předčasná bez dlouhodobějšího sledování
a odborného posouzení. Kromě využití pro plnění koupaliště může být pro zdroje nalezeno
další uplatnění.
Návrh potřeby vody je v územním plánu odvozen z vody vyrobené (VVR) ve výši, kterou
předpokládá PRVK PK k roku 2015, tj. 297 000 m3/r pro 5 223 obyvatel. Tomu odpovídá
průměrná specifická potřeba 155,8 l/ob.d. Po zvýšení na 160 l/ob (růst 2,7%) vychází průměrná denní potřeba města 880 m3/d pro předpokládaných 5 500 obyvatel ve střednědobém
výhledu. Současné zdroje vodovodu umožňují zásobovat až 5 700 obyvatel.
V souvislosti s prognózou vývoje potřeby pitné vody byl posuzován poměr mezi maximální denní potřebou Q m a užitným akumulačním objemem vodojemu Braun. Současný objem 400 m3 neodpovídá doporučované hodnotě (dle ČSN 73 6650 – Vodojemy) 60% denního maxima (návrh Q m= 1 144 m3/d) a územní plán proto navrhuje rozšíření vodojemu
na celkem 686,4 m3, resp. 700 m3 po zaokrouhlení.
Z provozních hledisek je hodnoceno dosavadní průběžné čerpání vody ze zdroje „vrty
Planá“ přímo do spotřebiště za nevýhodné. Z toho důvodu byl vybudován nový výtlačný řad
z čerpací stanice u vrtů Planá do vodojemu Braun.
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Připojení navrhovaných zastavitelných ploch, ploch přestavby a územních rezerv na vodovod města Planá je reálné při adekvátním postupném rozšíření vodovodní rozvodné sítě.
Potřebný rozsah rozšíření, resp. prodloužení vodovodních řadů představuje předběžně:
• pro navrhované zastavitelné plochy

3 100 m

• pro plochy přestavby

1 060 m

K překročení maximálního přípustného tlaku dojde při napojení ploch Z32, 33, 37, 38
a R5. U jmenovaných lokalit bude nutné zabezpečit redukci tlaku. Naopak využití zastavitelných ploch Z27, R9 v těsné blízkosti vodojemu si vyžádá dílčí úpravy např. instalaci automatické tlakové (hydroforové) stanice. Zásobování plochy Z42, Z43 (letiště) je možné řešit
ze stávajícího vodojemu AČR v k.ú. Kříženec (620 m), nebo alternativně z vlastního zdroje
vody.

Zásobování územně odloučených místních částí pitnou vodou
Většina místních částí Plané má vybudované a dosud funkční vlastní vodovody. Jejich
společnými znaky jsou:
-

jímání podzemní vody ze zdrojů malé vydatnosti,

-

převážně gravitační systém zásobování,

-

spotřebiště s velmi nízkým počtem trvalých obyvatel, avšak s poměrně vysokým počtem uživatelů rekreačních chalup a chat.

Relativně největší z místních vodovodů vznikl propojením sídel Otín-Týnec-Křínov,
s celkovým počtem cca 140 trvale bydlících obyvatel. Z ostatních místních částí vybavených
vodovodem má pouze sídlo Svahy více než 50 trvalých obyvatel. Bez vodovodu pro veřejnou
potřebu nadále zůstanou místní části Vížka, Kříženec a Zliv (včetně lokalit Boudy a Řešanov). Ve všech místních částech, zejména však v nevybavených vodovodem je nutné udržovat a chránit veřejné a domovní studny před poškozením jejich vydatnosti a jakosti.
Připojení navrhovaných zastavitelných ploch na místní vodovody je reálné v místních
částech Křínov, Otín, Pavlovice, Svahy, Týnec a Vysoké Sedliště.
Rozvojové plochy situované v územně odloučených místních částech obce:
Označení
plochy

Katastrální území

Místní vodovod

Vzdálenost od
vodovodu (m)

Z1, Z2
Z3, Z4

Křínov
Křínov

Křínov-Otín-Týnec
Křínov-Otín-Týnec

Z5, Z6,
Z7
Z8

Kříženec

bez vodovodu

-

Zásobování z individuálních zdrojů

Otín u Plané

Otín-Týnec

-

Plocha v kontaktu s vodovodem

Z9

Otín u Plané

Otín-Týnec

70

Z10
Z11

Otín u Plané
Pavlovice nad Mží

Otín-Týnec
mimo reálný dosah

Z12

Pavlovice nad Mží

Pavlovice

50

Z13, Z14

Pavlovice nad Mží

Pavlovice

-

Plochy v kontaktu s vodovodem

Z44

Svahy

Svahy

-

Plocha v kontaktu s vodovodem

110-120
-

-
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Prodloužení vodovodu o 120 m
Plochy v kontaktu s vodovodem

Nový uliční řad v délce 70 m
Plocha v kontaktu s vodovodem
Zásobování z individuálních zdrojů
Nový uliční řad v délce 50 m
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Označení
plochy

Katastrální území

Místní vodovod

Vzdálenost od
vodovodu (m)

Z45

Svahy

Svahy

80

Nový uliční řad v délce 80 m

Z46

Svahy

Svahy

80

Nový uliční řad v délce 80 m

Z48
Z49, 50

Svahy
Týnec u Plané

mimo reálný dosah
Otín-Týnec

-

Zásobování z individuálních zdrojů
Plochy v kontaktu s vodovodem

Z51, 52

Vítovice u Pavlovic

-

Zásobování z individuálních zdrojů

Z55

Vysoké Sedliště

lokalita bez vodovodu
Vysoké Sedliště

20

Nový uliční řad v délce 20 m

Z56

Vysoké Sedliště

Vysoké Sedliště

10

Nový uliční řad v délce 10 m

Z57
Z59, Z61

Vysoké Sedliště
Zliv nad Mží

Vysoké Sedliště
mimo reálný dosah

-

Plocha v kontaktu s vodovodem
Zásobování z individuálních zdrojů

P1

Pavlovice nad Mží

mimo reálný dosah
vodovodu

-

Zásobování z individuálních zdrojů

Podmínky zásobování vodou

G.4.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod
Původně zaostávající obor odvádění a zejména čištění odpadních vod zaznamenal
v posledním desetiletí významný posun a počtem obyvatel připojených na kanalizace se
postupně vyrovnává s již dříve rozvinutým oborem zásobování pitnou vodou. Výraznější rozdíly zatím přetrvávají při srovnání města Planá s ostatními, územně odloučenými místními
částmi obce.
Kanalizační síť města Planá se rozvíjí z původní délky 17,5 km a návazně na využití zastavitelných ploch navrhovaných územním plánem obce se bude dále rozvíjet. Zlomovým
obdobím pro rozvoj odvádění a čištění odpadních vod města Planá je rok 2004-2005, kdy byl
realizován projekt „Rozšíření a intenzifikace ČOV a kanalizace“. Projektovaná kapacita čistírny 5 950 EO má být podle PRVK PK vytížena do roku 2015 přítokem odpadních vod
v objemu 877,59 m3/d, resp. látkového znečištění 357,64 kgBSK5/d, tj. 5 961 EO. Z toho má
být 5 113 fyzických obyvatel a na zbytek kapacity (837 EO) připadá znečištění z výroby, občanské a technické vybavenosti, případně i menší kapacitní rezerva.
Produkce odpadních vod i produkce znečištění od roku 2002 plynule stoupá a vzhledem
k rychlejšímu tempu růstu předstihuje původní prognózy PRVK PK zhruba o 5 roků, takže se
čistírna již dostává na hranici své projektované kapacity.
Rozsah zastavitelných ploch navrhovaných územním plánem umožňuje mnohem větší
růst města, avšak aktuální využití jejich první části dává předpoklad růstu na 5 500 až 5 600
obyvatel ve střednědobém výhledu. Při zachování ekvivalentu produkce znečištění z výroby
a občanské i technické vybavenosti ve výši 660 EO, by měla být kapacita ČOV zvýšena alespoň na 6 160 až 6260 EO v horizontu nejbližších 10 až 15 roků. V kapacitě ČOV bude však
nutné navíc zohlednit zpracování odpadních vod přivážených z akumulačních jímek obytných a rekreačních domů a chat situovaných v jiných místních částech obce, nevybavených
čištěním odpadů. Odhadem půjde o odpadní vody od cca 20% z celkových 270 trvalých obyvatel a 90% z cca 700 rekreačních návštěvníků započtených z časových důvodů jen jednou
polovinou. Celkem se jedná o 370 EO. Z toho vychází celková potřebná kapacita ČOV 6 530
až 6 630, resp. po zaokrouhlení 6 550 až 6 650 EO.
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Souběžně se zvýšením kapacity územní plán navrhuje dovybavit čistírnu o zpracování
kalů a o technologický stupeň zabezpečující splnění požadavků nařízení vlády
č.229/2007 Sb. (limity pro dusík a fosfor). Pro zabezpečení rozvoje ČOV ve vzdálenějším
časovém horizontu je navržena územní rezerva 0,30 ha na jižním okraji.
V rámci komplexního zdůvodnění navrhovaného řešení byly hodnoceny i podmínky připojení jednotlivých zastavitelných ploch, ploch přestavby a územních rezerv na kanalizační
síť města. Z provedené analýzy vyplývá potřeba rozšířit současnou kanalizaci v předběžném
rozsahu:
• pro navrhované zastavitelné plochy: o 4 700 m (včetně 1 200 m uličních stok v ploše Z15),
• pro navrhované plochy přestavby: o 1 060 m.

Odvádění dešťových vod
Růst zpevněných ploch v intravilánu města se projeví zvýšeným odtokem srážkových
vod a vyšším vytížením (až přetížením) průtokové kapacity stávajících kanalizačních stok,
sběračů a odlehčovacích komor. Výrazně se na tom budou podílet výrobní a skladové areály
s vysokým zastoupením zastřešených a zpevněných parkovacích a manipulačních ploch.
Omezení tohoto negativního vlivu je možné dosáhnout zvýšeným uplatněním zatravněných
ploch, případně i dlážděných ploch s pískovými spárami umožňujícími částečné vsakování
do podloží. U zvláště rozsáhlých areálů i obytných celků je vhodné vybudování dešťových
retenčních nádrží. Srážkový odtok z navrhovaných zastavitelných ploch v Plané je orientačně vyčíslen pro obvyklé podmínky 15-minutové srážky s intenzitou 121 l/s.ha (periodicita
n = 1) v celkové výši Q = 4 260 l/s. Z toho bude naštěstí možné odvádět dešťové odtoky
ze 6 největších ploch (Z26, 27, 32, 33, 38 a 15) oddílnou kanalizací přímo do recipientů.
Zneškodňování odpadních vod v územně odloučených místních částech:
Z celkového počtu 9 územně odloučených místních částí obce dosahují pouze Svahy,
Otín a Týnec počet trvalých obyvatel více než 50, max. však 65 (Svahy). V produkci odpadních vod vykazují pouze Svahy více než 10 m3/d. Výrazný vliv rekreačního využívání intravilánu sídel se projevuje v Pavlovicích, kde průměrná denní produkce rovněž přesahuje hranici
10 m3/d. Z kritérií počtu trvalých obyvatel a objemu produkovaných odpadních vod vyplývají
4 lokálně největší producenti odpadních vod a znečištění: Svahy, Otín, Týnec a Pavlovice.
Opačnou stranu spektra tvoří místní části Vížka, Zliv a Vysoké Sedliště, kde není kanalizace
vybudována, počet trvalých obyvatel je extrémně nízký (5 až 12 obyvatel) a naopak počet
rekreačních návštěvníků (osob s časově omezeným pobytem) je mnohonásobně vyšší. Většinou se jedná o uživatele rekreačních chat situovaných mimo intravilány sídel (Vížka, Zliv).
Místní část
(k.ú.)

Počet obyvatel

Průměrná produkce
odpadních vod

Navrhovaný rozvoj
celkem

Poznámka

Trval.

Přechod.
(ČOP)

m3/d

BSK5
kg/d

m3/d

BSK5
kg/d

Křínov

22

16

2,49

0,89

7,06

3,00

Stávaj. kanalizace

Kříženec

28

20

5,03

1,75

6,16

2,52

Stávaj. kanalizace

Otín
Pavlovice

59
20

2
90

9,21
10,59

3,70
3,81

10,60
11,99

4.86
4,08

Stávaj. kanalizace
Stávaj. kanaliz.
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Místní část
(k.ú.)

Počet obyvatel
Trval.

Průměrná produkce
odpadních vod

Přechod.
(ČOP)

m3/d

Navrhovaný rozvoj
celkem

BSK5
kg/d

m3/d

Poznámka

BSK5
kg/d
část ČOP mimo
intravilán

Svahy

65

10

11,50

4,50

12,00

4,68

Stávaj. kanalizace

Týnec
Vížka

59
5

23
302

6,32
6,57

2,03
4,67

9.18
6,57

5,55
4,67

Stávaj. kanalizace
Bez kanal.ČOP
mimo intravilán

Vysoké Sedliště

5

62

1,71

1,06

1,81

1,21

Bez kanal.ČOP
mimo intravilán

Zliv

12

161

4,51

2,76

5,43

3,44

Bez kanal.ČOP
mimo intravilán

-

-

-

-

3,50

0,52

Bez kanal.ČOP
mimo intravilán

275

686

57,93

25,17

74,30

34,53

Vítovice u
Pavlovic
Součet

PRVK PK hodnotí výhled zneškodňování odpadních vod v místních částech jednotně
takto: Vzhledem k velikosti a umístění “obce“ není nakládání s odpadními vodami v lokalitě
zahrnuto do priorit PRVK PK. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v obci bude
řešen až po roce 2015. PRVK PK předpokládá individuální čištění i po roce 2015. Do doby
definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu. Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a velikosti konkrétní stavby buď:
 Domovní čistírnou odpadních vod s vypouštěním vyčištěných odpadních vod podle
umístění stavby do vodoteče nebo zasakováním. Za DČOV lze považovat i septik
doplněný vhodným zemním filtrem.
 Jímkou na vyvážení (s vyvážením do ČOV).
S přihlédnutím k současné produkci odpadních vod a k navrhovanému rozvoji jsou pro
centrální čištění odpadních vod podmíněně vhodné předpoklady v místních částech Svahy,
Otín, Týnec a Pavlovice v časově vzdálenějším výhledu. Do té doby budou odpadní vody
v těchto místních částech po vyčištění v domovních čistírnách odváděny stávajícími sběrnými kanalizačními systémy. Na místních recipientech budou pod vyústěním kanalizace vybudovány malé vodní nádrže. Shodná opatření pro zneškodňování odpadních vod se navrhují
i v Křínově a Kříženci. V ostatních místních částech nevybavených kanalizacemi zůstane
zachován individuální způsob zneškodňování odpadních vod s jímkami na vyvážení (do ČOV
Planá, případně do jiné, dopravně dostupné vyhovující ČOV). U rekreačních domků a chat
situovaných mimo souvislou zástavbu se předpokládá dobudování chybějících jímek na vyvážení jejich obsahu do ČOV. Jedná se zejména o k.ú. Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv nad Mží
a Vítovice u Pavlovic.
Zastavitelné plochy situované v územně odloučených místních částech obce:
Označení
plochy

Katastrální
území

Místní kanalizace

Vzdálenost
plochy od kanalizace (m)

Z1, Z2, Z3,
Z4

Křínov

Křínov

do 100

Individuální čištění. Možnost připojení
vyčištěn. odpad. vod z DČOV na stávaj.
kanalizaci do 100 m. MVN

Z6, Z7

Kříženec

Kříženec

do 100

Individuální čištění. Možnost připojení
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Označení
plochy

Katastrální
území

Místní kanalizace

Vzdálenost
plochy od kanalizace (m)

Podmínky připojení zastavitelné
plochy na kanalizaci
vyčištěn. odpad. vod z DČOV na stávaj.
kanalizaci do 100 m. MVN
Individuální čištění. Možnost připojení
vyčištěn. odpad.vod z DČOV na stávaj.
kanalizaci v délce 400 m. MVN
.Výhledově centrální čištění

Z8, Z9

Otín u Plané

Otín

400

Z10

Otín u Plané

Otín

50

Individuální čištění. Možnost připojení
vyčištěn. odpad.vod z DČOV na stávaj.
kanalizaci v délce 50 m. MVN Výhledově centrální čištění

Z11

Pavlovice nad Mží

Pavlovice

Z12, Z13,
Z14

Pavlovice nad Mží

Pavlovice

mimo reálný
dosah kanalizace
50

Individuální zneškodňování odpadních
vod
Individuální čištění. Možnost připojení
vyčištěn. odpad. vod z DČOV na stávaj.
kanalizaci v délce 50 m. MVN Výhledově centrální čištění

Z44, Z45

Svahy

Svahy

50

Individuální čištění. Možnost připojení
vyčištěn. odpad. vod z DČOV na stávaj.
kanalizaci v délce 59 m. MVN
Výhledově centrální čištění.

Z46

Svahy

Svahy

100

Individuální čištění. Možnost připojení
vyčištěn. odpad. vod z DČOV na stávaj.
kanalizaci v délce 100 m. MVN
Výhledově centrální čištění.

Z49, Z50

Týnec u Plané

Týnec

160

Z51, Z52

Vítovice u Pavlovic

Lokalita bez
kanalizace

-

Individuální čištění. Možnost připojení
vyčištěn. odpad. vod z DČOV na stávaj.
kanalizaci v délce 160 m. MVN Výhledově centrální čištění
Individuální zneškodňování odpadních
vod

Z55, Z56,
Z57
Z59, Z61

Vysoké Sedliště

Lokalita bez
kanalizace
Lokalita bez
kanalizace

-

Vysvětlivky:

Zliv nad Mží

-

Individuální zneškodňování odpadních
vod
Individuální zneškodňování odpadních
vod.

DČOV – domovní čistírna odpadních vod
MVN – malá vodní nádrž - návrh

G.4.3. Energetika
G.4.3.1. Zásobování elektrickou energií
Předpoklady výpočtu nároků na elektrický příkon
Výpočty potřeb elektrických příkonů pro rodinné a bytové domy byly provedeny za předpokladu, že maximální elektrický příkon na 1 RD bude 8 kW a pro bytovou jednotku
v bytovém domě bude maximální elektrický příkon 6 kW. Uvedené hodnoty byly zvoleny
s ohledem na předpokládanou plynofikaci. Vzorce pro výpočet soudobých příkonů zde nejsou uváděny.
Pro výpočet nároků na elektrické příkony smíšených výrobních ploch, na nichž mají být
realizovány výrobní, skladovací a komerční kapacity, nebyly k dispozici specifikace, které by
umožnily provést alespoň přibližné výpočty. Není vyloučeno, že případný rozvoj aktivit
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na plochách Z32, Z33, Z37, Z38 a P3 si vyžádá rozvoj sítě 22 kV (kabely i vzdušná vedení)
a instalaci příslušných trafostanic 22/0,4 kV (nejspíše kioskového typu). Výsledky výpočtů
jsou uvedeny v tabulce „Nároky nové výstavby na dodávky zemního plynu a elektrický příkon“.

G.4.3.2. Zásobování plynem
Koncepce zásobování plynem se týká pouze města Planá, ostatní sídla v řešeném
území nejsou plynofikována.
Návrhy plynofikace rozvojových ploch a nároky na dodávky plynu jsou provedeny pro
zastavitelné plochy. U plochy R3, která leží severně od Z15, je třeba též počítat s užitím
zemního plynu.

Předpoklady pro výpočet spotřeb zemního plynu (ZP)
Zemní plyn bude použit pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro vaření.
Roční spotřeba tepla rodinného domku (RD) je předpokládána ve výši 90 GJ/rok
(tj. 25,2 MWh/rok) a roční spotřeba tepla průměrné bytové jednotky činí cca 40 až 45 GJ/rok
(tj. cca 12,6 GJ/rok).

Rozložení ročních spotřeb zemního plynu v rodinném domě
Otop

3 000 m3/rok

Příprava teplé užitkové vody

400 m3/rok

Vaření

200 m3/rok

Celkem

3 600 m3/rok

Pro bytovou jednotku (b.j.) zůstávají spotřeby na vaření a přípravu TUV shodné
s hodnotami pro rodinný dům, spotřeba plynu na vytápění má hodnotu 1 200 m3/rok.
Jmenovité hodinové spotřeby plynu v rodinném domě
Vaření (sporák)

1,2 m3/hod

Zařízení pro ohřev TUV

2,1 m3/hod

Otopné zařízení

2,9 m3/hod

Pro bytovou jednotku (b.j.) zůstávají hodnoty spotřeb pro vaření a přípravu TUV shodné,
avšak zařízení pro otop má jmenovitou spotřebu 1,2 m3/hod.
Vzorce pro výpočet koeficientů soudobosti, které jsou použity pro stanovení hodinových
spotřeb plynu nejsou uváděny. (Pro vaření a přípravu TUV je koeficient spotřeby, pro otop je
koeficient samostatný.)
Vypočtené hodnoty jsou sestaveny v tabulce „Nároky nové výstavby na dodávky zemního plynu a elektrický příkon v k.ú. Planá u M.L.“
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Poznámky k tabulce:
Vypočtené hodnoty spotřeb plynu (m3/hod), resp. (m3/rok) se týkají stavu po realizaci
všech záměrů na jednotlivých plochách; v souhrnu z nich lze odvodit požadavky na budoucí přírůstky výkonů regulačních stanic a přenosové kapacity trubních rozvodů plynu.
Pokud jde o plochy navrhované pro výstavbu sportovních zařízení (občanská vybavenost), nepředpokládáme, že by zde bylo uvažováno s použitím plynu.
U ploch určených k rozvoji výrobních a komerčních kapacit, ke skladování apod. nejsou
k dispozici žádné údaje, které by umožnily alespoň rámcové stanovení návrhů na energetická zařízení (plyn, elektřina); důležitá je také velikost těchto ploch a jejich umístění
na katastru města. Na velkých plochách Z32, Z33 a P3 může dojít k poptávce po zemním plynu; zde je žádoucí počítat s možností výstavby plynovodních přivaděčů
a v závislosti na velikosti odběru plynu i s výstavbou samostatných regulačních stanic
(RS).
Nesporné je, že obytná zástavba (cca 95 RD) na ploše Z15 by měla být plynofikována
a s tím by měla počítat budoucí zastavovací studie. Vypočtená spotřeba zemního plynu
zde činí 242 m3/hod a 342 000 m3/rok. V zastavovací studii by mělo být počítáno
s orientací zastřešení objektů tak, aby na střechách bylo možno umístit solární panely
s co nejdéle trvajícím osluněním. V přechodových obdobích by tak bylo možno snižovat
spotřebu plynu pro otop, eventuelně i pro přípravu teplé užitkové vody (TUV).
U ploch Z15, Z26, Z32 a Z33 je nutno počítat s možnými kolizemi se stávajícím vzdušným vedením 22 kV.
Pro výpočty nároků pro dodávku elektrické energie a plynu byly použity orientační počty
RD pro jednotlivé rozvojové lokality.
Nároky nové výstavby na dodávky zemního plynu a elektrický příkon v k.ú. Planá u M.L.

Plocha

Využití

Rozsah
(ha)

Počet

Spotřeba ZP
3

3

Nárok na
el. příkon

RD

b.j.

m /hod

m /rok

kW

Poznámka

Z15

bydlení – v rodinných
domech

9,20

95

-

242

342 000

210

-

Z16

bydlení – v rodinných
domech

0,59

6

-

6

7 200

25

-

Z17

dopravní infrastruktura – silniční; parkovací a odstavná plocha

0,13

-

-

-

-

-

Z18

bydlení – v bytových
domech
bydlení – v rodinných
domech

0,95

-

32

66

57 600

65

-

0,07

1

-

3

3 200

8

-

Z20

dopravní infrastruktura – silniční; parkovací a odstavná plocha

0,08

-

-

-

-

-

možnost
osvětlení,
příkon nelze
specifikovat

Z21

občanské vybavení –
sportovní zařízení

7,90

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

Z22

dopravní infrastruktura – silniční; parkovací a odstavná plocha

0,07

-

-

-

-

-

možnost
osvětlení,
příkon nelze
specifikovat

Z23

bydlení – v rodinných

0,66

-

32

38

28 800

38

Z19
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Plocha

Využití

Rozsah
(ha)

Počet

Spotřeba ZP

Nárok na
el. příkon

RD

b.j.

m3/hod

m3/rok

kW

Poznámka

domech
Z24

dopravní infrastruktura – silniční; parkovací a odstavná plocha

0,36

-

-

-

-

-

Z25

občanské vybavení –
sportovní zařízení

0,34

-

-

-

-

-

Z26

bydlení – v rodinných
domech

2,04

20

-

62

60 000

60

-

Z27

bydlení – v rodinných
domech

2,15

20

-

62

60 000

60

-

Z28

výroba a skladování –
drobná a řemeslná
výroba

0,28

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

Z29

dopravní infrastruktura – silniční; parkovací a odstavná plocha

0,08

-

-

-

-

-

Z30

dopravní infrastruktura – silniční; hromadné garáže

0,25

-

-

-

-

-

možnost
osvětlení,
příkon nelze
specifikovat
příkon nelze
specifikovat

Z31

dopravní infrastruktura – silniční; parkovací a odstavná plocha,
garáže
plocha smíšená výrobní – výrobní a
komerční zařízení
plocha smíšená výrobní – výrobní a
komerční zařízení

0,23

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

6,62

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

21,04

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

Z32

Z33

možnost
osvětlení,
příkon nelze
specifikovat
příkon nelze
specifikovat

Z34

dopravní infrastruktura – silniční; parkovací a odstavná plocha

0,04

-

-

-

-

-

Z35

bydlení – v rodinných
domech

1,12

10

-

35

30 000

36

možnost
osvětlení,
příkon nelze
specifikovat
-

Z36

bydlení – v rodinných
domech

1,42

10

-

35

30 000

36

-

Z37

plocha smíšená výrobní – výrobní a
komerční zařízení
plocha smíšená výrobní – výrobní a
komerční zařízení
plocha smíšená výrobní – výrobní a
komerční zařízení
výroba a skladování –
drobná a řemeslná
výroba

2,06

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

4,66

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

5,07

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

0,82

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

Z40

výroba a skladování –
fotovoltaická elektrárna

5,00

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

Z42

dopravní infrastruktura – letecká

5,48

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

Z38a

Z38b

Z39
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Plocha
Z43
Z63

Z64
Z65
Celkem

Využití

Rozsah
(ha)

Počet

Spotřeba ZP

Nárok na
el. příkon

RD

b.j.

m3/hod

m3/rok

kW

Poznámka

dopravní infrastruktura – letecká
plocha smíšená výrobní – výrobní a
komerční zařízení
plocha smíšená obytná – centrální zóna

0,32

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat
příkon nelze
specifikovat

0,22

-

-

-

-

-

0,06

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

technická infrastruktura; sběrný dvůr

0,25

-

-

-

-

-

příkon nelze
specifikovat

79,56

162

64

559

618 800

538

-

G.4.3.3. Zásobování energiemi v ostatních sídlech
Výchozí podmínky:

Všechny části obce jsou připojeny k sítím VN 22 kV prostřednictvím odboček
z kmenových vedení a transformačních stanic 22/0,4 kV.

Zemní plyn do místních částí přiveden není a nelze s ním počítat ani do budoucna.

Dostupná je dřevní hmota z okolních lesů.

Je možno využít sluneční energii v solárních systémech, která může (zejména
v přechodových obdobích) výrazně snížit spotřebu v konvenčních topidlech tím, že ohřívá vodní otopné systémy (TUV, vytápěcí soustava).

Maximální elektrický příkon je 10 kW na rodinný domek.

Orientační potřeba primárních energií pro vytápění 1 RD s roční spotřebou tepla ve výši
90 GJ (cca 25 MWh):
dřevo
85q
dřevní štěpka
90q
dřevní pelety
65q
hnědé uhlí
75q
zemní plyn
3 200 m3
propan-butan
23,8q
Poznámky k tabulce:
 Maximální elektrický příkon 10 kW/RD byl zvolen s ohledem na možnost přípravy
TUV a vaření elektřinou
 Orientačně byla vyčíslena pouze roční spotřeba dřeva z možných nositelů energie
 Potřeba elektrického příkonu se rozumí po dostavbě všech RD
 Pro výpočty nároků pro dodávku elektrické energie byly použity orientační počty RD
pro jednotlivé rozvojové lokality.
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Nároky nové výstavby na spotřebu dřeva a elektrický příkon v ostatních k.ú.:
Plocha
Křínov
Z1
Z2
Z3
Z4

Využití
plocha smíšená
obytná – venkovská
plocha smíšená
obytná - venkovská
plocha smíšená
obytná - venkovská
plocha smíšená
obytná - venkovská

Celkem
Kříženec
Z5
občanské vybavení;
zázemí koňské farmy
Z6
plocha smíšená
obytná - venkovská
Z7
plocha smíšená
obytná - venkovská
Celkem
Otín u Plané
Z8
plocha smíšená
obytná - venkovská
Z9
plocha smíšená
obytná - venkovská
Z10
plocha smíšená
obytná - venkovská
Celkem
Pavlovice nad Mží
Z11
občanské vybavení –
sportovní zařízení
Z12
plocha smíšená
obytná – venkovská
Z13
plocha smíšená
obytná – venkovská
Z14
plocha smíšená
obytná – venkovská
Celkem
Svahy
Z44
Z45
Z46
Z48

plocha smíšená
obytná - venkovská
plocha smíšená
obytná - venkovská
plocha smíšená
obytná - venkovská
výroba a skladování
– malá vodní elektrárna

Celkem
Týnec u Plané
Z49
plocha smíšená
obytná - venkovská
Z50
plocha smíšená

Rozsah
(ha)

Počet
RD

Potřeba el.
příkonu (kW)

Spotřeba
dřeva (q/rok)

0,11

1

-

85

-

0,48

4

-

340

-

0,23

2

-

170

-

0,12

1

-

85

-

0,94

8

39

680

RD budou připojeny
k místní síti NN

0,20

-

-

-

0,25

2

-

170

El. příkon nelze
specifikovat
-

0,47

5

-

425

-

0,92

7

35

595

RD budou připojeny
k místní síti NN

0,70

6

-

510

-

1,02

6

-

510

-

0,11

1

-

85

-

1,83

13

58

1105

0,58

-

-

-

0,27

2

-

170

El. příkon nelze
specifikovat
-

0,30

2

-

170

-

0,10

1

-

85

-

1,25

5

28

425

RD budou připojeny
k místní síti NN

0,21

2

-

170

-

0,20

1

-

85

-

1,31

12

-

1020

-

0,08

-

-

-

1,8

15

60

1275

RD budou připojeny
k místní síti NN

0,50

4

-

340

-

0,71

6

-

510

-
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Plocha

Využití

Rozsah
(ha)

Počet
RD

Potřeba el.
příkonu (kW)

Spotřeba
dřeva (q/rok)

1,21

10

45

850

RD budou připojeny
k místní síti NN

1,27

10

-

850

-

1,19

10

-

850

-

2,46

20

75

1 700

0,33

3

20

255

-

0,35

2

-

170

-

0,16

1

-

85

-

0,25

2

-

170

-

0,76

5

28

425

RD budou připojeny
k místní síti NN

0,55

5

-

425

-

0,06

-

-

-

0,08

1

-

85

0,69

6

31

510

12,19

92

419

7 820

Poznámka

obytná - venkovská
Celkem
Vítovice u Pavlovic
Z51
plocha smíšená
obytná - venkovská
Z52
plocha smíšená
obytná - venkovská
Celkem
Vížka
Z53

plocha smíšená
obytná - venkovská
Vysoké Sedliště
Z55
plocha smíšená
obytná - venkovská
Z56
plocha smíšená
obytná - venkovská
Z57
plocha smíšená
obytná - venkovská
Celkem
Zliv nad Mží
Z59
plocha smíšená
obytná - venkovská
Z60
občanské vybavení –
sportovní zařízení
Z61
plocha smíšená
obytná - venkovská
Celkem
CELKEM

RD budou připojeny
k místní síti NN

El. příkon nelze
specifikovat
RD budou připojeny
k místní síti NN
-

Je třeba konstatovat, že po realizaci všech navržených rodinných domů (celkem cca 94)
na zastavitelných plochách v sídlech mimo města Planá, stoupne nárok na transformaci
a přenos v síti 22/0,4 kV o cca 420 kW. Tento příkon by měl být zajištěn bez zásahů do sítě
vysokého napětí.
Rozvojové plochy pro fotovoltaické elektrárny Z47 (k.ú. Svahy) a Z54 (k.ú. Vížka) nejsou
na základě vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, stanovisek příslušných dotčených
orgánů a Pokynů pořizovatele na úpravu návrhu ÚP Planá po společném jednání územním
plánem dále sledovány.

G.4.4. Odpadové hospodářství
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje je výchozím koncepčním podkladem
pro nakládání s odpady v regionu. Byl zpracován v roce 2004 firmou Bohemiaplan, spol.
s.r.o. Plzeň, schválen 02/2005. Závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou kraje, která vstoupila v platnost 22.3.2005. Každoročně je prováděno Vyhodnocení POH Plzeňského kraje.

56

Odůvodnění územního plánu Planá

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje byl vyhlášen obecně závaznou vyhláškou kraje z 21.3.2005. Některé stanovené cíle POH kraje přesahují možnosti plnění
na úrovni SOČ, resp. jednotlivých obcí. Plán odpadového hospodářství „Sdružení pro vybudování a provozování skládky Černošín“ (SOČ) byl zpracován v únoru roku 2006 firmou
EKODEPON s.r.o., Černošín, která je zároveň provozovatelem skládky a kompostárny
při skládce Černošín. Město Planá patří k největším obcím v rámci tohoto sdružení, jako
jedna ze tří obcí tohoto sdružení měla ze zákona povinnost plán odpadového hospodářství
(POH) obce zpracovat. Z POH SOČ vyplývají cíle a harmonogram jejich plnění, které vedou
k plnění cílů POH kraje i POH České republiky.
Na území města Planá, včetně připojených částí je uskutečňován ucelený systém nakládání s komunálním odpadem. Odděleně jsou shromažďovány recyklovatelné složky komunálních odpadů, a to buď donáškou do sběrného dvora (papír, plasty, sklo, kovy) nebo
na stanovištích ve městě. Jsou zde odděleně sbírány sklo, papír a plasty. Zbytkové komunální odpady jsou předávány tzv. oprávněné osobě ke konečnému zneškodnění. V současné
době firma Ekodepon Černošín odváží zbytkový komunální odpad na regionální skládku
(Černošín). Nebezpečné složky komunálních odpadů jsou shromažďovány ve sběrném dvoře a odtud odváženy do míst recyklace nebo zneškodnění.
Sběrná místa – stanoviště sběrných nádob jsou v Plané (zde navíc sběrný dvůr), dále
v místních částech: Křínov, Kříženec, Otín, Vysoké Sedliště, Týnec, Zliv, Svahy, Pavlovice,
Josefova Huť. Výkup kovu a papíru je možno realizovat ve sběrnách ve městě.
Doporučuje se rozšířit počet sběrných stanovišť, optimalizovat jejich rozmístění, separovaným sběrem zefektivnit recyklaci odpadů.
V území se nenachází žádné zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu (NO).
Ve městě Planá v Dvořákově ulici na severu města je občanům k dispozici sběrný dvůr,
který provozuje EKODEPON s.r.o., Černošín. Existuje zde možnost vytřídit a odděleně
shromažďovat mj. nebezpečné součásti komunálních odpadů. Tyto nebezpečné odpady se
shromažďují do speciálních kontejnerů pod dohledem vyškolených osob. Tento dvůr však
slouží pouze jako dočasný sklad, shromaždiště s možností odborného třídění. Nebezpečné
odpady (složky KO) jsou odváženy ze zabezpečeného skladu NO do míst dalšího nakládání
– recyklace, skládky nebo spalovny.
Sběrný dvůr (areál Plánských služeb v ulici Dvořákově), včetně shromaždišť NO je provozován podle provozního řádu, jeho provoz je schválen rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Na území města jsou provozována také další zařízení pro nakládání s odpady, některé
z nich nakládají mj. se složkami kategorie nebezpečný odpad:
 sběrna odpadů a recyklace IGRO s.r.o. – na JZ okraji Plané (smluvně zajišťuje svoz
a recyklaci především pro firmy ve městě),
 Hýsek Jiří – disponuje dvěma lokalitami ve městě Planá (na SZ a JZ města),
 Ing. Václav Popp – zpracování autovraků – provozovna na JZ města.
Produkce komunálních odpadů dosáhla za rok 2008 pro město Planá celkem
1577,76 tun komunálních odpadů, z tohoto množství 935,423 tun sváženého směsného odpadu, 340,99 tun objemného odpadu, 116,023 tun odděleně sbíraných složek a 183,349 tun
odděleně sbíraných obalových odpadů a 2,04 tun odpadu z komunálních služeb města (od-
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padkové koše). Oproti roku 2007 (viz etapa Průzkumy a rozbory) došlo ke snížení celkové
produkce komunálních odpadů, dochází ke zvýšení podílu tříděných složek.
Sběrný dvůr v Dvořákově ulici v areálu Plánských služeb nevyhovuje zcela potřebám
města. Uvažovalo se o jeho přemístění. Možností byla lokalita sběrny surovin v ulici Kyjovské, kde je vlastníkem většiny ploch Sdružení obcí Černošín (SOČ), současným provozovatelem firma Hýsek. Na základě rozhodnutí o umístění stavby a Pokynů pořizovatele na úpravu ÚP Planá po společném jednání byla vymezena zastavitelná plocha Z65 pro sběrný dvůr
v místě stávající sběrny surovin v ulici Kyjovské. Vzhledem k tomu, že pozemek je již
v současné době využíván za účelem nakládání s odpady, nedojde na většině ploch
ke změně funkčního využití území. Plocha dle rozhodnutí o umístění stavby na sběrný dvůr
v Kyjovské ulici, které nabylo právní moci dne 16. 8. 2010, bude zaujímat plochu větší. Vymezení budoucího sběrného dvora je zahrnuto v grafické části ÚP Planá. Návrhem ÚP Planá
dochází k uvedení do souladu tohoto územního rozhodnutí s ÚPD.
Z hlediska celkového systému nakládání s odpady je plocha umístěna vhodně, mimo
obytnou zástavbu, nepředpokládá se negativní působení provozu sběrného dvora na obyvatele Plané. Zároveň je zařízení umístěno v dostatečné dostupnosti pro občany města. Zároveň je příznivá i blízká poloha přeložky silnice I/21 a tedy možnost svozu odpadu ze sběrného dvora do míst jeho další recyklace při minimální hlukové a imisní zátěži obyvatel
přilehlých území. Za předpokladu dodržování provozního řádu umístěného zařízení pro nakládání s odpady lze předpokládat minimální vlivy na životní prostředí sídla.

G.4.5. Občanské vybavení
Zařízení občanského vybavení jsou soustředěna především v Plané. Vybavenost města
je na velmi dobré úrovni a zajišťuje všechny potřebné základní a některé vyšší funkce
v oblasti vzdělávání, péče o zdraví, sociálních služeb, kultury a sportu.
Významným krokem ke zlepšení vybavenosti v oblasti zdravotnictví je obnova provozu
nemocnice v Plané, která v současnosti představuje jediné nemocniční zařízení na Tachovsku. Územní plán sleduje územní rezervu pro případné rozšíření areálu.
V oblasti cestovního ruchu územní plán doporučuje zřízení informačního centra
pro podporu rozvoje CR, zkvalitnění a doplnění ubytovacích zařízení, zejména ve stávajících
objektech v centru města, případně ubytování v soukromí.
Planá má předpoklady pro posílení rekreačního potenciálu díky kulturně historickým
hodnotám v Plané i okolí a pořádání kulturních akcí. Nevyužitým potenciálem je zámecký
areál, který po opuštění armádou nemá naplnění a je veřejnosti nepřístupný. Problémem je
nedostatek finančních prostředků soukromého vlastníka na obnovu areálu.
K rozvoji cestovního ruchu ÚP přispívá rozšířením koňské farmy u Křížence pro ubytování a vymezením zóny pro vedení hipotras v okolí farmy, dále pak rozšířením sportovního
letiště návrhem nové travnaté dráhy a vytvořením husté sítě cyklistických a pěších tras zpřístupňujících atraktivity uvnitř i mimo řešené území.
K rozvoji cestovního ruchu přispěje i vznik GeoParku v severní části Tachovska s tradičními hornickými městy Planá a Stříbro a geologicky zajímavou oblastí Konstantinolázeň-
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ska, jehož cílem je zviditelnění geologických a hornických zajímavosti tohoto území, jejich
využití v cestovním ruchu a ochrana tohoto přírodního dědictví. Do budoucna se stane součástí mezinárodního Česko – bavorského geoparku.
Pro uspokojení každodenních rekreačních aktivit obyvatel Plané jsou vymezeny plochy
pro sportovně rekreační účely. Největší plochou je centrální park u Městského rybníka (Z21),
který je významným městským prostorem a je nezbytné ho vhodně dotvořit. Návrh počítá
s rozšířením sportovních zařízení, s dětskými hřišti, stezkami pro pěší, cyklisty a bruslaře,
umístěním drobné architektury a městského mobiliáře a doplněním ploch zeleně. Plochu
centrálního parku zakončí nově navrhovaná nábřežní komunikace s prostorem pro pěší
a cyklisty a doprovodnou zelení. Případná realizace sportovní haly by měla být vhodně zakomponovaná do prostoru parku.
Územní plán doporučuje zkvalitnit a doplnit nenáročné sportovně rekreační vybavení pro
každodenní sportovní 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.
V k.ú. Pavlovice nad Mží je navrženo rozšíření rekreační lokality kolem zatopeného bývalého lomu (Z11), který je využíván ke koupání a sportovní činnosti Klubu sportovního potápění Tachov, z důvodů rozšíření zázemí pro potápěče (přístavba stávajícího skladu), případně realizace drobného doplňkového občanského vybavení.

G.5. Koncepce uspořádání krajiny
G.5.1. Návrh ÚSES
Součástí územního plánu je vymezení prvků „Územního systému ekologické stability“
(ÚSES), jehož cílem je obnova a zvyšování ekologické stability krajiny. ÚSES je definován
jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Podle toho, zda jednotlivé prvky, biocentra a biokoridory, tuto definici splňují rozlišujeme prvky funkční a nefunkční. V řešeném území jsou vymezeny tři úrovně ÚSES, podle jejich biogeografického významu, a sice: nadregionální,
regionální a místní (lokální).
Nadregionální úroveň (příslušným orgánem ochrany přírody je MŽP):
Nadregionální ÚSES v současné době prochází aktualizací. Podkladem pro zpracování
této úrovně se staly Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (Sdružení L & I, Institut regionálních informací, s.r.o., Löw & spol., s.r.o. – 2008). Dotčeného území se týká osa koridoru K 50 Týřov – Kladská, Křivoklát ve dvou větvích vodní a mezofilní bučinné v šířce koridoru
50 m, včetně ochranného pásma 2 km od osy koridoru. Součástí biokoridoru jsou dvě vložená regionální biocentra Bývalý Caltov (PLA 9) a Na Kosím potoce pod Křínovem (PLA 22).
Označení těchto biocenter, včetně charakteristik, bylo převzato z Generelu lokálního ÚSES
(RNDr. Řepa a Ing. Kadlec, 1993).
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Regionální úroveň (příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Plzeňského kraje):
Regionální úroveň ÚSES byla převzata z Generelu regionálního ÚSES, který vešel
v platnost vydáním ZÚR PK. Hlavními prvky jsou biokoridory podél Mže, Hamerského a
Planského potoka, tři regionální biocentra: Anenské rybníky, Jakubův mlýn a Ústí a dvě regionální biocentra vložená, která nejsou v ZÚR PK blíže specifikována.
Součástí regionálních biokoridorů je také řada vložených lokálních biocenter. Seznam
prvků je součástí návrhové části ÚP.
Lokální úroveň (příslušným orgánem ochrany přírody je Městský úřad Tachov):
Na regionální úroveň navazuje úroveň lokální (místní). Podkladem pro vymezení prvků
se stal Generel lokálního ÚSES, který byl zpřesněn odborem životního prostředí, MěÚ Tachov. Přesná specifikace prvků lokální úrovně včetně návrhu opatření k zajištění či dosažení
funkčnosti jednotlivých lokálních prvků je součástí návrhové části ÚP.
Dalšími podklady pro vymezení prvků v lokální i regionální úrovní byly dosud zpracované pozemkové úpravy:
 JPÚ k.ú. Svahy (Naturprojekt – Ing. Jan Matějka, 2002),
 JPÚ k.ú. Týnec u Plané (Geodetická kancelář, v.o.s. – 2003),
 Návrh KPÚ k.ú. Křínov (Geodetická kancelář, v.o.s. – 2008),
 Návrh KPÚ k.ú. Zliv nad Mží (Geodetická kancelář, v.o.s. – 2008).

G.5.2. Ochrana území před povodněmi a revitalizace narušených povodí
Území obce je ohrožováno povodňovými odtoky řeky Mže, Hamerského, Planského
a Kosového potoka. Z toho jsou pro souvisle zastavěná území, co do škod nejvýznamnější
povodně Planského potoka v Plané. Povodněmi řeky Mže jsou ohrožovány a poškozovány
rekreační chatové lokality. Povodně Hamerského potoka souvislou zástavbu na území obce
sice ohrožují, ale významněji nepoškozují.
Povodně Planského potoka nad městem Planá jsou transformovány soustavou rybníků
situovaných v k.ú. Chodová Planá a zejména pak v k.ú. Planá u M.L. (rybníky: Sv. Anna,
Labutí, Městský Velký a Zámecký). Tato soustava má pro ochranu města Planá klíčový význam. Podle platného Manipulačního a provozního řádu soustava disponuje celkovým retenčním objemem (ovladatelný + neovladatelný) 950 tis.m3. Při teoretickém objemu 100-leté
povodně 859 tis.m3 a při vzájemně koordinované manipulaci jsou vytvořeny předpoklady pro
zadržení povodňové vlny v jednotlivých rybnících soustavy. Pro ochranu města je zvláště
významná možnost odlehčení povodňových průtoků z rybníka Labutí bočním přelivem
do Hamerského potoka.
Současná aktuální povodňová problematika se koncentruje a komplikuje v prostoru
města Planá, kde není zajištěna dostatečná ochrana před povodňovými přítoky z povodí
bezejmenných levostranných přítoků Planského potoka v kvadrantu severního až východního okraje souvislé zástavby.
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Kritické povodňové situace na Planském potoce ve městě Planá v úseku pod Anenským, resp. Kučerovým rybníkem jsou vyvolány povodňovými odtoky ze 3 dílčích levostranných, zemědělsky využívaných a prakticky bezlesých povodí. Jejich celková plocha je
798 ha. Vlivem těchto povodí dochází nejen k zaplavení některých městských ulic (včetně
zanášení bahnem), ale i k přetížení Velkého Městského rybníka, jehož retenční objem není
dostatečně dimenzován na zachycení extrémních přívalových odtoků z těchto zemědělsky
využívaných a relativně strmých povodí, ani ze zpevněných ploch narůstající městské zástavby. Přeplněné retenční objemy rybníků Velký Městský (22 800 m3) a Zámecký
(30 200 m3) nemohou při větších povodních zabránit neovladatelnému odtoku a následnému
překročení průtokové kapacity koryta Planského potoka. Zejména pod Zámeckým rybníkem
se toto překročení projeví rozlivem u silničního mostku pod sádkami (Sadová ulice).
Problém ohrožení zástavby Plané z východní strany byl evidován již před 100 lety
a k jeho vystupňování přispěly hlavně pozdější rozsáhlé zásahy do přirozených odtokových
poměrů související s intenzifikací zemědělské produkce na úkor krajiny. Negativní dopady
rychlých srážkových odtoků jsou dány relativně značnými sklony svahů a zvláště jsou vystupňovány jednostranným způsobem jejich zemědělského využívání (scelování do velkých
bloků, velkoplošné odvodnění, převaha orných půd na úkor travních porostů a pásů vzrostlé
zeleně apod.). Dochází tak k rychlým, ničím netlumeným odtokům s vodní erozí a k místním
povodňovým škodám na pozemcích i na zastavěných plochách města. Prognóza dalšího
vývoje naznačuje tendence k další eskalaci, jejímiž faktory je růst zpevněných ploch ve městě a nepochybně i globální klimatické změny se střídáním extrémů sucha a prudkých dešťových srážek. Cílem opatření navrhovaných územním plánem je snížení kulminace povodňových odtoků již nad okrajem zástavby do takové míry, která bude minimalizovat poškozování
města i krajiny nad ním. To je možné docílit tím, že povodňové špičky budou tlumeny již
v místech jejich vzniku zpomalováním odtoku a jeho rozložení do časově delšího úseku.
Návrh ochranných opatření má charakter revitalizace celých povodí a směřuje k obnově
a zvýšení retenční a retardační schopnosti krajiny, stabilizaci, údržbě a následné péči o přirozený vodní režim poškozených povodí. Aktivními prostředky ochrany jsou proto zpomalovací opatření (zatravněné, případně zalesněné pásy) posílená o retenční objemy malých
vodních nádrží, a to jak nových, tak i stávajících, rekonstruovaných a rozšířených.

Charakteristiky aktuálních levobřežních přítoků Planského potoka v Plané:
1. Bezejmenný místní přítok od Chodové Plané přes Kučerův rybník (k.ú. Chodová Planá a Planá u M.L.). Plocha povodí (orientačně) 347 ha,délka údolnice 3,8 km. Sklony
svahů od 4 do 10%, převážně do 6%. Průměrný roční průtok Qa = 13 l/s;
Q355 = 2,3 l/s.
Povodňové průtoky N-leté v profilu ústí (odvozené hodnoty):
N
3

QN (m /s)

1

5

20

50

100

1,40

3,60

7,5

10,6

12,8

2. Bezejmenný místní potok od Cihlářského rybníka (k.ú. Planá u M.L.). Plocha povodí
(orientačně) 129 ha, délka údolnice 2,8 km. Sklony svahů 6 - 10%, převážně 6%.
Průměrný roční průtok Qa = 5 l/s; Q355 = do 1 l/s.
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Povodňové průtoky odvozené N-leté v profilu ústí (odvozené hodnoty):
N
QN (m3/s)

1
0,5

5
1,3

20
2,7

50
4

100
4,8

3. Bezejmenný místní přítok od Křížence přes koupaliště a Městský rybník (k.ú. Planá
u M.L.). Plocha povodí (orientačně) 322 ha, délka údolnice 3,5 km. Sklony svahů od 4
do 10% až 13%, převážně 6%. Průměrný roční průtok Qa = 12 -13 l/s; Q355 = 2-2,5 l/s.
Povodňové průtoky N-leté v profilu ústí (odvozené hodnoty):
N
QN (m3/s)

1
1,4

5
3,3

20
6,9

50
10

100
12

V povodí byly provedeny úpravy terénu, které neodpovídají mapovým podkladům
a ovlivňují průběh odtoku.
Z popsaných povodí má největší a bezprostřední vliv na povodňovou bezpečnost uvnitř
zástavby města přítok od Křížence. Vlastní koupaliště a soustava drobných rybníčků nad ním
mají jen nepatrné předpoklady pro účinnější zpomalení nebo zachycení povodňového odtoku. Zástavba nad Městským rybníkem tak zůstává bez ochrany a dochází zde k rozlivům.
Negativní vlivy povodňových odtoků z tohoto povodí na zastavěné území města řeší
projekt „Revitalizace povodí Planského potoka v Plané“ z roku 2006. Předmětem řešení je
dolní úsek vodoteče (přítoku Planského potoka) mezi hřbitovem a vtokem do Velkého Městského rybníka. Řešení spočívá v přeložce potoka do původní trasy, v otevření zatrubněného
profilu do zkapacitněného lichoběžníkového koryta a jeho zapojení do prostředí centrálního
parku. Délka úpravy vodoteče je 474 m, kapacita koryta odpovídá povodni Q10 – Q20.
Územní plán navrhuje doplnění tohoto dílčího řešení o úpravy v horních částech povodí,
tedy tam, kde povodně vznikají a kde se rozvíjejí do kalamitních rozměrů. Navrhovanými
úpravami se významně posílí ochranný účinek projektu revitalizace potoka ve městě.

Ochrana místních částí Otín, Pavlovice a Vysoké Sedliště:
Zástavba těchto sídel je opakovaně ohrožována přívalovými přítoky povrchových vod
a splachy zemin z přilehlých hydrologických povodí. Příčiny vzniku přívalových odtoků
i rámcové návrhy na jejich řešení jsou shodné s východním okrajem Plané.
Otín: Povodí přítoku Týneckého potoka na severní straně sídla. Plocha povodí
cca 93 ha, sklon svahů 5 – 6%. Do exponovaného povodí přesahuje ochranné pásmo vodního zdroje Křínov. Přívalový přítok může dosahovat 2,0 m3/s při Q20 a až 3,4 m3/s při Q100.
Pavlovice: Povodí místního přítoku Mže. Plocha exponovaného povodí cca 115 ha,
sklony svahů od 6 do 8 až 12%. V povodí stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje vodovodu Pavlovice. Přívalové přítoky mohou dosahovat 2,5 m3/s a až 4,2 m3/s při Q100.
Vysoké Sedliště: Ohrožení se týká lokality Dolní Sedliště a povodí místního přítoku Mže.
Plocha exponované části povodí je cca 49 ha a ztotožňuje se s ochranným pásmem místního vodního zdroje. Přívalový přítok může dosahovat 1,0 m3/s při Q20 a až 1,9 m3/s při Q100.
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V rámci přípravy komplexního řešení protipovodňové ochrany města Planá i dalších exponovaných místních částí, tj. Otína, Pavlovic a Vysokého Sedliště (lokalita Dolní Sedliště)
územní plán navrhuje zpracovat odborné revitalizační studie, kterými budou specifikována
konkrétní projektová zadání.
Na místních vodních tocích narušených nevhodnými technickými zásahy navrhuje
územní plán revitalizaci poškozených úseků, včetně jejich břehových pásů:
-

na Planském potoce v Plané pod ČOV v délce 550 m. V tomto úseku bude tok vrácen
do jeho přirozené trasy v údolnici;

-

na Týneckém potoce v pramenném a horním úseku v celkové délce 1 150 m (z toho
cca 560 m nad silnicí Planá – Otín);

-

na bezejmenném levostranného přítoku Planského potoka od Chodové Plané „U cihelny“ s vytvořením mokřadu a vodní nádrže (poldru) v celkové délce cca 1 150 m.
Vodoteč tvoří katastrální hranici a navrhované opatření je společným zájmem s obcí
Chodová Planá;

-

na bezejmenné vodoteči od Cihlářského rybníka v délce cca 800 m.

G.5.3. Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
Rámcové posouzení podmínek umístění lokality vodní nádrže Otín na Kosovém potoce:
Přehradní profil (hráz) nádrže je situován v území řešeném územním plánem Plané. Zátopové území nádrže však výrazně přesahuje hranice řešeného území dále k severu přes
Michalovy Hory zhruba k Pístovu a Výškovicím. Vzhledem k tomu, že Kosový potok tvoří
východní hranici řešeného území, zasahuje hladina nádrže na východním (levém) břehu
potoka i do k.ú. Stan u Lestkova, Vysoké Jamné, Hostíčkov a Boněnov. Z celkové plochy
hladiny nádrže cca 255 ha (při hladině 515,0 m n.m.) zasahuje do území řešeného tímto
územním plánem cca 80 ha, tj. pouze cca 32%. Tím je vymezen dílčí rámec pohledu územního plánu Plané na tuto plošně mnohem rozsáhlejší lokalitu.
Vzdálenost vodní hladiny od okraje města Planá je 3,5 km, od Otína 1,3 km, od Křížence 1 km. Sídla jsou situována v převýšení nad hladinou nádrže: 55 m v Otíně a 85 m
v Kříženci. Zátopou nádrže nebude likvidováno nebo ohroženo žádné sídlo, ani solitérní
obytný nebo výrobní objekt. Z morfologického i hydrologického hlediska se jedná o prostor
nesporně výhodný pro akumulaci povrchových vod.
Z pohledu zmírňování dopadů očekávané změny klimatu v České republice (Usnesení
vlády ČR č.187 ze dne 3.3.2004 k Národnímu programu na zmírnění dopadů změny klimatu
v ČR) disponuje lokalita vodní nádrže Otín celkovým objemem 37,74 mil.m3 a může tedy
významným způsobem přispět ke zlepšení vodní bilance v povodí Berounky. Retenční částí
svého objemu nádrž přispěje k transformaci povodňových špiček na Kosovém potoce přímo
a nepřímo i na řece Mži v úseku nad Stříbrem, resp. nad vodní nádrží Hracholusky.
Z dopravního hlediska vyvolá vodní nádrž přerušení silnice II/201 z Plané do Konstantinových Lázní. Odpovídající řešení přemostěním nádrže je náročné délkou cca 800 m i výškou (dno údolí cca 484,0 m n.m., kóta hladiny nádrže 515,0 m n.m.).Tento handicap je však
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možné eliminovat např. posunutím přehradního profilu o 1,2 km do profilu silnice II/201
a namísto mostu převést silnici po koruně hráze.
Souvislá plocha vodní hladiny je atraktivní pro široké spektrum sportovních a rekreačních aktivit vázaných na vodu. Délka vzdutí vodní hladiny v řešeném území je cca 4,5 km
a šířka se pohybuje od 100 do 600 m.
Závažným a klíčovým kritériem je ochrana původních přírodních hodnot území. Zátopová plocha nádrže v úseku od hráze po Michalovy Hory není sice součástí CHKO Slavkovský
les, ale výhrady vůči vodní nádrži ze strany orgánů ochrany přírody a krajiny lze reálně předpokládat.
Vodní nádrž představuje významný územní prvek v kategorii územních rezerv. Nádrž
a její realizace přinese řadu pozitivních i negativních dopadů jak na území řešené tímto
územním plánem, tak i na širší území vymezené zhruba hydrologickým povodím Kosového
potoka. Pro realizaci nádrže nejsou zatím žádné naléhavé důvody. Rozhodujícím impulsem
se mohou stát např. akutní dopady klimatických změn, charakterizované zvýšenou variabilitou rozložení vodních srážek a extremalitou počasí ve střídání rizika povodní a záplav
na straně jedné a období sucha na straně druhé.

G.5.4. Plochy pro dobývání nerostů
V řešeném území se nenalézají plochy pro dobývání nerostů a ÚP je ani nenavrhuje.
Nejsou zde evidována ložiska nerostných surovin a chráněná ložisková území. ÚP respektuje evidovaná poddolovaná území, důlní díla a stavební uzávěry důlních děl.

G.6. Vyhodnocení vlivu navrženého řešení na životní prostředí
G.6.1. Kvalita a ochrana ovzduší
Stav znečištění ovzduší je ovlivňován polohou v oblasti relativně málo znečištěného
ovzduší.
Z imisních ročenek ČHMÚ vyplývá, že území města Planá nenáleží k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), nedochází zde k překračování limitních hodnot škodlivin
(imisních limitů včetně mezí tolerance), vyjma ozónu.
Problémem nadregionálním je ozón (troposférický, přízemní), který je sekundární znečišťující látkou, není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování
ovzduší.
Na území města Planá se nachází ze zvláště velkých až velkých zdrojů znečišťování
ovzduší (REZZO 1) dva zdroje Stora Enso Timber Planá, s.r.o. (zpracování dřeva) a IGRO
s.r.o. (zpracování neželezných kovů – olova). Původcem nejvyššího množství emisí je Stora
Enso Timber Planá, s kotelnou na biomasu a produkcí cca 51 t tuhých znečišťujících látek,
12 t SO2, 60 t NO x, 44 t CO a 0,3 t TOC (za rok 2007).
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Střední zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 2 – evidenci vede ORP Tachov) je většina
zdrojů v Plané na bázi zemního plynu. Mezi střední zdroje jsou zahrnuty rovněž čerpací stanice pohonných hmot a zemědělské provozy (s produkcí emisí amoniaku).
Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku,
prach aj. škodliviny (územím prochází silnice I/21). V současné době, kdy je část silnice vedena po přeložce, neprochází již silnice hustě osídlenými lokalitami.
Nejvyšších koncentrací znečištění NO x a suspendovaných částic PM 10 je dosahováno
v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací (především silnice I/21), kde značnou roli sehrává i sekundární prašnost - reemitované částice.
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
Planá). Zhoršení imisní situace bývá v souvislosti s inverzním zvrstvením ovzduší zejména
v zimním období.
Kromě Plané není území dosud napojeno na zemní plyn, místní topeniště jsou převážně
založena na bázi pevných paliv. To přispívá především v inverzních situacích ve snížených
polohách sídel ke zvýšené imisní zátěži.
Na území města Planá není prováděno měření imisí škodlivin v ovzduší. Nejbližší měřící
stanicí na území okresu Tachov je automatická měřící stanice Přimda, provozovaná Českým
hydrometeorologickým ústavem, která měří oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NO X, NO, NO2
a troposférický ozón O3.
Pro vyhodnocování imisní zátěže je v současné době platné Nařízení vlády č. 597/2006
Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Z vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2007 a dle
imisních ročenek ČHMÚ: „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2007“
a „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech“ (ČHMÚ, 2008) vyplývá, že území
města Planá nenáleží k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), nedochází zde
k překračování limitních hodnot škodlivin (imisních limitů včetně mezí tolerance), vyjma ozónu.
Ke snižování emisí bude docházet v případě přechodu dosud neplynofikovaných zdrojů
na vytápění na bázi zemního plynu. Rozšíření plynofikace do dalších částí Plané se nepředpokládá.
Vzhledem k tomu, že rozvojové záměry – umístění nových výrobních areálů – se předpokládá pouze v Plané, nebudou záměry ÚP Planá znamenat velký nárůst emisí škodlivin
do ovzduší a s tím spojenou zátěž území.
Ochranou proti nadměrnému znečišťování ovzduší i dalších negativních vlivů na životní
prostředí sídel má vymezování a vyhlašování ochranných pásem. Na území města Planá se
předpokládá vyhlašování ochranných pásem pro nové výrobní provozy.
Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku,
prach aj. škodliviny (územím prochází silnice I/21, dále pak silnice II. třídy: II/230 a II/201,
vedené mimo zastavěná území a II/198). Žádná z více zatížených silnic neprochází centry
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sídel, problém s nadlimitními koncentracemi znečištění NO x a suspendovaných částic PM10
je malý, určitou roli sehrává sekundární prašnost - reemitované částice.
K útlumu znečišťování ovzduší z dopravy v centrální části Plané dojde díky přeložce silnice I/21. K určitému útlumu znečišťování ovzduší přispějí pásy zeleně – např.
v severozápadní části Plané, kde jsou mezi přeložkou silnice I/21 a stávající zástavbou
za současnou silnicí I/21, která bude jakožto místní komunikace sloužit dopravní obsluze
města, navrhovány plochy izolační zeleně K2 a K3.
Přeložka silnice I/21 byla rovněž v rámci Vyhodnocení vlivů územního plánu Planá
na životní prostředí (které je součástí Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území) vyhodnocena jako VPS s pozitivním vlivem na ovzduší. Napomůže totiž ke zvýšení
plynulosti a rychlosti dopravy, což částečně povede k poklesu emisí oxidu uhelnatého a organických látek. Vzhledem ke zvýšení intenzit provozu lze předpokládat mírný nárůst emisí
oxidů dusíku.

G.6.2. 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 č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne
15.3.2006 s nabytím účinnosti dnem 1.6.2006. Dle § 11 se hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku LAeq,T.
Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 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.
Pro chráněný prostor obytných staveb, včetně chráněného venkovního prostoru je možno
použít korekce + 10 dB pro denní dobu a korekci + 10 dB pro noční dobu.
Etapa Průzkumy a rozbory územního plánu Plané popisovala mj. hlukovou zátěž na stávajícím průtahu silnice I/21 městem.
Lze konstatovat, že celkově přeložka silnice I/21 v Plané přispěje ke snížení hlukové zátěže. Podél současné silnice I/21 procházející relativně hustě zastavěným územím Plané,
dojde k odlehčení. V tomto smyslu byl pozitivně hodnocen návrh přeložky silnice I/21 (VPS
DS1) rovněž v rámci Vyhodnocení vlivů územního plánu Planá na životní prostředí (které je
součástí Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území).
Z hlediska intenzit dopravy je nejzatíženější úsek silnice I/21 v severozápadním úseku
a v severní části Plané, kde je dosahováno intenzit přes 11 tisíc vozidel/den a kde je realizace přeložky silnice I/21 teprve v přípravě.
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V roce 2020 se dle Technických podmínek 225, schválených MD-OPK č.j. 434/2010120-STSP/1 10.6.2010, které stanovují koeficienty pro přepočty prognózovaných intenzit
automobilové dopravy, očekává v daném úseku silnice I/21 nárůst na cca 13 tisíc vozidel/den. Výpočty vycházely ze Sčítání dopravy z roku 2005 (ŘSD, 2006), novější sčítání
dosud není k dispozici. Pro dále uváděné orientační výpočty ekvivalentních hladin akustické
zátěže pro rozvojové plochy pro bydlení navrhované v blízkosti současné silnice I/21, popř.
nové přeložky, byla zohledněna rovněž třída komunikace a skladba dopravy (těžká, osobní
a jiná). Požadavky pro podrobnější posouzení konkrétních ploch (Z15 a Z16) vzešly
ze společného jednání o návrhu ÚP a z připomínek dotčených orgánů.
Předběžné orientační výpočty hlukových zátěží byly provedeny při využití programu
HLUK+, verze 7. Plochy byly vztaženy k ose současné i navrhované přeložky (dle vymezení
v projektové dokumentaci, ačkoliv je územním plánem vymezen pro silnici I/21 koridor).
Plocha Z15 leží dle předběžných hlukových výpočtů v dostatečné vzdálenosti jak
od stávající silnice I/21 (výpočet ukazuje podlimitní zátěž pro roky 2010 i 2020, menší než
50 dB i pro nejblíže přimknutý SZ cíp plochy). Po realizaci přeložky silnice I/21 dojde
k dalšímu snížení zátěže (na hodnoty kolem 40 – 41 dB).
Situování plochy Z16 je navrhováno do těsné blízkosti stávající silnice I/21. Počítá se
zde s funkčním využitím bydlení. Předpokládá se, že rodinné domy budou zpřístupněné
z místní komunikace, která vznikne ze stávající silnice I/21, po jejím přeložení do nové stopy,
zakončené obratištěm. Z tohoto důvodu je realizace rozvojové plochy vázaná na realizaci
přeložky silnice I/21.
Podmínka realizace plochy Z16 až po dostavbě přeložky silnice I/21 (VPS DS1) je podpořena též hlukovými výpočty. Ukazuje se, že ve vzdálenostech do 30 m od osy stávající
silnice I/21 je dosahováno nadlimitní zátěže akustického tlaku (nad 60 dB). Z těchto důvodů
je realizace plochy Z16 podmíněně vhodná (plochu lze realizovat až po dostavbě a zprovoznění přeložky silnice I/21). Plocha Z16 (především její západní okraj) bude i po realizaci přeložky silnice I/21 zatížena hlukem ze silniční dopravy z dané přeložky. Výpočty předběžných
ekvivalentních hodnot akustického tlaku vycházejí přes 52 dB. Vzhledem k tomu, že nejde
o hodnoty nadlimitní, je možno tuto hlukovou zátěž akceptovat.
V roce 2006 byla v rámci prací na DÚR Silnice I/21 Planá – Trstěnice, přeložka zpracována hluková studie. Zpracovatelem byla projekční kancelář Valbek, spol. s r.o., středisko
Plzeň. Hodnoty byly vztaženy k roku 2005 a k výhledu roku 2015, v současné době (viz výše) porovnáváme roky 2010 a 2020. Přesto lze konstatovat, že rámcově jsou výpočty
ve shodě. Oproti orientačnímu posouzení v rámci ÚP Planá, které se orientuje výhradně na
posouzení navrhovaných rozvojových ploch pro bydlení, byla do výpočtů hlukové studie
z roku 2006 zakomponována též ulice Zámecká. Cílem hlukové studie firmy Valbek, spol.
s.r.o. bylo porovnání stavu akustické zátěže ze současné silnice I/21 a z její připravované
přeložky a navržení protihlukových opatření. Studie ukázala, že v důsledku umístění přeložky
komunikace I/21 směrem od zástavby dojde ke snížení hladin hluku ve chráněném venkovním prostoru.
Vzhledem k tomu, že v přilehlém úseku navrhované přeložky by dle DÚR měla silnice
I/21 procházet v zářezu, lze předpokládat, že situace na výše hodnocených lokalitách bude
ještě příznivější, nebude docházet k obtěžování obyvatel nadlimitním hlukem.
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Plocha Z39, původně určená pro bydlení, se jeví pro danou funkci jako nevhodná vzhledem ke zvýšené hlukové zátěži ze silnice II/198, která probíhá po jižní straně vymezené plochy a současně železniční trať č. 170 prochází poblíž jejího východního okraje.
Již v současné době dochází k akustické zátěži z přilehlé silnice II. třídy, která by v důsledku nutnosti splnění hygienických limitů využitelnost plochy jakožto celku pro účel bydlení
velmi omezila.
Dle orientačních výpočtů ekvivalentních hladin akustického tlaku leží jižní okraj plochy
v pásmu hluku z přilehlé silnice II/198 nad 60 dB, teprve ve vzdálenosti více než 25 m od osy
dané komunikace by byl splněn limit hluku pro tuto plochu. Navíc při zohlednění nárůstu silniční dopravy a posunu modernizovaného koridoru železniční trati č. 170 do těsné blízkosti
plochy Z39 se jeví využití plochy pro bydlení jako nevhodné. Z těchto důvodů je navrhována
změna využití plochy na plochu pro výrobu a skladování – drobnou a řemeslnou výrobu.

Hluk ze železniční dopravy
Železniční doprava prochází Planou řídce osídlenými částmi, není zdrojem nadlimitního
hluku.

Hluk z letecké dopravy
Východně od Plané je provozováno neveřejné vnitrostátní letiště. Hluková studie zpracována nebyla, na základě stížnosti obyvatel bylo Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského
kraje, pracovištěm Tachov, provedeno měření hluku.
Měření hluku z letiště Kříženec bylo provedeno (dle sdělení KHS, Tachov) dne 01.08.
2009 v denní době (9.00 - 16.30 hod.). Jako měřící místo byl zvolen venkovní chráněný prostor domu čp. 616 v Bezdružické ulici - nejblíže vzletové a přistávací dráze, nad místem je
vymezen prostor pro nácvik letecké akrobacie. Při měření byl zjištěn větší počet pohybů, než
odpovídá charakteristickému letovému dni. Při měření byla zjištěna výsledná ekvivalentní
hladina akustického tlaku 46,6 dB, přičemž hygienický limit je stanoven na 60 dB. Hygienický
limit (i při větším provozu) byl prokazatelně dodržen.

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 Plané umístěny mimo obytná území.
Územní plán navrhuje nové smíšené výrobní plochy – plochy v jihozápadní a jižní části
Plané (Z33, Z32, resp. Z38a,b) – 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.
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Hluk ze sportovišť
Na severovýchodním okraji zastavěného území města Planá je umístěna střelnice
(v minulosti byly evidovány stížnosti občanů spojených s hlukovou zátěží), jejíž další rozvoj
v této lokalitě se nepředpokládá. Dle kolaudačního rozhodnutí (výst. 454/88/TU 1389, které
nabylo právní moci dne 13.7.1988) bylo povolení pouze pro malorážkové zbraně.
Dle provozního řádu střelnice, schváleného soudním znalcem v oboru balistiky
10.4.2009 bylo rozhodnutím Policie České republiky, Krajským ředitelstvím Západočeského
kraje, oddělením pro služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Tachově povolen Sportovně střeleckému klubu Planá provozování střelnice za podmínek stanovených provozním řádem (Rozhodnutí z 21.7.2009). Tento provozní řád povoluje kromě malorážkových zbraní
také např. brokovnice. Ochranný val byl navýšen a obložen. Hlukové posouzení vlivů střelnice na okolní zástavbu provedeno nebylo.
Poloha střelnice v sousedství obytné zástavby je nevhodná. V současné době nedochází ke stížnostem, nebyl důvod k šetření akustické zátěže hygienickou službou.
Územní plán Planá navrhuje plochu Z26 pro bydlení, která navazuje na okolní již zastavěný prostor města. Vzhledem k tomu, že některé lokality stávající obytné zástavby leží
v podobné vzdálenosti od střelnice, i blíže, je možno předpokládat, že stávající provoz střelnice bude přizpůsoben limitům daným platným Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ze dne 15.3.2006 s nabytím účinnosti dnem
1.6.2006. Stávajícím provozem střelnice by pravděpodobně (vzhledem ke vzdálenosti okolního obytného území) nemělo docházet k ovlivňování okolního území, v případě zjištění nadlimitních hodnot hluku je třeba vyvodit opatření charakteru provozního (denní doba, druhy
zbraní aj.) až do doby jejího vymístění.
Vzhledem k tomu, že v případě plochy Z26 jde o nově navrhovanou lokalitu, je třeba
před vlastním zastavěním lokality prokázat, že provoz střelnice nebude mít negativní vliv
na akustické poměry tohoto prostoru. Z tohoto důvodu je plocha Z26 podmíněně vhodná,
a to buď do doby vymístění střelnice do jiné lokality (viz dále) nebo do průkazu (měřením
nebo výpočtem), že nebude mít nadlimitní vliv (nutno posuzovat na nejblíže přilehlé hranici
daného pozemku – rozvojové plochy Z26).
Územní plán ponechává plochu pro bydlení jižně od střelnice v územní rezervě (R8).
Podmínkou pro její realizaci bude vymístění střelnice z tohoto území východně od koupaliště
mimo dosah vlivů na město Planá.

G.6.3. 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, včet-
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ně odborného odhadu finančních nákladů. Základním podkladem pro vypracování studie
byla Studie ochrany podzemních a povrchových vod Plzeňského kraje (zpracoval
AQUATEST a.s., 2005).
Dle uvedené studie jsou v území města Planá následující staré zátěže (čerpací stanice
pohonných hmot), navíc byly doplněny z evidence Městského úřadu dvě bývalé skládky:

Lokalita

Vyhodnocené celkové riziko

ČS PHM ZD Planá

střední

ČS PHM ZD Planá I
(Karlín)

nízké

ČS PHM ZD Planá II (na
SZ – U pošt.dvora)
ČS PHM ZD Týnec (JV
od Plané)

střední

bývalá městská skládka
Planá – JV okraj Velkého
Městského rybníka

není výše
uvedenou
studií kategorizováno
není výše
uvedenou
studií kategorizováno

černá skládka JV od
Křínova

nízké

Majitel / provozovatel

Návrh opatření – doporučení
dalšího postupu

Agroservis Tachov, a.s., ČS
není v provozu
BENAZ a.s., - zemědělská
výroba, ČS je v provozu

provést monitoring

PROGRES I, s.r.o. – ul. Kyjovská, ČS není v provozu
Václav Wolf – zemědělská
výroba, ČS není v provozu

provést likvidaci ČS PHM

Město Planá

pouze evidovat místo, kde bývala
v minulosti skládka pro případ
šetření možné kontaminace prostředí
evidovat bývalou skládku, občasné
černé skládky likvidovat

-

provést průzkum

provést likvidaci ČS PHM

V území se nenalézá žádná lokalita starých ekologických zátěží s vysokým rizikem.
Nejproblematičtější lokalitou jsou čerpací stanice pohonných hmot středního rizika (Planá –
Agroservis Tachov, a.s. a Planá II, na Kyjovské – U pošt. dvora).
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.

G.7. Návrh řešení požadavků civilní ochrany
Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu vychází ze zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a specifikovány jsou v § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.
Město Planá má pro případ vzniku mimořádných událostí Havarijní plán, který je každoročně aktualizován.
a) V řešeném území je stanoveno území zvláštní povodně na řece Mži pod vodní nádrží
Lučina. Průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní jsou ohroženy chatové lokality
v údolí Mže.
b) Řešené území neleží v zóně havarijního plánování.
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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 Domově
mládeže SOU Planá, základní škole na náměstí Svobody, základní škole Na Valech, mateřské škole a zvláštní škole. Stravování obyvatelstva bude zajištěno v jídelně SOU v ul. Bezdružická a v jídelně základní školy na náměstí Svobody.
e) Prostředky individuální ochrany obyvatelstva jsou centrálně skladovány mimo řešené
území.
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 krizový štáb při MěÚ Planá
v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, územní odbor Tachov,
Integrovaným záchranným systémem Tachov a jednotkou dobrovolných hasičů. Pro varování obyvatelstva město používá varovný signál poplachových sirén, které jsou umístěny
na budově základní školy Na Valech, na budově polikliniky a na budově požární zbrojnice
v ul. Plzeňská. 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 Vodoservis Planá s.r.o. 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.

H.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK
BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů územního plánu Planá na udržitelný rozvoj území v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. bylo uloženo schváleným zadáním
územního plánu Planá ze dne 13. 5. 2009, usnesením č. 87/4.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ve svém stanovisku
zn.ŽP/2245/09 ze dne 26. 3. 2009, jako správní úřad věcně příslušný dle ust. § 77a odst. 3
písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vydal po pro-
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vedeném řízení , na základě žádosti Městského úřadu Tachov ,podle § 45i odst.1 zákona
toto stanovisko:
Zadání územního plánu města Planá nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Uvedená koncepce řeší území mimo vymezené evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
přičemž je nijak neovlivňuje.
Z uvedeného důvodu není vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 zpracováno.

Krajský úřad Plzeňského kraje, jako příslušný orgán podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku ze
dne 26. 3. 2009 k návrhu zadání územního plánu Planá uplatnil požadavek na posouzení
územního plánu Planá z hlediska vlivů na životní prostředí
Vyhodnocení vlivů územního plánu Planá na životní prostředí je součástí vyhodnocení vlivů
územního plánu Planá na udržitelný rozvoj území.
Obsah vyhodnocení vlivů územního plánu Planá na udržitelný rozvoj území je zpracován
v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán vydal
k návrhu územního plánu Planá, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., dne 21. 6. 2010 pod zn. ŽP/7011/10 souhlasné stanovisko
k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí, při respektování prostorových a funkčních
regulativů uvedených ve vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
v navazujících územního řízeních, za dodržení těchto podmínek:
* Je nutno respektovat veškerá navrhovaná doporučení, uvedené v kapitole A.7. „Popis
navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí“ vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí.
* V rámci řízení následujících po schválení územního plánu, je nutné jednotlivé záměry
posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou naplňovat některá
z ustanovení § 4 uvedeného zákona.

Vyhodnocení, jak bylo respektováno výše uvedené stanovisko krajského úřadu ze dne 21. 6.
2010 k posouzení vlivů ÚP Planá na životní prostředí.
1. Ve výsledném návrhu ÚP Planá jsou respektována koncepční opatření uvedená v bodě
A.7.1. stanoviska krajského úřadu
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* Stavba fotovoltaické elektrárny na ploše Z40 je na základě výsledků projednání a souhlasného stanoviska ministerstva dopravy ČR stavbou dočasnou s max. dobou trvání 15 let
vzhledem k tomu, že zasahuje do koridoru územní rezervy pro modernizaci železniční trati č.
170 (DR3). Po stanovené lhůtě bude nutné tuto plochu znovu projednat s ohledem na přípravu realizace modernizace železniční trati č. 170.
* Jako územní rezerva R1 do návrhu ÚP převzata a dále zpřesněna plocha vhodná pro
akumulaci povrchových vod – vodní nádrž Otín na Kosovém potoce, s předpokládanou výškovou úrovní max. vzdutí hladiny 515,00 m n.m.
* Odborné posouzení využitelnosti a ochrany původních vodních zdrojů podzemní vody
vodovodu Planá nad koupalištěm bude předmětem územní studie jako podmínky pro rozhodování v území, požadované návrhem územního plánu.
* Návrh územního plánu stanovil etapizaci výstavby na ploše smíšené výrobní Z38. První
etapa výstavby (Z38a), druhá etapa výstavby (Z38b).Realizace druhé etapy je podmíněna
naplněním 1. etapy z 80 %.
* Návrh územního plánu ponechává umístění územní rezervy R2 pro plochu smíšenou výrobní v nezměněném rozsahu s tím, že případné využití této územní rezervy bude možné až
po naplnění použitelných výrobních ploch ve městě a na základě upřesněného umístění této
plochy, vymezené pořízením změny ÚP Planá. Případné využití této plochy nesmí znemožnit budoucí využití území v rámci vymezeného koridoru pro modernizaci železniční tratě –
DR3.
* Využití plochy Z59 v k.ú. Vítovice u Pavlovic – obnova původní urbanistické struktury sídla
na ploše registrovaného významného krajinného prvku, je podmíněno souhlasem orgánu
ochrany přírody.
* Využití plochy Z63 - plocha smíšená výrobní, umístěné v nivě Plánského potoka, je podmíněno souhlasem orgánu ochrany přírody.

2. Ve výsledném návrhu ÚP Planá bylo v rámci zobrazovacích možností územního plánu
obce přihlédnuto k prostorovým požadavkům uvedeným v bode A.7.2. stanoviska krajského
úřadu Plzeňského kraje na úpravy navržených koridorů a ploch DS1, DR1a DR3.

I.

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

I.1. Zemědělský půdní fond
Nároky na zábor zemědělského půdního fondu jsou jedním z hlavních negativních vlivů
na životní prostředí.
Ve správním území města Planá se nalézá relativně velká výměra ZPF (61% z celkové
výměry všech katastrálních území, v k.ú. Planá u Mariánských Lázní dokonce 84%)
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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 Metodického pokynu 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 5 tříd.
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
Do 3. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech
s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním
plánování využít pro event. výstavbu.
Do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
Do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují půdy s velmi nízkou
produkční schopností a většinou jsou pro zemědělskou výrobu postradatelné. Jde většinou
o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných
území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
V území města Planá převládá zastoupení tříd o nižší kvalitě zemědělské půdy
(cca 58 % TO IV. a V.). Nejkvalitnějších tříd ochrany je v území necelých 23%. Nutná je
ochrana těchto nejkvalitnějších půd.
Nejkvalitnější půdy jsou v katastrálních územích: Planá u Mariánských Lázní, resp. Otín
u Plané, Kříženec, Týnec u Plané a Svahy.
Celkem dochází k záboru 103,04 ha ZPF, z toho cca 29% celkových záborů ZPF
(30,09 ha) nejkvalitnějších půd (I. a II. třídy ochrany).

I.2. Plochy lesů
Celkový podíl PUPFL na výměře všech katastrálních území správního území Planá je
33,4%, což odpovídá průměrné hodnotě zastoupení PUPFL v rámci celé České republiky.
Největší zastoupení PUPFL z celkové výměry má k.ú. Vížka (celkem cca 66% plošné
výměry, téměř 280 ha), nejmenší zastoupení má k.ú. Planá u Mariánských Lázní (téměř
170 ha, které však vzhledem k výměře katastrálního území tvoří pouze cca 10%).
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Převládají lesy hospodářské (celkem 91%), lesy zvláštního určení tvoří 6%, lesy
ochranné 3% celkové plochy území. Lesy zvláštního určení mají nejvyšší podíl v k.ú. Křínov
a Pavlovice nad Mží.
Lesy ochranné tvoří pouze 3% lesních porostů řešeného území. Jde o cca 75 ha lesních
porostů, především na strmých svazích vodotečí řešeného území – Mže a Kosového (Kosího) potoka a jejich přítoků.
Nejvyšší podíly z celkového zastoupení ploch PUPFL je v katastrálních územích Vížka
(10%), Zliv nad Mží (9%), Vysoké Sedliště (6%) a Pavlovice nad Mží (5%).
Z celkové výměry všech katastrálních území náležejících do správního území Planá náleží PUPFL celkem cca 35% plochy. Z celkové výměry PUPFL náleží pouze cca 6% celkové
plochy PUPFL (tj. cca 134 ha) ke kategorii lesů zvláštního určení.
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 ochranné pásmo
lesa ve vzdálenosti 50 m od okraje lesního porostu.
Dochází k záboru 2,23 ha PUPFL (z toho 1,51 ha na realizaci veřejné zeleně).

I.3. Využití půdního fondu
Plošně nejrozšířenější je na území města Planá orná půda 6254 ha a trvalé travní porosty 890 ha. Plochy lesů mají pouze zhruba třetinové zastoupení z celkové plochy všech
katastrálních území náležejících do správního území města Planá (2208 ha). Ostatní plochy
zaujímají celkem 512 ha, podíl vodních ploch je 143 ha, plochy zastavěné 75 ha, zahrady
71 ha, sady 17 ha.
Záměry na území města Planá představují celkovou výměru 109,35 ha ploch, z této plochy tvoří cca 94 % zábory ZPF (103,04 ha).

I.4. Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL
I.4.1.

Ozn.

Zastavitelné plochy

Katastrální území

Výměra

ZPF

PUPFL

Ostatní

(ha)

(ha)

I.

Třída ochrany ZPF (ha)
II.

III.

IV.

V.

(ha)

(ha)

PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH
Z15

Planá u Mariánských
Lázní

9,17

9,17

6,19

-

0,01

-

2,97

-

-

Z19

Planá u Mariánských
Lázní

0,07

0,07

0,07

-

-

-

-

-

-

Z26

Planá u Mariánských
Lázní

2,04

2,04

-

-

2,03

-

0,01

-

-

Z27

Planá u Mariánských
Lázní

2,15

2,15

-

-

-

-

2,15

-

-

Z35

Planá u Mariánských
Lázní

1,12

1,12

-

-

-

-

1,12

-

-
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Ozn.

Katastrální území

Z36

Planá u Mariánských
Lázní

Výměra

ZPF

PUPFL

Ostatní

(ha)

(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

(ha)

(ha)

1,42

1,42

-

-

-

1,42

-

-

-

15,97

15,97

6,26

-

2,04

1,42

6,25

-

-

0,20

0,20

-

-

0,20

-

-

-

-

0,58

Celkem

Třída ochrany ZPF (ha)

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Z5

Kříženec

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Z11

Pavlovice nad Mží

0,58

0,00

-

-

-

-

-

-

Z60

Zliv nad Mží

0,06

0,06

-

-

-

-

0,06

-

Celkem

0,64

0,06

-

-

-

-

0,06

-

0,58

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ
Z1

Křínov

0,11

0,11

-

-

-

-

0,11

-

-

Z2

Křínov

0,48

0,48

-

-

-

-

0,48

-

-

Z3

Křínov

0,23

0,23

-

-

-

-

0,23

-

-

Z4

Křínov

0,12

0,12

-

-

-

-

0,12

-

-

Z6

Kříženec

0,25

0,25

-

-

-

-

0,25

-

0,01

Z7

Kříženec

0,47

0,40

0,03

-

-

-

0,38

-

0,06

Z8

Otín u Plané

0,70

0,70

-

-

0,07

-

0,62

-

-

Z9

Otín u Plané

1,02

1,02

-

-

1,02

-

-

-

-

Z10

Otín u Plané

0,11

0,11

-

-

-

-

0,11

-

-

Z12

Pavlovice nad Mží

0,27

0,27

-

-

-

-

0,27

-

-

Z13

Pavlovice nad Mží

0,30

0,30

-

-

-

0,03

0,27

-

-

Z14

Pavlovice nad Mží

0,10

0,10

-

-

-

-

0,10

-

-

Z44

Svahy

0,21

0,21

0,01

-

0,18

-

0,02

-

-

Z45

Svahy

0,20

0,20

-

-

-

-

0,20

-

-

Z46

Svahy

1,31

1,31

-

0,59

-

-

0,72

-

-

Z49

Týnec u Plané

0,45

0,45

-

-

0,45

-

-

-

-

Z50

Týnec u Plané

0,71

0,71

-

-

-

-

0,71

-

-

Z51

Vítovice u Pavlovic

1,27

0,03

-

-

-

-

0,03

-

1,24

Z52

Vítovice u Pavlovic

1,19

0,38

-

-

-

-

0,38

-

0,81

Z53

Vížka

0,33

0,33

-

-

0,28

-

0,05

-

-

Z55

Vysoké Sedliště

0,35

0,35

-

-

-

-

0,35

-

-

Z56

Vysoké Sedliště

0,16

0,16

-

-

-

-

0,16

-

-

Z57

Vysoké Sedliště

0,25

0,25

-

-

-

-

0,25

-

-

Z59

Zliv nad Mží

0,55

0,55

-

-

-

-

0,55

-

-

Z61

Zliv nad Mží

0,08

0,08

-

0,08

-

-

-

-

-

11,22

9,10

0,04

0,67

2,00

0,03

6,36

-

2,12

Celkem

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ
Z17

Planá u Mariánských
Lázní

0,13

0,13

-

-

-

-

0,13

-

-

Z20

Planá u Mariánských
Lázní

0,08

0,08

0,07

-

-

0,02

-

-

-

Z22

Planá u Mariánských
Lázní

0,07

0,07

-

-

0,07

-

-

-

Z24

Planá u Mariánských
Lázní

0,36

0,36

0,36

-

-

-

-

-

-

Z29

Planá u Mariánských
Lázní

0,08

0,08

0,00

-

-

-

0,08

-

-

Z31

Planá u Mariánských
Lázní

0,23

0,22

0,22

-

-

-

-

-

0,01

Z34

Planá u Mariánských

0,04

0,04

0,04

-

-

-

-

-

-
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Ozn.

Katastrální území

Výměra

ZPF

PUPFL

Ostatní

(ha)

(ha)

I.

Třída ochrany ZPF (ha)
II.

III.

IV.

V.

(ha)

(ha)

0,99

0,98

0,69

-

-

0,09

0,21

-

0,01

Lázní
Celkem

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – LETECKÉ
Z42

Planá u Mariánských
Lázní

5,48

5,48

5,48

-

-

-

-

-

-

Z43

Planá u Mariánských
Lázní

0,32

0,32

0,32

-

-

-

-

-

-

5,8

5,8

5,8

-

-

-

-

-

-

0,25

-

-

-

-

0,25

-

-

Celkem

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Z65

Planá u Mariánských
Lázní

0,25

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VÝROBNÍ A KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – 1. etapa
Z32

Planá u Mariánských
Lázní

6,62

6,18

-

-

-

-

6,18

-

0,44

Z33

Planá u Mariánských
Lázní

20,63

20,60

-

-

17,35

-

3,25

-

0,03

Z37

Planá u Mariánských
Lázní

2,06

2,06

-

-

-

1,65

0,41

-

-

Z38a

Planá u Mariánských
Lázní

4,67

4,67

3,40

-

1,27

-

-

-

-

Z63

Planá u Mariánských
Lázní

0,22

0,22

-

-

-

-

0,22

-

-

34,20

33,73

3,4

-

18,62

1,65

10.06

-

0,47

1,84

-

0,25

-

-

Celkem

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – VÝROBNÍ A KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ – 2. etapa
Z38b

Planá u Mariánských
Lázní

5,07

5,07

2,97

-

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
Z28

Planá u Mariánských
Lázní

0,28

0,28

-

-

-

-

0,28

-

-

Z39

Planá u Mariánských
Lázní

0,82

0,82

0,82

-

-

-

-

-

-

1,1

1,1

0,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,08

-

-

Celkem

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
Z48

Svahy

0,08

0,08

-

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Z40

Planá u Mariánských
Lázní

ZÁBORY CELKEM

5,00

5,00

-

5,00

-

-

-

-

-

80,09

76,91

19,98

5,67

24,53

3,19

23,54

-

3,18

Pozn.: Do záborů ZPF nebyly započítány zastavitelné plochy převzaté z vydané územně plánovací dokumentace města ÚPN
SÚ Planá u Mariánských Lázní.

I.4.2.

Zastavitelné plochy převzaté z vydané ÚPD města

U zastavitelných ploch převzatých z vydané územně plánovací dokumentace města
(ÚPN SÚ Planá u Mariánských Lázní) byly zábory ZPF a PUPFL již vyhodnoceny, posouzeny a schváleny. Nebudou proto zahrnuty do celkového vyhodnocení předpokládaných důsledků na zábor půdního fondu.
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Ozn.

Katastrální území

Výměra

ZPF

PUPFL

Ostatní

(ha)

(ha)

I.

Třída ochrany ZPF (ha)
II.

III.

IV.

V.

(ha)

(ha)

PLOCHY BYDLENÍ – V RODINNÝCH DOMECH
Z16

Planá u Mariánských
Lázní

0,58

0,58

-

-

0,54

-

0,04

-

-

Z23

Planá u Mariánských
Lázní

0,66

0,66

0,01

-

-

0,65

-

-

-

1,24

1,25

0,01

-

0,54

0,65

0,04

-

-

0,95

0,95

-

-

-

-

-

-

Celkem

PLOCHY BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH
Z18

Planá u Mariánských
Lázní

0,95

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Z21

Planá u Mariánských
Lázní

7,91

7,88

0,30

-

-

7,58

-

-

0,03

Z25

Planá u Mariánských
Lázní

0,34

0,34

0,32

-

-

0,02

-

-

-

8,25

8,22

0,62

-

-

7,60

-

-

0,03

0,04

-

-

-

0,02

-

-

Celkem

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – CENTRÁLNÍ ZÓNA
Z64

Planá u Mariánských
Lázní

0,06

0,06

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ
Z30

Planá u Mariánských
Lázní

ZÁBORY CELKEM

I.4.3.

0,25

0,25

0,00

-

0,25

-

-

-

-

10,75

10,72

1,62

-

0,79

8,25

0,06

-

0,03

Plochy změn uspořádání krajiny
Výměra

ZPF

PUPFL

Ostatní

(ha)

(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

(ha)

(ha)

Planá u Mariánských
Lázní

13,40

11,04

-

-

-

0,01

11,03

1,51

0,85

K2

Planá u Mariánských
Lázní

2,01

2,01

-

-

0,41

-

1,60

-

-

K3

Planá u Mariánských
Lázní

2,70

2,70

1,89

-

0,07

-

0,74

-

-

K4

Planá u Mariánských
Lázní

2,32

2,32

0,00

0,50

0,00

-

1,82

-

-

20,43

18,07

1,89

0,50

0,48

0,01

15,19

1,51

0,85

Ozn.

Katastrální území

K1

ZÁBORY CELKEM

I.4.4.

Třída ochrany ZPF (ha)

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
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místní komunikace – šíře koridoru 10 m
účelové komunikace – šíře koridoru 8 m

(MK23 lezi na parcele 1417, III.tr.ochrany zpf)
Výměra
Ozn.
Záměr
(ha)

ZPF

Třída ochrany ZPF (ha)

PUPFL

Ostatní

(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

(ha)

(ha)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
místní komunikace

1,10

1,10

0,36

-

0,01

-

0,73

-

-

MK4

místní komunikace

0,18

0,18

0,01

-

0,05

-

0,12

-

-

MK5

místní komunikace

0,21

0,21

-

-

-

-

0,21

-

-

1,49

1,49

0,37

-

0,06

-

1,06

-

-

MK1

Celkem
OSTATNÍ ZÁMĚRY
MK21

místní komunikace

0,16

0,11

-

-

0,10

0,01

-

0,05

-

MK22

místní komunikace

1,08

0,58

-

0,04

0,07

-

0,47

0,50

-

MK23

místní komunikace

0,05

0,05

-

-

0,05

-

-

0,05

-

UK1

účelová komunikace

0,73

0,68

0,13

-

0,53

-

0,02

-

0,05

UK2

účelová komunikace

0,50

0,50

0,46

-

0,04

-

-

-

-

UK5

účelová komunikace

1,04

1,02

0,01

0,58

0,05

-

0,38

0,02

-

UK6

účelová komunikace

0,39

0,29

0,11

0,01

-

-

0,17

0,10

-

UK7

účelová komunikace

0,45

0,45

0,06

-

-

-

0,39

-

-

UK8

účelová komunikace

0,16

0,16

-

-

-

-

0,16

-

-

UK9

účelová komunikace

0,14

0,14

-

-

-

-

0,14

-

-

UK10

účelová komunikace

0,07

0,07

-

-

-

-

0,07

-

-

UK11

účelová komunikace

0,50

0,50

-

-

-

-

0,50

-

-

UK12

účelová komunikace

0,03

0,03

-

-

-

-

0,03

-

-

UK13

účelová komunikace

0,10

0,10

-

-

-

-

0,10

-

-

UK14

účelová komunikace

0,19

0,19

-

-

-

-

0,19

-

-

UK15

účelová komunikace

0,29

0,29

-

-

0,10

-

0,19

-

-

UK16

účelová komunikace

0,17

0,17

-

-

-

-

0,17

-

-

UK17

účelová komunikace

0,05

0,05

0,05

-

-

-

-

-

-

UK18

účelová komunikace

0,12

0,12

-

-

0,02

-

0,10

-

-

UK19

účelová komunikace

0,22

0,22

-

0,22

-

-

-

-

-

UK20

účelová komunikace

0,47

0,41

-

-

-

-

0,41

0,05

-

UK22

účelová komunikace

0,06

0,06

-

-

-

0,06

-

-

-

UK27

účelová komunikace

0,43

0,43

-

0,01

0,22

-

0,20

-

-

Celkem

7,35

6,57

0,82

0,86

1,13

0,07

3,69

0,72

0,05

ZÁBORY CELKEM

8,88

8,11

1,19

0,86

1,24

0,07

4,75

0,77

0,05

Pozn.: Do záborů ZPF nebyly započítány:
- dopravní stavby převzaté z vydané územně plánovací dokumentace kraje a města (ZÚR PK a ÚPN SÚ Planá u M.L.)
- úpravy stávajících komunikací (přestavby a rozšíření), nepředstavují významný zábor ZPF
- komunikace, které jsou vymezeny v zastavěném území a nepředstavují zábor ZPF
Koridory pro účelové komunikace jsou převzaty z pozemkových úprav příslušných katastrálních území.

I.4.5.

Koridory dopravní infrastruktury převzaté z ÚPD vydané krajem a městem

U koridorů dopravní infrastruktury převzatých z vydané územně plánovací dokumentace
kraje (ZÚR PK) a města (ÚPN SÚ Planá u Mariánských Lázní) byly zábory ZPF a PUPFL již
vyhodnoceny, posouzeny a schváleny. Nebudou proto zahrnuty do celkového vyhodnocení
předpokládaných důsledků na zábor půdního fondu.
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Ozn.

Záměr

Výměra

ZPF

PUPFL

Ostatní

(ha)

(ha)

I.

Třída ochrany ZPF (ha)
II.

III.

IV.

V.

(ha)

(ha)

9,41

9,13

4,13

0,08

0,47

0,00

4,45

0,27

0,01

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
DS1

přeložka silnice I/21
Planá – Velká Hleďsebe

I.4.6.

Technická infrastruktura

Koridory vedení technické infrastruktury nepředstavují zábor zemědělské půdy.
U koridorů pro nadzemní 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.

I.4.7.

Celkové vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL

Záměr

Zastavitelné plochy
Plochy změn uspořádání krajiny
Dopravní infrastruktura
ZÁBORY CELKEM

J.

Výměra

ZPF

Třída ochrany ZPF (ha)

PUPFL

Ostatní

(ha)

(ha)

I.

II.

III.

IV.

V.

(ha)

(ha)

80,09

76,91

19,98

5,67

24,53

3,19

20,43

18,07

1,89

0,50

0,48

0,01

23,54

-

3,18

15,19

1,51

8,83

8,06

1,19

0,86

1,19

0,85

0,07

4,75

0,72

109,35

103,04

23,06

7,03

26,20

0,05

3,27

43,48

2,23

4,08

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Nejpozději při veřejném projednání návrhu územního plánu Planá dne 25.11. 2011 mohly
uplatnit své námitky zástupce veřejnosti a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch s tím, že
všichni byli veřejnou vyhláškou doručenou dne 25. 10. 2011 upozorněni, že k později uplatněným připomínkám a námitkám se ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.
Námitky uplatnili tito vlastníci pozemků a staveb:

J.1. Jan Šafránek, bytem Nádražní 532 Planá

Obsah námitky:
Jako vlastník pozemku nesouhlasí s návrhem umístění veřejně prospěšné stavby místní
komunikace MK6 na p.p.č. 1596/22 v k.ú. Planá a to s ohledem na stavbu skladových hal,
které na tomto pozemku zahájil na základě pravomocného stavebního povolení ze dne 24. 5.
2006.
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Námitce se vyhovuje.
Vyřadit VPS – místní komunikace MK6 na p.p.č. 1596/22 v k.ú. Planá u Mart. Lázní z návrhu ÚP Planá a ponechat jednostranné dopravní napojení rozvojové plochy.

Odůvodnění
Existence rozestavěné stavby zahájené na podkladě pravomocného stavebního povolení,
v trase navrhované místní komunikace. Dotčené orgány neměly připomínky.

J.2. Lesy ČR, Lesní správa Přimda, Husitská 27 Tachov

J. 2.1.
Obsah námitky.
Nesouhlasí s umístěním navrhovaných hipostezek přes pozemky ČR – LČR s.p.
( hospodářské důvody a zajištění bezpečnosti).

Námitce se vyhovuje.

Územní plán navrhne pouze zónu pro rozvoj hipostezek, umístění konkrétních hipostezek bude předmětem následné podrobnější dokumentace, která musí být projednána a odsouhlasena s vlastníky dotčených pozemků.

J.2.2.
Obsah námitky
Nesouhlasí s umístěním lokality R 12 budoucí střelnice „Muničák“ pro nevhodnou činnost
v lese. Jde o území, které lesy chtějí převést do hospodaření s lesy, pokud nebude dohodnuta směna, nebo prodej pozemku.

Námitce se vyhovuje.
Rezervní plocha R 12 se vyřazuje z návrhu územního plánu.

J.2.3.
Obsah námitky
Nesouhlasí s umístěním doposud neevidovaných (nově vznikajících) cyklotras a nesouhlasí s umístěním cyklostezek na pozemcích lesů.
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Námitce se vyhovuje
Návrh územního plánu je podle dohody doplněn v textové části návrhu a odůvodnění u
cyklistické dopravy o požadavek na splnění podmínky, že nově navrhované cyklotrasy cyklostezky musí být projednány a odsouhlaseny s vlastníky všech pozemků, na podkladě
podrobnější dokumentace. Cyklostezky nebudou zřizovány na pozemcích Lesů ČR.

J.2.4.
Obsah námitky.
Nesouhlasí s veřejně prospěšnou stavbou vzdušného vedení vysokého napětí Josefova
Huť-Pavlovice přes pozemky lesa.
Námitce se vyhovuje.
Koridor lze navrhnout v jiné trase. Upravit návrh na koridor s kabelovým vedením vysokého
napětí podél stávající silnice.

J.2.5.
Obsah námitky
Nesouhlasí s územní rezervou pro akumulaci povrchových vod lokalita údolí Caltov na pozemcích lesů.

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění
Jedná se o převzatou územní rezervu z nadřazené územně plánovací dokumentace „Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje“, schválenými zastupitelstvem Plzeňského kraje.

J.2.6.
Obsah námitky.
Nesouhlasí s územní rezervou pro koridor železniční tratě u Svahů na pozemcích lesů.

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění
Jedná se o koridor územní rezervy převzatý z nadřazené územně plánovací dokumentace
„Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“, schválenými zastupitelstvem Plzeňského kraje
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K.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Upravený a posouzený návrh ÚP Planá s odůvodněním byl vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele, na MěÚ Planá a na webové stránce města Tachov po dobu od
26. 10. 2011 do 25. 10. 2011.
Všichni byli veřejnou vyhláškou upozorněni, že mohou uplatnit své připomínky nejpozději při
veřejném projednání návrhu územního plánu Planá dne 25. 11. 2011 s tím, že k později
uplatněným připomínkám se ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

K.1. Vyhodnocení připomínek a žádostí podaných před veřejným projednáním
K.1.1. Vyjádření DIAMO, st.p.o.z.. Správa uranových ložisek Příbram, zn. 4030/678/2011 ze
dne 18. 10. 2011
Sdělil, že vyjádření ze dne 3.10.2009, zn.4030/277/09 zůstává v platnosti beze změn. Sdělil,
že podal u MěÚ Planá návrh na stavební uzávěru u objektů komín A5-1/P-1, šurf č. 100, šurf
č. 107, pásmo žíly A1.
Připomínce bylo vyhověno, bezpečnostní
v upraveném návrhu územního plánu.

pásma šurfů č. 100 a č. 107 zahrnuty

K.1.2. Vyjádření Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov, č.j. 181114/2011-MZE130731 ze dne 16. 11. 2011 .
Po seznámení s upraveným a posouzeným návrhem ÚP Planá, sdělil informace o postupu
pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích spadajících pod správní obvod
města Planá.
Vyjádření vzato na vědomí, schválené výstupy z pozemkových úprav jsou v návrhu ÚP Planá respektovány v celém rozsahu.

K.1.3. Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č.j. 35 400-1/53 669 – ÚP/2011-7103/44
ze dne 11. 11. 2011. Souhlasí s návrhem ÚP Planá , VUSS Praha neshledala rozpor mezi
návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany.
Vyjádření bylo vzato na vědomí.

K.2. Vyhodnocení připomínek podaných při veřejném projednání
Sousední obce, tj. města Bor a Černošín, městys Chodová Planá, obce Brod nad Tichou
Chodský Újezd, Kočov, Lestkov a Olbramov neuplatnily připomínky k upravenému a posouzenému návrhu územního plánu Planá.
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V rámci řízení o návrhu ÚP Planá byly uplatněny tyto připomínky a požadavky k návrhu
územního plánu Planá, které byly projednány na závěr veřejného jednání dne 25. 11. 2011
s dotčenými orgány:

K.2.1. Připomínka zastupitele ing. Vrzaly Planá na řešení plochy pro vybavenost u koupaliště.
Připomínka řešena v upraveném návrhu územního plánu stanovením územní rezervy plochy
pro občanskou vybavenost u koupaliště na pozemcích p.č.3112/1, č. 3113/3, č. 3100/1, č.
3100/2 a č.3109/2 v k.ú. Planá.

K.2.2. K připomínkám a dotazům p. Teplíka a ing. Jungra, bytem Planá:
K navrhovanému prodloužení ještě neexistující kanalizace na Karlíně bylo sděleno, že se
jedná o koncepční návrh územního plánu, který lze uskutečnit až kanalizační řad, do kterého
se má kanalizace napojit bude vybudován.
K navrhované místní komunikaci k průmyslové zóně na místě rozestavěné stavby garáže –
řešeno jako námitka vlastníka nemovitosti v rozhodnutí o námitkách pod bodem č. 1, námitce
vlastníka bylo vyhověno.
K navrhovaným územním rezervám bylo konstatováno, že se tyto chovají pro případné nové
trvalé stavby ve vyznačeném koridoru jako stavební uzávěra.

K.2.3. Připomínce ing.Jaroslava a Olgy Kozákových, bytem Praha. na umožnění příjezdu
k p.p.č.56/1 v k.ú. Týnec u Planá je vyhověno upraveným návrhem územního plánu.

K.2.4. Požadavku RNDr. Miroslava Rolka, Tachov na posouzení ploch bydlení v Plané –
Karlín ve vztahu do návrhu ÚP převzatým plochám pro podnikání VK po bývalém zemědělském areálu v západní části Karlína je vyhověno úpravou regulativů v upraveném návrhu
územního plánu

K.2.5. Požadavku odboru ŽP MěÚ Tachov na zapracování do návrhu ÚP:
1. Zpřesnit u zásobení vodou u Křínova, který je přepojen na vodovod z Otína. V grafické
části upravit ochranná pásma vodních zdrojů Pavlovice a Dolní Sedliště podle provedené
změny.
2. Na výkresech zpřesnit vymezení hranic biocenter na Kosovém potoce (PLA9, KP24,
PLA22, CE6, PLA25, PLA35, PLA38, PLA39, PLA6.
Požadavku je vyhověno úpravou návrhu územního plánu.
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K.2.6. Požadavku města Planá na zahrnutí plochy s rozestavěnými stavbami RD na
p.p.č.368/10 a na části p.p.č.368/1 v k.ú. Pavlovice nad Mží dle stavebního povolení MěÚ
Planá ze dne 26.7.2010. je vyhověno v upraveném návrhu územního plánu.

K.2.7. Požadavku Miroslava Machače, Fučíkova 473 Planá na změnu kategorie polní cesty
ke stávajícím dvěma objektům na p.p.č. 1589 v osadě Řešanov na místní komunikaci nebylo vyhověno vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou komunikaci veřejnou, s charakterem
polní cesty zpřístupňující jednotlivé usedlosti osady Řešanov, s označením PC P10, která je
součástí schváleného plánu společných zařízení KPÚ Zliv nad Mží ze dne 29. 7. 2009 a požadavek mohl být uplatněn v rámci projednání projektu komplexních pozemkových úprav.

K.2.8. Připomínky a požadavky předané Lesy ČR s.p., LS Přimda.
1. K nesouhlasu s umístěním plochy R11 „Zahrádkářská kolonie“.
Bylo dohodnuto zpřesnění hranice plochy po pozemek označený jako zeleň ostatní a ponechání plochy rezervy v návrhu územního plánu.

2. Požadavek na řešení silničního obchvatu Vysokého Sedliště pro soupravy s dlouhým
dřevem nebyl v návrhu územního plánu akceptován , protože nebyl odsouhlasen příslušnými orgány.

3. Požadavku na minimalizaci ochranných pásmem vodních zdrojů na lesních pozemcích
nelze v územním plánu vyhovět, protože se jedná o stávající vodohospodářským orgánem
vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů, se kterými je v územním plánu pracováno jako
s převzatým limitem v území.

4. Požadavku na upřesnění rozsahu zásahu návrhu územního plánu do lesních pozemků
LČR u lokality řeky Mže nebylo vyhověno, protože se jedná o převzaté záplavové území
významného toku Mže, stanoveného Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2007,
s vymezenou aktivní zónou a záplavou Q 100.

5. Požadavku, v případě chat v rekreační oblasti Josefův Dvůr, kemp Pavlovice, na projednání rozsahu záborů na lesních pozemcích nebylo vyhověno, protože se nejedná o nové
zastavitelné, nebo přestavbové území, ale pouze o převzetí stávajícího - stabilizovaného
stavu.

6. K požadavku na vyjasnění rozsahu regionálních biokoridorů bylo konstatováno, že rozsah regionálních biokoridorů byl převzat ze schválených Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje jako limit využití území a zpřesněn do porobnosti Územního plánu Planá.
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L.

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



Textová část: 86 stránek



Grafická část:


Koordinační výkres

1 : 10 000



Výkres dopravní infrastruktury

1 : 10 000



Výkres technické infrastruktury

1 : 10 000



Výkres širších vztahů

1 : 100 000



Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 10 000
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AČR
b.j.
BC
BK
BPEJ
CO
CR
ČD
ČHMÚ
ČNR
ČOP
ČOV
ČSN
ČS PHM
ČSÚ
DČOV
DN
DÚR
EO
CHKO
IZS
JPÚ
K+R
k.ú.
KIZ
KHS
KO
KPÚ
KÚ PK
LBC
LBK
MAS
MD
MěÚ
MPZ
MÚK
MVE
MZe
MŽP
NN
NO
OP
ORP
OZKO
OŽP
P+R
POH

Armáda České republiky
bytová jednotka
biocentrum
biokoridor
bonitovaná půdně ekologická jednotka
civilní ochrana
cestovní ruch
České dráhy
Český hydrometeorologický úřad
Česká národní rada
časově omezený pobyt
čistírna odpadních vod
česká technická norma
čerpací stanice pohonných hmot
Český statistický úřad
domovní čistírna odpadních vod
jmenovitý vnitřní průměr potrubí
dokumentace k územnímu řízení
ekvivalentní obyvatel
chráněná krajinná oblast
Integrovaný záchranný systém
jednoduché pozemkové úpravy
parkovací systém Kiss and Ride
katastrální území
komerčně industriální zóna
Krajská hygienická stanice
komunální odpad
komplexní pozemkové úpravy
Krajský úřad Plzeňského kraje
lokální biocentrum
lokální biokoridor
místní akční skupina
Ministerstvo dopravy
Městský úřad
městská památková zóna
mimoúrovňová křižovatka
malá vodní elektrárna
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
nízké napětí
nebezpečný odpad
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
oblast zhoršené kvality ovzduší
odbor životního prostředí
parkovací systém Park and Ride
Plán odpadového hospodářství

87

Odůvodnění územního plánu Planá

POÚ
PRVK PK
PUPFL
PÚR ČR
RBC
RBK
RD
RP
RS
ŘSD
SBTH
SEZ
SOČ
SOU
STL
SÚS
SVP
SŽDC
TEMK
TI
TO
TS
TTP
TUV
TŽK
ÚAN
ÚAP
ÚP
ÚP VÚC
ÚPN SÚ
ÚPD
ÚSES
VaK
VKP
VKPreg
VN
VPO
VPS
VTL
VUSS
VVTL
ZD
ZCHÚ
ZP
ZPF
ZSJ
ZÚR PK
ŽP

obec s pověřeným obecním úřadem
Program rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný dům
regulační plán
regulační stanice
Ředitelství silnic a dálnic
Správa bytového a tepelného hospodářství
stará ekologická zátěž
Sdružení pro vybudování a provozování skládky Černošín
střední odborné učiliště
středotlaký plynovod
Správa a údržba silnic
Směrný vodohospodářský plán
Správa železniční dopravní cesty
transevropský multimodální koridor
technická infrastruktura
třída ochrany
trafostanice
trvalý trávní porost
teplá užitková voda
tranzitní železniční koridor
území s archeologickými nálezy
územně analytické podklady
územní plán
územní plán velkého územního celku
územní plán sídelního útvaru
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
vodovody a kanalizace
významný krajinný prvek
registrovaný významný krajinný prvek
vysoké napětí
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
vysokotlaký plynovod
Vojenská ubytovací a stavební správa
velmi vysokotlaký plynovod
zemědělské družstvo
zvláště chráněné území
zemní plyn
zemědělský půdní fond
základní sídelní jednotka
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
životní prostředí
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POUČENÍ
Proti územnímu plánu Planá vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500 / 2004 Sb., správní řád, v platném znění).
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