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ÚVOD
Zpracování dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu Planá na udržitelný rozvoj
území vychází ze stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje
(zn. ŽP/2245/09 ze dne 26.3. 2009) k Návrhu zadání ÚP Planá a jeho požadavku na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Planá z hlediska vlivů na životní prostředí se zaměřením na vlivy záměrů, které by mohly představovat negativní ovlivnění složek životního prostředí:
plochy výroby a skladování
rozšíření letiště o novou travnatou vzletovou a přistávací dráhu
plochy sportu a rekreace
plochy dopravní infrastruktury
plochy bydlení v blízkosti stávajícího průtahu silnice I/21
Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu Planá na udržitelný rozvoj území byla
zpřesněna na základě úpravy návrhu ÚP Planá po společném jednání s dotčenými orgány
dle §§ 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě Pokynů
pořizovatele na úpravu návrhu ÚP Planá po společném jednání.
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ÚVOD

Územní plán je koncepcí, která je dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., posuzována podle
zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zpracování Vyhodnocení vlivů Územního plánu Planá na životní prostředí (dále jen
VV ÚP ŽP) bylo uloženo Zadáním územního plánu Planá, které bylo schváleno dne
13.5. 2009 usnesením č. U 87/4. Požadavek zpracování VV ÚP ŽP vyplývá ze stanoviska
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (zn. ŽP/2245/09 ze dne 26.3.
2009) k Návrhu zadání územního plánu Planá.
Struktura VV ÚP ŽP je dána Přílohou stavebního zákona a je součástí Vyhodnocení vlivů Územního plánu Planá na udržitelný rozvoj území (dále pouze VV ÚP URÚ).
Pořizovatelem územního plánu je MěÚ Tachov, odbor územního plánování a regionálního rozvoje.
Zpracování VV ÚP ŽP bylo prováděno průběžně, paralelně se zpracováním Návrhu
územního plánu Planá. Tím bylo dosaženo korekcí, případně úplného odstranění některých
konfliktních záměrů původně obsažených v koncepci územního plánu.
Řešeným územím je správní území města Planá, které zahrnuje 11 katastrálních 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. Celková výměra řešeného území je 6 254 ha.
Předkládaná dokumentace VV ÚP ŽP reaguje na změny provedené v Návrhu územního
plánu Planá pro projednání dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění
pozdějších předpisů. Úprava Návrhu ÚP Planá byla provedena na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů po společném jednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, na základě VV ÚP ŽP a na základě Pokynů pořizovatele na úpravu návrhu ÚP Planá po společném jednání.
Přehled změn:
1)

Odstranění vybraných ploch a koridorů;

2)

Zařazení nových rozvojových záměrů a jejich vyhodnocení na sledované složky životního prostředí;

3)

Úprava vymezení vybraných ploch a koridorů a provedení následné aktualizace vyhodnocení jejich vlivu na sledované složky životního prostředí;

4)

Úprava textové části.

Ad1) Z textové části byly odstraněny plochy a koridory, které byly z Návrhu ÚP vypuštěny na základě vypořádání stanovisek dotčených orgánů po společném jednání podle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na
základě VV ÚP ŽP nebo na základě Pokynů pořizovatele na úpravu návrhu ÚP
Planá po společném jednání. Vzhledem k tomu, že se Návrh ÚP odvolává na hod-
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nocení dokumentace VV ÚP ŽP byly odstraněné záměry ponechány v kap. A.5.8.
Tabulkové vyhodnocení záměrů i v grafické části:
Vyloučené rozvojové záměry:
Z41 - Plocha smíšená obytná – venkovská;
Z47 - Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna;
Z54 - Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna;
Z58 - Plocha rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci;
Z62 - Plocha rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci;
R4 - Územní rezerva - plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční zařízení;
V2 – Výtlačný řad v úseku: vrty Planá – vodojem Braun.
Ad2) V textové i grafické části byly doplněny nové rozvojové záměry, které byly do Návrhu ÚP zařazeny na základě Pokynů pořizovatele na úpravu návrhu ÚP Planá po
společném jednání.
Z63 – Plocha smíšená výrobní – výrobní a komerční zařízení;
Z64 – Plocha smíšená obytná – centrální zóna;
Z65 – Plocha technické infrastruktury – sběrný dvůr;
VO23 – Revitalizace středního úseku bezejmenného přítoku Planského potoka od Chodové Plané;
VO24 – Revitalizace bezejmenné vodoteče od Cihlářského rybníka.
Ad3) V textové části byla provedena aktualizace hodnocení koridorů a ploch, jejichž vymezení bylo změněno. Vymezení koridorů bylo aktualizováno dle grafické přílohy
Návrhu ÚP.
Z39 - Plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba;
DR3 – Územní rezerva – koridor pro modernizaci tratě č.170;
K3 – Kanalizace;
VO1 – Revitalizace pramenného úseku Týneckého potoka.
Ad4) Textová část byla aktualizována na základě stanovisek dotčených orgánů po společném jednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
na základě změn provedených v Návrhu ÚP pro projednání dle § 52 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika hodnocení
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a složky ŽP vychází z identifikace potenciálních vlivů
a z expertního odhadu jejich rozsahu a významnosti. Míra podrobnosti hodnocení odpovídá
míře podrobnosti, v jaké je konkrétní jev (záměr / požadavek) v rámci ÚP definován nebo
vymezen.
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Návrhové části ÚP s konkrétním územním průmětem ve výkresové části (koridory a plochy) jsou, s výjimkou vlivů na ovzduší, posuzovány především na základě své prostorové
superpozice vůči environmentálním limitům, kterými pro jednotlivé složky jsou zejména:
•

obyvatelstvo: zastavěné území sídel;

•

voda: vodní zdroje a jejich ochranná pásma, vodní toky, vodní plochy, záplavová
území;

•

půda: ZPF a jeho třídy ochrany, plochy PUPFL;

•

horninové prostředí: ložiska nerostných surovin, poddolovaná území, svahové
deformace;

•

příroda a krajina: zvláště chráněná území, prvky Územního systému ekologické
stability (ÚSES), významné krajinné prvky (VKP), památné stromy a stromořadí,
přírodní parky a oblasti se zvýšenou hodnotou krajinného rázu;

•

kulturní a historické hodnoty území: památková zóna, nemovité kulturní památky.

Návrhové části ÚP bez územního průmětu (priority ÚP, požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území) jsou ve vztahu ke složkám životního
prostředí posuzovány formou extrapolace předpokládaných vlivů.
Zjištěné vlivy na sledované složky životního prostředí jsou prezentovány v kapitole 5.
v podobě hodnotících tabulek pro jednotlivé záměry a slovně komentovány v textové části
této kapitoly.
Ačkoliv územní ochrana koridorů a ploch (územní rezervy) neznamená přímý vliv na
složky životního prostředí, v rámci hodnocení je hodnocen jejich předpokládaný vliv, který by
nastal v případě realizace jednotlivých záměrů.
Na základě zjištění a vyhodnocení potenciálních vlivů jsou v kapitole A.7. formulována
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci předpokládaných závažných záporných
vlivů na životní prostředí.
Dokumentace VV ÚP ŽP je prezentována textovou a grafickou částí.
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A.1.

ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI

Povinnost posoudit soulad ÚP Planá s cíli ochrany životního prostředí, prezentovaných
ve strategických dokumentech vnitrostátní úrovně, je dána požadavky přílohy zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Shrnutí obsahu a cílů koncepce ÚP Planá:
•

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

•

Posílení stability obyvatelstva a rozvoj složky trvale žijícího obyvatelstva vytvořením nabídky ploch pro bydlení.

•

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

•

Rozvoj občanského vybavení zaměřeného na sportovně rekreační využití pro zajištění každodenních aktivit obyvatel města.

•

Rozvoj služeb pro cestovní ruch, vytvořením předpokladů pro doplnění služeb
v oblasti rekreace a cestovního ruchu především v oblasti ubytování.

•

Rekreační využití přírodního a kulturně historického potencionálu území pro rozvoj turistických a rekreačních aktivit s ohledem na ochranu těchto hodnot.

•

Vytvoření předpokladů pro využití nevyužívaných objektů a areálů (brownfields)
přednostně před výstavbou na zelené louce.

•

Vytvoření podmínek pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů s ohledem
na ochranu krajinných, přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.

•

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních
podmínek obyvatel.

•

Vytvoření podmínek pro ochranu zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti.

Hodnocení je zaměřeno na strategickou část koncepce, tj. hodnocení vazeb priorit ÚP
k cílům životního prostředí stanovených národními a krajskými strategickými dokumenty. Pro
výběr cílů ochrany životního prostředí k hodnocení ÚP byly využity následující dokumenty:
Národní koncepce
•

Politika územního rozvoje ČR (2008)

•

Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010 (2004)

•

Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004)

•

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)
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•

Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013 (2006)

•

Zásady urbánní politiky 2007 – 2013 (2007)

•

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (2007)

•

Plán hlavních povodí České republiky 2007 – 2012 (2007)

•

Státní energetická koncepce ČR (2004)

•

Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998)

•

Dopravní politika ČR 2005 – 2013 (2005)

•

Národní program snižování emisí České republiky (2007)

Krajské koncepce
•

Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (2008)

•

Program rozvoje Plzeňského kraje (2002)

•

Program snižování emisí znečišťujících látek v Plzeňském kraji (2005)

•

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004)

Sumární hodnocení vazeb Územního plánu k národním a regionálním dokumentům
Následující tabulky obsahují hodnocení vazeb relevantních národních a krajských koncepcí k navrženým prioritám Územního plánu za použití následující stupnice:
1 – koncepce je relevantní dané prioritě ÚP
0 – koncepce není relevantní dané prioritě ÚP
Součástí tabulky jsou vybrané cíle jednotlivých koncepcí, které jsou relevantní
k základním prioritám řešeným v rámci Územního plánu Planá.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Politika územního
rozvoje ČR (2008)

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

1

1

1

1

1

1

1

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
• Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku
lidských zásahů.
• Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch. Hospodárně využívat zastavěné
území a zajistit ochranu nezastavěného území.
• Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních
lokalit.
• Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
• Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené
retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé
akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
• Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Státní politika životního prostředí ČR
pro období 2004 –
2010

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

1

0

0

0

1

1

1

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
• V rámci systému územního plánování respektovat limity rozvoje území a územních rezerv ve vztahu k
ochraně přírodního a krajinného prostředí.
• Zkvalitňovat územní systém ekologické stability.
• Chránit krajinu a půdu před zábory (omezením rozšiřování měst a obcí mimo současná zastavěná území,
zvyšováním efektivity využití zastavěných území).
• Zpřístupňovat krajinu budováním polních cest, cyklostezek, pěších turistických tras, naučných a tematických stezek.
• Při modernizaci silniční sítě využívat především stávající silnice, popř. jejich koridory a omezit tím fragmentaci krajiny novými trasami a nesnižovat průchodnost krajiny pro živočichy.
• Zvýšit prevenci ochrany před povodněmi a zmírnit dopady období sucha zvýšením retenční a retardační
schopnosti krajiny, zpomalením a vyrovnáním odtoku srážkové vody a snížením erosních účinků povrchově
odtékající vody.
• Zabránit přílišné fragmentaci krajiny a podpořit její ekologickou stabilitu.
• Zajistit opatření ke zprůchodňování (stávajících nově budovaných) komunikací na migračních cestách živočichů.
• Snížit zábory nenarušené krajiny pro nové aktivity.
• Zvýšit efektivnost využití zastavěných území.
• Snižovat zátěž populace v sídle z expozice dopravním hlukem.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

1

0

1

1

0

1

1

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
• Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného.
• Zvyšovat retenční schopnost krajiny s cílem snižovat riziko povodní.
• Snižovat podíl obyvatel vystavených nadměrnému hluku.
• Podporovat ekologické formy cestovního ruchu.
• Zajistit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní
účely.
• V oblasti péče o urbanizovaná území co nejvíce omezit zejména znečištění ovzduší a hlukovou zátěž.
• V oblasti územního plánování regulovat nepřiměřený růst městských aglomerací (urban sprawl) a při tvorbě
územních plánů obcí dbát na větší podíl městské zeleně a vytvářet klidové zóny.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Národní strategie
ochrany biologické
rozmanitosti

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

0

0

0

0

0

1

1

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
• Záchrana biotopů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci.
• Podporovat obnovu a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní louky atd.).
• Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesů jako minimální základ pro uplatňování potřeb ochrany lesní
biodiverzity při zachování všech ostatních funkcí lesa.
• Zlepšit retenční funkci krajiny diverzifikací využíváním krajiny a krajinných prvků a odstraněním melioračních úprav v zemědělsky neperspektivních částech krajiny.
• Prosadit v kulturní krajině účinná protipovodňová opatření s využitím přirozených hydroekologických funkcí.
• Podporovat význam zvláště chráněných území a ekologických sítí (zejména ÚSES) pro migraci složek biodiverzity.
• Podporovat ekologicky šetrnou dopravu, zejména chráněných krajinných oblastech a národních parcích.

Strategie regionálního rozvoje ČR pro
léta 2007 – 2013

1

0

0

0

1

0

1

• Omezování znečišťování ovzduší.
• Pokračování v odstraňování starých zátěží a opatření k ochraně území před živelnými pohromami a haváriemi.
• Regulace nepřiměřeného růstu městských aglomerací spojená s regulací množství záborů půdy.
• Posílení biodiverzity a ekologické stability v rámci území ČR.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

Zásady urbánní
politiky 2007 – 2013

1

0

1

0

1

0

0

Program rozvoje
venkova ČR
na období 2007 –
2013

1

Název koncepce

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
• Zajistit trvale udržitelná sídla.
• Sanovat a efektivně využívat upadající plochy, staré průmyslové areály apod.

0

0

0

0

0

1

• Ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu.
• Přispět k zemědělskému využívání půdy ve znevýhodněných oblastech.
• Ochrana biodiverzity.
• Trvale udržitelné využití zemědělské půdy.

Plán hlavních povodí České republiky
2007 – 2012

1

0

0

0

0

1

1

• Chránit povrchové a podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních zdrojů.
• Zajištění ochrany vodních poměrů v krajině a zlepšování retenční schopnosti krajiny.
• Udržení a systematické zvyšování biologické rozmanitosti původních druhů.
• Omezovat aktivity v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a zvyšující povodňová rizika.

Státní energetická
koncepce ČR

1

0

0

0

0

1

0

• Minimalizace emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, v souladu s mezinárodními závazky České republiky, vyplývajícími zejména z Kjótského protokolu, minimalizace ekologického zatížení budoucích
generací.

10

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Státní program
ochrany přírody
a krajiny ČR

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

1

0

0

1

1

1

1

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
• Udržovat, chránit i vytvářet esteticky vyváženou ekologicky stabilní a trvale produkční kulturní krajinu. Zároveň udržovat v přírodním stavu lokality, které dosud nebyly výrazněji narušeny lidskou činností.
• Při plánování a umisťování nových dopravních staveb brát v úvahu přirozené migrační cesty živočichů a
rostlin a respektovat návaznost biokoridorů, výstavba migračních přechodů.
• Vytvářet podmínky pro přežití volně žijících živočichů v krajině.
• Navrhovat a realizovat obnovu vodního režimu blízkého přírodě v kontextu celého povodí, jehož se týká.
Ochranu před velkými vodami diferencovat podle toho, zda jde o usměrnění záplav nebo
o zabránění ničivým účinkům povodní. Podporovat funkci ekosystémů údolních niv a mokřadů, prosazovat
ekologicky žádoucí hospodaření na zemědělských plochách v údolní (zejména zaplavované) nivě. Obnovovat přirozené retenční prvky, suché poldry, drobné vodní nádrže.
• Podporovat rozvoj šetrné (ekologicky únosné) turistiky, zejména ekoturistiky zaměřené na poznávání a
prožívání přírodních i krajinných krás. Využívat ekoturistiky k ekologické výchově veřejnosti, ke zvýšení zahraničního cestovního ruchu i mimo tradičně navštěvovaná místa a k vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele, zejména ve velkoplošných chráněných územích.
• Stanovit základní parametry rozvoje dopravy v celém státě i jednotlivých regionech z hlediska ekologické
únosnosti území i z hlediska rezerv (možností, potřeb, nabídek) rozvoje území. Tomu přizpůsobit podíl mezi
jednotlivými druhy dopravy jak v rámci transevropských dopravních koridorů, tak v rámci dopravní infrastruktury regionů, a to především z hlediska vlivů dopravy na zdraví populace a na ekologickou situaci v
krajině.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Dopravní politika
ČR 2005 – 2013

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

0

0

0

0

0

1

0

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
• Vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady
v rámci principů udržitelného rozvoje a položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy.
• Při navrhování nových tras minimalizovat dopady na životní prostředí a provádět technická opatření pro
minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.

Národní program
snižování emisí
České republiky

0

0

0

0

0

1

0

• Přispět k omezování emisí látek ohrožujících klimatický systém Země, zejména oxidu uhličitého
a metanu.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Zásady územního
rozvoje Plzeňského
kraje (2008)

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

1

1

1

1

1

1

1

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
• Vytvářet územně plánovací předpoklady pro stabilizaci osídlení především posílením nabídky ploch pro
podnikání v rozvojových oblastech.
• K vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití
vnitřní rezerv sídel, areálů „brownfields“ a intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů.
• Racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na životního
prostředí.
• Při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny.
• Zvýšenou pozornost věnovat optimálnímu využití území rozvojových os, nevytvářet v nich podmínky pro
vznik pásové zástavby.
• Pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního prostředí dále zpřesňovat vymezené koridory pro
zkapacitnění silničních komunikací, preferovat přestavbu nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel,
odstranění kolizních míst a bodových závad a pro modernizaci a přestavbu železničních tratí č. 170, 180,
183 a 190.
• K ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch.
• Krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je třeba chránit před změnami, které by mohly jejich
působení v krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této
změny.
• Plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině lze vymezovat pouze výji-
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Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
mečně, dbát přitom především na otázky ochrany přírody a krajiny. Preferovat lokalizaci těchto elektráren
na vhodných objektech (průmyslové a logistické areály) a v zastavěném území s nevhodným způsobem
funkčního využití (brownfields).
• Z hlediska protipovodňové ochrany: Při územně plánovací činnosti je nutné minimalizovat návrhy nových
liniových dopravních staveb, návrhy rozšíření zástavby, návrhy nových vedení a zařízení technické infrastruktury citlivých na ohrožení velkou vodou, návrhy umístění zdrojů možné kontaminace území při zaplavení vodou.
• K retenci vody v území využít: opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny; návrhy nových malých
vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny, návrhy ochranných hrází a suchých poldrů a
obtokových koryt, návrhy dalších území řízené inundace, zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability, vytvoření podmínek pro využití územních rezerv, především zastavěných
ploch s nevhodným či žádným funkčním využitím (brownfields).

Program rozvoje
Plzeňského kraje
(2002)

1

1

1

1

0

1

0

• Rozvoj infrastruktury v území a vybavenosti sídel s ohledem na jejich funkci a posilování vazeb mezi sídly.
• Zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat kvalitu vod jako významné složky životního prostředí i pro potřeby zásobování obyvatelstva a dosáhnout standardů EU v oblasti čištění odpadních vod.
• Zvýšit využití vlastních energetických zdrojů a snížit zatížení životního prostředí.
• Zlepšení kvality života obyvatel na venkově a stabilizace venkovské populace.
• Zlepšení životních a pracovních podmínek na venkově rozvojem občanské a technické vybavenosti.
• Ekonomické oživení venkova a posílení soběstačnosti venkovských sídel v zajištění dostatečného počtu
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Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Název koncepce

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá
pracovních příležitostí.
• Zhodnocení odvětví cestovního ruchu pro místní zaměstnanost, zlepšení ekonomických efektů pro místní
veřejné rozpočty.
• Snížit zátěž prostředí emisemi a hlukem a v souvislosti s tím snížit expozici obyvatel škodlivým faktorům.
• Snížit narušení ekologických vazeb v krajině ochranou a obnovou přirozených vazeb v krajině a ekologicky
šetrným produkčním využitím krajiny.

Program snižování
emisí znečišťujících
látek v Plzeň. kraji

0

Koncepce ochrany
přírody a krajiny
Plzeň. kraje

0

0

0

0

0

1

0

• Přispět ke zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.
• Omezit spotřebu přírodních zdrojů a surovin.

0

0

0

0

1

1

• Využívání vodních zdrojů v souladu s principy trvalé udržitelnosti, zvyšování jejich ekologické a estetické
hodnoty; cílem je obnova vodního režimu blízkého přírodě a zvýšení retenčního a akumulačního potenciálu
krajiny.
• Ochranu před povodněmi diferencovat v závislosti na tom, zda se jedná o usměrnění záplav nebo o zabránění ničivých účinků povodní.
• Zvyšovat kvalitu povrchové a podzemní vody.
• Ochrana a zvyšování biologické diverzity, dosažení ekologicky stabilní a esteticky vyvážené krajiny.
• Postupnou realizací ÚSES snižovat důsledky fragmentace krajiny, chránit reprezentativní a unikátní typy
ekosystémů v rámci příslušných biogeografických jednotek.

15

Název koncepce
Ochrana zastavěných území před povodněmi a přívalovými dešti

Rozvoj a zkvalitnění technické a dopravní infrastruktury pro zlepšení životních podmínek obyvatel.

Vytvoření předpokladů pro využití brownfields. Výstavbu ve volné krajině připustit pouze v odůvodněných případech.

Podpora rozvoje rekreace a cestovního ruchu (zejména v oblasti ubytování).

Vytvořit podmínky pro rozvoj podnikání v tradičních
oborech podnikání, při minimálních negativních dopadech na životní prostředí.

Zvýšit nabídku bydlení, včetně rozvoje druhého bydlení a vybavenosti. Posílení stability obyvatelstva

Rozvoj funkčních složek zastavěného
a nezastavěného území v souladu s ochranou
hodnot území, podpořit vznik sport.rekreačních

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Základní priority řešené v rámci Územního plánu Planá

Vybrané cíle životního prostředí dané koncepce relevantní k Územnímu plánu Planá

• Chránit krajinný ráz před činnostmi, snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu.

• Chránit významné části krajiny pro udržení nebo zvýšení biologické diverzity, ekologické stability či estetických hodnot v krajině.

• Obnovit strukturu krajiny v parametrech, které přispějí ke zvýšení biologické diverzity a ke snížení důsledků
fragmentace krajiny.
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A.2.

ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ
A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYL UPLATNĚN ÚZEMNÍ
PLÁN

A.2.1. Ovzduší
Imisní situace
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 NOX, NO, NO2
a troposférický ozón O3.
Nejvyšší koncentrace SO2 a CO lze očekávat v zimním období vlivem místních topenišť,
která jsou založena převážně na bázi pevných paliv. Zásobování plynem je zajištěno pouze
v Plané.
Koncentrace znečištění oxidů dusíku - NOX a suspendovaných částic PM10 se dá předpokládat v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací (především silnice I/21), značnou roli
zde sehrává i sekundární prašnost.
Území není zařazeno do tzv. „oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“ (OZKO) dle zákona
č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy mezi území, v nichž došlo ve sledovaném
období k překročení přípustných úrovní znečištění ovzduší pro ochranu zdraví lidí (hodnoty
imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek) dle dat za rok 2007 (Věstník MŽP č.
02/2009).

Emisní situace
Na území města Planá se nachází ze zvláště velkých až velkých zdrojů znečišťování
ovzduší (REZZO 1) dva zdroje, které je možno považovat za nejvýznamnější producenty
emisí (množství škodlivin jsou udávány v tunách za rok 2007):
•

Stora Enso Timber Planá s.r.o. (2007) – zpracování dřeva. Kotelna na biomasu.
TZL - 51,211 t, SO2 - 12,129 t, NOx - 60,254 t, CO - 44,448 t, TOC - 0,295 t

•

Emise IGRO s.r.o. (2007) – tavení neželezných kovů (olovo)
TZL - 0,024 t, NOx - 0,202 t, Pb - 0 t, TOC - 0,004 t

Z velkých zdrojů (REZZO 1) širšího zájmového území jsou to:
•

RESPO, spol. s r.o. – chov prasat - Brod nad Tichou - NH3 – 60,308 t

•

Schmelzer s.r.o. – lakovna Chodová Planá - VOC – 12,458 t

•

LUKR prádelenská a.s. - chemická čistírna oděvů - Chodová Planá - Tetrachlorethylen – 2,507 t

Dle MěÚ Tachov je v řešeném území registrována řada středních zdrojů znečištění
(REZZO 2) založených na spalování zemního plynu.
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Emisní bilance okresu Tachov za rok 2007
REZZO 1 - 3
Z toho:
REZZO1
REZZO2
REZZO3

TZL

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

298,6

258,0

197,9

818,1

258,7

275,2

57,09
87,9
153,7

12,7
57,8
187,5

79,9
33,3
84,7

56,2
52,5
709,4

69,7
42,2
146,8

167,5
107,7
-

Zdroj: ČHMÚ

A.2.2. Reliéf a geologická skladba
Reliéf řešeného území je členitý. Západní část území zaujímá plochá pahorkatina Tachovské brázdy s hustou sítí vodotečí a soustavou rybníků, která na východ přechází zlomovým svahem do Bezdružické a Svojšínské vrchoviny. Nadmořská výška řešeného území se
pohybuje mezi 681 m n.m., vrch Homole v SZ části řešeného území, a 403 m n.m. při soutoku Mže a Kosového potoka.

Geologická skladba
Geologická skladba je pestrá. Tachovská brázda je v tomto prostoru tvořena porfyrickou
biotitickou a muskovit-biotickou žulou a křemenným dioritem borského masivu. Bezdružickou
vrchovinu zde zastupují biotitické a dvojslídné ruly až svorové ruly domažlického a tepelského krystalinika s průnikem hlubinných vyvřelin Lestkovského masivu. Ojediněle se zde vyskytují krystalické a neovulkanické suky – např. Homole. Stříbrská pahorkatina je zastoupena
proterozoickými fylity a fylitickými břidlicemi a droby domažlického krystalinika s vložkami
porfyrů a metabazaldů.
Plánsko má bohatou historii těžby. V 16. - 19. stolení zde probíhala těžba stříbrných a
olověných rud a v padesátých letech 20. století na Plánsku proběhl rozsáhlý geologický průzkum výskytu radioaktivních surovin, pozůstatky jsou četná poddolovaná území. V malé míře
se zde také těžil čedič – kamenolom Kříženec (Homole) a Pavlovice. V současné době zde
žádná těžba neprobíhá a Česká geologická služba – Geofond neeviduje v řešeném území
ložiska nerostných surovin.
Z hlediska zakládání staveb představují horniny borského masivu i horniny svrchního
proterozoika únosné, stabilní a suché základové půdy. Málo únosnou a nestejnoměrně stlačitelnou základovou půdu představují údolní písčitohlinité a hlinitopísčité sedimenty a pro zakládání jsou tyto sedimenty nevhodné. Deluviální hlinité a hlinitokamenité sedimenty, vyskytující se především v údolí toků a terénních depresích, jsou v důsledku proměnlivého obsahu
úlomků hornin nestejnorodé a nestejnoměrně stlačitelné a rozptyl jejich geotechnických
vlastností je velký. Problematice zakládání je nutné věnovat zvýšenou pozornost především
s ohledem na četná poddolovaná území.
V řešeném území je evidována pouze jedna svahová deformace – potenciální sesuv
v k.ú Pavlovice n.M., v blízkosti železniční tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní. Problematické místo je v celé délce náspu svahu tratě zajištěno skládaným kamenem a neznamená tak výrazné riziko.
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Hydrogeologické poměry
Území náleží do rozsáhlého hydrogeologického rajonu č.621-„Krystalinikum a proterozoikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov“. Hydrogeologické poměry jsou zde pro
jímání podzemních vod omezené a spíše podprůměrné, využitelné pouze pro jímání vody
pro zásobování malých sídel. Ojedinělé je prameniště na jižním okraji Plané s vydatností do
4,4 l/s.

A.2.3. Půda
Převažují kyselé až silně kyselé půdy vzniklé na zvětralinách kyselých vyvřelin a hornin
přeměněných. Na většině území to jsou typické kambizemě modální (hnědé půdy),
v horských polohách se vyskytují silně kyselé kambické podzoly. Na plošinných lokalitách
s těžšími substráty jsou obvyklé primární pseudogleje. Ostatní půdní typy jsou zastoupeny
mozaikovitě, zejména se jedná o pseudogleje modální, hnědozemě modální. Půdy jsou většinou spíše lehké až středně těžké, hlinitopísčité až písčitohlinité, pouze plošně omezeně se
vyskytují půdy těžší, hlinité až jílovité (aluvia a deluvia).

Zemědělský půdní fond
Zemědělský půdní fond (ZPF) představuje cca 55% rozlohy území. V území převládají
půdy horší kvality. Rozložení půd dle třídy ochrany (TO) zemědělského půdního fondu je patrné z následující tabulky:
I.TO

II.TO

III.TO

IV.TO

V.TO

13%

11%

18%

15%

43%

Půdy I. třídy ochrany se vyskytují zejména v bezprostředním okolí Plané, v okolí Křížence a částečně také severně od Otína a Svahů. Naopak méně úrodné půdy (půdy IV. a V. TO)
se nalézají zejména v okolí Pavlovic a Křínova.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Z celkové výměry tvoří PUPFL cca 35% plochy (mírný celorepublikový nadprůměr). Jde
zejména o lesy hospodářské. Pouhé cca 3% plochy patří do kategorie lesy ochranné. Lesy
zvláštního určení jsou zastoupeny z 6%.
Největší lesnatost vykazují katastry: Vížka (celkem 66% plošné výměry), nejmenší zastoupení lesů je v k.ú. Planá (jen 10% plošné výměry). Jde převážně o kulturní smrčiny případně bory.

A.2.4. Podnebí
Část Tachovské brázdy v okolí Plané je zařazena z hlediska klimatologického k mírně
teplé oblasti MT4, pro kterou je charakteristické krátké mírné, suché až mírně suché léto,
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normální, mírně teplá, suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Přechodná období
jsou krátká a mírná.
Klimatická charakteristika mírně teplé oblasti1
Parametr

MT4

Počet letních dní

20 - 30

Počet dní s průměr. teplotou 10°C a více

140 - 160

Počet dní s mrazem

110 - 130

Počet ledových dní

40 - 50

Průměrná lednová teplota

-2 - -3

Průměrná červencová teplota

16 - 17

Průměrná dubnová teplota

6-7

Průměrná říjnová teplota

6-7

Průměr. počet dní se srážkami 1 mm a více

110 - 120

Suma srážek ve vegetačním období

350 - 450

Suma srážek v zimním období

250 - 300

Počet dní se sněhovou pokrývkou

60 - 80

Počet zatažených dní

150 - 160

Počet jasných dní

40 - 50

A.2.5. Hydrologické poměry
Vodní toky a vodní nádrže
Hydrologicky náleží řešené území do oblasti povodí Berounky, dílčí povodí Mže po soutok s Radbuzou. Rozhodující část území je odvodňována levostrannými přítoky Mže - Hamerským a Kosovým potokem. Místně významným přítokem Hamerského potoka je Planský
potok odvodňující město Planá.
Hydrologické charakteristiky odpovídají průměrným hodnotám české části povodí Labe.
Roční úhrn srážek dosahuje v dlouhodobém průměru 607 mm, průměrný specifický odtok
4,3 až 7,3 l/s.km2. Průtoky Mže jsou řízeně ovlivňovány vodní nádrží Lučina, průtoky Planského potoka nad Planou ovlivňuje soustava rybníků s užitným objemem 580,8 tis.m3.
Přirozené vodní poměry, zejména v oblasti odtoku povrchových vod jsou výrazně ovlivněny úpravami zemědělských ploch v období intenzifikace zemědělské velkovýroby. Necitlivé velkoplošné odvodňování půd a spojování pozemků do velkých bloků bylo provázeno
technickými úpravami drobných vodotečí. Zrychlil se povrchový odtok srážkových vod na
úkor tvorby zásob podzemních vod a zvýšila se tendence vzniku místních povodní a eroze
půd. Relativně neovlivněným vodním tokem zůstal Kosový potok.
Positivně působí soustava rybníků na Planském potoce nad městem Planá. Naopak
znepokojující je zhoršení odtokových poměrů v povodí levostranných přítoků Planského potoka na severním a východním okraji města.

1

Qiutt et al: Klimatické oblasti Československa (Studia Geographica sv. 16, ČSAV Brno 1973) in Atlas podnebí Česka, 2007
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Ochrana jakosti vod jako složky životního prostředí
Místně významným zdrojem znečištění vod je kanalizace města Planá. Vliv znečištění
vypouštěného do Planského potoka dosahuje až do Hamerského potoka. K zásadnímu obratu nepříznivého vývoje došlo v letech 2004-2005 realizací projektu „Rozšíření a intenzifikace
ČOV a kanalizace Planá“.
Nevyhovující je dosud úroveň odkanalizování a čištění odpadních vod v malých, územně odloučených místních částech Plané. Nedostatečně vyčištěnými splaškovými odpadními
vodami je průběžně poškozována síť drobných vodních toků-přítoků Mže, Hamerského a
Kosového potoka. Lokální nezanedbatelný podíl na znečišťování vod mají objekty individuální rekreace.

Ochranná pásma vodních zdrojů
V řešeném území jsou pro zásobování pitnou vodou využívány pouze podzemní vody.
Ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně jsou stanovena vodoprávním úřadem. Nově
byla upravena ochranná pásma zdrojů vodovodů Pavlovice a Dolní Sedliště. Pro řešení
zhoršené jakosti vody ve zdroji vodovodu Křínov bylo provedeno propojení s vodovodem
Otín. Do řešeného území zasahují ochranná pásma zdroje veřejného vodovodu obce Brod
nad Tichou.

Ochrana před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod
Částečnou ochranu před povodněmi na Planském potoce zabezpečují retenční objemy
soustavy rybníků nad městem Planá. Aktuální potřeba protipovodňové ochrany je již dlouhodobě sledována na levostranných přítocích Planského potoka na severním a východním
okraji města. Vznik povodní podporuje způsob hospodaření s úplnou nebo částečnou absencí prvků omezujících a zpomalujících povrchový odtok srážkových vod. Ze stejných důvodů
je aktuální ochrana místních částí Pavlovice, Otín a lokality Dolní Sedliště. Pro koncentrovanou chatovou zástavbu v úzkém údolí jsou ohrožujícím prvkem povodně na řece Mži.

Stanovená záplavová území
Záplavová území toků představují významný územní limit, který je nutné při lokalizaci
aktivit v území respektovat. Zvláště nebezpečnou část záplavových území tvoří jejich aktivní
zóny. V řešeném území jsou záplavová území (včetně aktivních zón) zatím stanovena pouze
pro Mži a pro Hamerský potok.

Veřejná vodohospodářská infrastruktura
Město Planá je vybaveno vodovodem, kanalizací a čistírnou odpadních vod pro veřejnou potřebu. Stávající infrastruktura je schopna dalšího rozvoje.
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Územně odloučené místní části jsou zásobovány vodou z místních podzemních zdrojů.
Z nich mají Otín, Týnec, Křínov, Svahy, Pavlovice, Vysoké Sedliště a Dolní Sedliště vlastní
vodovody pro veřejnou potřebu. Zásobování Křížence, Vížky a Zlivi je založeno na odběru
vody z domovních a veřejných studní.
Úroveň odvádění a čištění odpadních vod v územně odloučených místních částech nedosahuje potřebnou úroveň. Zcela bez kanalizace jsou místní části Zliv, Vížka a Vysoké Sedliště.

A.2.6. Biogeografické členění2
Bioregiony
Území zasahuje do Tachovského bioregionu (I.27) a Plzeňského bioregionu (I.28) - východní část území.
provincie
podprovincie
bioregiony

1.
1.27a
1.28

STŘEDOEVROPSKÝCH LISTNATÝCH LESŮ
hercynská
tachovský (západní část řešeného území)
plzeňský (východní část řešeného území)

1.27 Tachovský bioregion - je tvořen brázdou na kyselých horninách s větším rozsahem
podmáčených stanovišť. Převažují acidofilní doubravy, řazené geobiocenologicky do
4. bukového vegetačního stupně, avšak se značně ochuzenou biotou vlivem kyselých podkladů i vzdáleností od center teplomilné bioty. Cenné jsou četné rybníky a mokré louky, lesy
jsou výhradně kulturní bory a smrčiny; převažuje orná půda.
1.28 Plzeňský bioregion - území je tvořeno pahorkatinou na převážně kyselých břidlicích
s buližníky a na extrémně kyselých permských sedimentech. Tomu odpovídá velmi monotónní biota, ochuzená o většinu teplomilných i troficky náročných druhů. V řešeném bioregionu jsou zastoupeny 3. dubovo-bukový a 4. bukový vegetační stupeň, potenciálně acidofilní
a borové doubravy, ostrůvky dubohabřin, v kaňonech řek s reliktními bory a bikovými bučinami. Charakteristické jsou přírodně blízké bory na permu a acidofilní vegetace buližníku.

A.2.7. Chráněná území
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.

Přírodní rezervace Pavlovická stráň:
Nachází se v katastrálním území Vysoké Sedliště v nadmořské výšce 430-510 m. Výměra činí 6,44 ha. Byla vyhlášena v roce 1988 a následně přehlášena v roce 1997. Správ-

2

Culek et al: Bigeografické členění České Republiky (Enigma, Praha 1996)
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cem 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
subatlanský nosatec, vázaný na porosty janovce.

Významné krajinné prvky (VKP):
V řešeném území je registrována řada významných krajinných prvků, jsou zastoupeny
roztroušeně po celém správním území. Předmětem ochrany jsou zejména porosty mimolesní
zeleně s druhově rozmanitou skladbou dřevin.
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 Planska 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.

Územní systém ekologické stability (ÚSES):
Součástí posuzované 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 úrovní 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.

Památný strom, alej:
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.
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Ochranné pásmo stromů resp. aleje je dáno zákonem – tzn. tvar kruhu o poloměru 10-ti
násobku průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí). V tomto pásmu není dovolena žádná
pro památné stromy škodlivá činnost, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

A.2.8. Krajina
Krajinu řešeného území lze rozdělit na dvě oblasti: západní plošší oblast TachovskoChodskou a východní členitější oblast Kosí.
Západní část (okolí Plané), která spadá do geomorfologického celku Podčeskoleské pahorkatiny, podcelku Tachovská brázda má charakter ploché sníženiny s četnými rybničními
plochami, které dosahují rozlohy až několika desítek hektarů (Anenský a Labutí rybník). Toky
jsou zde vodnatější a charakteristické je také vyšší zastoupení zemědělské půdy organizované do velkých bloků. Lesní plochy jsou soustředěny spíše v menších celcích a jsou reprezentovány zejména kulturními smrčinami a bory. V okolí vodních ploch a na podmáčených
stavištích se zachovaly olšiny. Hlavními toky jsou v tomto prostoru Hamerský a Planský potok. V řešeném území je v této oblasti jediným sídlem město Planá. Hlavními dominantami
zde jsou novobarokní věž kostela Nanebevzetí P. Marie, mohutná a výstavní budova základní školy Na Valech a také rozhledna na Bohušově vrchu. Výrazný je také pohled na poutní
kostel sv. Anny, nad rybniční krajinou, v severozápadní části území. Negativní dominantu
města tvoří silo v areálu Agroservisu Tachov.
Do východní Kosí oblasti přechází Tachovsko-Chodská oblast výrazným zalesněným
svahem, který se táhne podél tzv. mariánskolázeňského zlomu. Z geomorfologického hlediska je tato oblast zastoupena celky Bezdružická vrchovina v severní a střední části řešeného
území a Stříbrskou pahorkatinou na jihovýchodě. Jedná se o členitější území
s charakteristickými zaříznutými lesnatými údolími zejména Mže, Kosího potoka, ale také
Týnského potoka. Oblast je krajinnou mozaikou zemědělské půdy, lesů, drobných vodních
ploch a rozptýlené zeleně. I v této oblasti převládají kulturní smrčiny a bory. Původní dřevinná skladba se zachovala pouze místy na špatně přístupných lokalitách. Zvlněný reliéf převyšují neovulkanický suk Homole nad Křížencem a vrch Výhledy u Pavlovic. V tomto prostoru
převažují drobná sídla, dominantami jsou zejména věže vesnických kostelů (většinou dosti
zchátralé).
V rámci Kosí oblasti byl 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.
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A.2.9. Kulturní a historické památky
Mezi hodnotná území patří zejména historické jádro města Planá, které bylo pro své kulturně historické hodnoty prohlášeno městskou památkovou zónou. Původní urbanistická
struktura města je dochována. Centrální prostor na návrší tvoří protáhlé náměstí Svobody s
výstavní budovou radnice a vesměs upravenými měšťanskými domy s převážně barokními
fasádami. Náměstí přechází východním směrem v ulici Dukelských hrdinů, která končí v
blízkosti kostela sv. Petra a Pavla, kde vznikalo nejstarší osídlení Plané. Na západním cípu
návrší, v ose náměstí, je situován zámecký areál s anglickým parkem. Původně gotický hrad
byl přestavěn na renesanční zámek. V současnosti veřejnosti nepřístupný areál byl v letech
1948 – 1991 využíván jako kasárna pohraniční stráže.
Cennou urbanistickou strukturou jsou také návesní prostory některých částí obce. Jedná
se o centrální prostory obklopené venkovskými usedlostmi s upravenou veřejnou zelení a
vodními plochami, které určují jedinečný ráz sídla. Příkladem jsou místní části Křínov, Kříženec a Týnec.
Přehled registrovaných nemovitých kulturních památek v jednotlivých sídlech:
Křínov
•

kaple; stavba obdélného půdorysu z druhé poloviny 19.stol.

•

kostel P. Marie; farní kostel původně z poslední čtvrtiny 14. století byl zbarokizován. Průčelí s dodatečně postavenou klasicistní věží. Dnes pouze torzo – stěny a
zbytky věže.

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (kostel, pamětní kříž před kostelem, tumba rodiny
Löwovy, soubor 4 náhrobků u kostela) - kostel z konce 13. století s trojlodím sklenutým v 2. polovině 14. století, barokně přestavěn v letech 1745-68, novobarokní
věž pochází z r. 1904. Věž kostela dnes slouží jako galerie a rozhledna;

•

kostel sv. Anny; barokní poutní kostel, situovaný na návrší severozápadně od
města, byl postaven v letech 1721-26 na místě staršího původně gotického kostela, který byl zničen požárem;

•

kostel sv. Petra a Pavla (kostel, ohradní zeď s branou, kašna před branou) - jednolodní románský kostel z 1. poloviny 13. století, v 90. letech 20. století rekonstruován. Dnes je využíván jako městská galerie;

•

městské opevnění; část městské hradby, příkopu a valu je zachována jižně od
kostela Nanebevzetí P. Marie v ulici Na Příkopech, v ulici Pohraniční Stráže, Tylově a Slovanské ul.;

•

kříž; železný kovaný kříž při silnici na Mariánské Lázně zničen;

•

kříž; železný kovaný kříž při silnici do Tachova zničen;

•

socha sv. Jana Nepomuckého; svatojanský sloup ve Slepé ul. Původně býval
před kostelem sv. Petra a Pavla;

Otín

Planá
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•

socha sv. Jana Nepomuckého; svatojánský sloup z r. 1712 v centrální části náměstí Svobody. Na vrcholu třístranného obelisku je sv. Jan Nepomucký jako
zemský patron, pod ním patronka horníků sv. Barbora a sv. Florián, patron hasičů
a ochránce před požáry a také sv. Šebestián, jeden z ochránců proti moru;

•

smírčí kříž; monolitický kamenný kříž;

•

smírčí kříž; nenalezen;

•

radnice; raně barokní budova z let 1680-85, zvýšená v r. 1883 o druhé patro
s malovaným štítem;

•

měšťanské domy; vesměs původem pozdně gotické domy s převážně barokní
fasádou;

•

fara; barokní děkanství z r. 1708 v bezprostředním sousedství kostela Nanebevzetí P. Marie;

•

areál zámku; rozsáhlý soubor budov, původně se samostatným opevněním, stojí
na ostrohu západně od městského jádra. Původně gotický hrad pravděpodobně
ze 13. století byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek a v 18. století rozšířen o barokní křídlo. Celek doplňuje renesanční konírna z konce 16. století a raně
barokní budova kanceláří. V současnosti nepřístupný areál byl v letech 19481991 využíván pohraniční stráží. Přístupný zůstává okolní anglický park.

Vysoké Sedliště
•

kostel sv. Václava (kostel, kaple-márnice, ohradní zeď se 2 brankami) - barokní
kostel z r. 1704 vybudovaný na místě původního, doloženého již r. 1358. Věž vyhořela v l. 1865 a 1957 a již nebyla obnovena.

•

tvrz Řešanov - pozůstatek kruhového opevnění švédské armády z r. 1647 na vrchu Hrotek mezi osadami Řešanov a Boudy, jehož val je na východní a jižní straně prokopán pravidelnými zářezy, v nichž byla umístěna děla.

Zliv

A.2.10. Předpoklady dalšího vývoje bez provedení koncepce územního plánu
Hlavním cílem koncepce územního plánu je vytvoření předpokladů pro vyvážený vztah
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území.
Bez provedení koncepce územního plánu lze očekávat nahodilý vývoj území bez komplexního řešení prostorového a funkčního uspořádání území. Nelze zabezpečit účelný rozvoj
města a jeho místních částí, jak z hlediska technické, tak dopravní infrastruktury.
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A.3.

CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT
UPLATNĚNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY

Znečištění ovzduší a hluková zátěž obyvatelstva
V tomto ohledu lze uplatněním Územního plánu předpokládat ovlivnění ovzduší
a obyvatelstva, zejména v důsledku realizace jednotlivých dopravních záměrů. Míra vlivu se
odvíjí od charakteru stavby. Obecně jsou kladně hodnoceny silniční stavby, které odvádějí
dopravu mimo sídla a také záměry, které umožňují jiný než silniční způsob dopravy, tzn. železnice nebo cyklistické stezky.

Fauna, flóra a biologická rozmanitost, krajina
Fauna, flóra a biologická rozmanitost by mohly být uplatněním Koncepce významně
ovlivněny, a to v případě realizace navrhovaných záměrů, které jsou spojeny s vlivy na významné krajinné prvky, skladebné části ÚSES, stromy a památkově chráněné aleje. Realizací některých záměrů může dojít k záboru cenných biotopů, snížení migrační prostupnosti
území apod.

Půda a horninové prostředí
V každém případě lze předpokládat ovlivnění půdního fondu a to v důsledku realizace
záměrů navrhovaných Územním plánem, které souvisí se záborem půdního fondu. V tomto
ohledu je důležité, aby byl tento vliv minimalizován zejména s ohledem na lesní půdu a zemědělskou půdu nejvyšší kvality.
Z hlediska horninového prostředí není očekáván významný vliv. V území nejsou registrovány výhradní ložiska nerostných surovin a vyjma poddolovaných území a údolních niv
zde nejsou ztížené podmínky pro zakládání staveb.

Podzemní a povrchové vody
Potenciálně nejzávažnějšími zásahy do životního prostředí jsou ty návrhy, které se dostávají do kontaktu, eventuálně do konfliktu s územními a environmentálními limity využití
území. Jako limity s konkrétním územním průmětem jsou v oblasti vodních poměrů pro hodnocení využita:
•

území stanovených ochranných pásem vodních zdrojů,

•

stanovená záplavová území vodních toků,

•

území chráněná pro akumulaci povrchových vod.

Jako limity bez územního průmětu jsou v hodnocení použita kritéria ochrany kvantitativních a kvalitativních parametrů vody a vodních poměrů před znehodnocením nebo poškoze-
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ním. Koncepčním cílem je dosažení a stabilizace přirozeného nebo přírodě blízkého režimu
a jakosti podzemních a povrchových vod.
Hmotné statky a kulturní dědictví
V souvislosti s uplatněním územního plánu nejsou předpokládány významné vlivy
na hmotné statky a kulturní dědictví. Výjimkou by byly záměry, které představují likvidaci stávající zástavby. Případný negativní vliv by mohly mít také záměry, které svým charakterem
snižují estetickou hodnotu území.
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A.4.

SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY
BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA
S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI

Znečištění ovzduší a hluková zátěž obyvatelstva
Mezi jevy, které by bylo možno v řešeném území označit za problémové je zatížení obyvatelstva hlukem a emisemi z dopravy. V tomto ohledu má Územní plán možnost přispět ke
zlepšení těchto negativních vlivů odvedením transitní dopravy ze sídel, případně zvýšením
plynulosti dopravy nebo zvýšením atraktivity šetrnějších způsobů dopravy.
Zhoršení kvality ovzduší v řešeném území se dá očekávat v případě významného nárůstu ploch pro výrobu.

Fauna flóra a biologická rozmanitost
Současným celosvětovým problémem je pokles biologické rozmanitosti, ubývání rostlinných a živočišných druhů. Ačkoliv záměry navrhované ÚP si vyžádají zábory biotopů, jedná
se zejména o zábor zemědělsky využívaných ploch, kde není předpoklad výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin či živočichů.
Dalším problémem je šíření nepůvodních, agresivních druhů rostlin i živočichů, které vytlačují konkurenčně slabší původní druhy. Ani v tomto případě se nepředpokládá, že by
uplatnění ÚP znamenalo významnou podporu tohoto jevu.
V řešeném území se nenalézají prvky soustavy NATURA 2000, proto ani v tomto ohledu
nelze očekávat významné ovlivnění a jediným zvláště chráněným územím je zde přírodní
rezervace Pavlovická stráň v těžko dostupném terénu údolí Mže, kde nejsou předpokládány,
žádné záměry.

Půda a horninové prostředí
Současným problémem životního prostředí je nedostatečná ochrana zemědělského
půdního fondu před jeho odnímáním k jiným účelům, zejména účelům zástavby. Odstraněním půdního krytu a následným zpevněním povrchu pro účely výstavby dochází k nevratným
škodám na základní složce životního prostředí.
Uplatněním územního plánu lze předpokládat negativní ovlivnění půdního fondu. Nejvýznamnější ovlivnění je možno spatřovat v trvalém záboru nejkvalitnějších zemědělských půd
(I. a II. třídy ochrany).
Dalším z problémů životního prostředí je také nevhodná struktura zemědělského půdního fondu (nadměrně velké celky orné půdy i trvalých travních porostů bez přítomnosti rozptýlené dřevinné zeleně), společně s uplatňováním nevhodných agronomických postupů vedoucích ke ztrátě přirozené úrodnosti půd, intenzivnímu rozvoji vodní a větrné eroze, snížení retenčního potenciálu půd, případně kontaminaci půd cizorodými látkami. Uplatněním územní-
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ho plánu budou vytvořeny předpoklady k částečné nápravě tohoto stavu, a to prostřednictvím
vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability (ÚSES).
Ze současných problémů spojených s lesní půdou a lesními porosty může být koncepcí
ÚP ovlivněna zejména pokračující fragmentace lesních porostů, snižující stabilitu lesních
ekosystémů.
Z hlediska horninového prostředí není očekáváno významné ovlivnění.

Podzemní a povrchové vody
Protipovodňová opatření
Aktuálním přetrvávajícím problémem města Planá je ochrana zastavěných ploch mezi
východním okrajem zástavby a Městským Velkým rybníkem před přívalovými přítoky
z dílčích povodí levostranných přítoků Planského potoka. S narůstající plochou zastavěného
území se problém dále prohloubí.
V přiměřeném rozsahu je nutné řešit také ochranu místních částí Otín, Pavlovice a Vysoké Sedliště (lokalita Dolní Sedliště) před přívalovými přítoky z přilehlých odtokově narušených dílčích povodí.
Záplavová území
Tato území s opakovaným rozlivem povodňových průtoků musí koncepce respektovat
při lokalizaci nových záměrů, zejména při návrhu křížení (nebo souběhu) dopravních tras
s těmito plochami.
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
Výběr lokalit potenciálních vodních nádrží, tj. lokalit pro výhledovou akumulaci vod podle
Směrného vodohospodářského plánu (SVP) z roku 1988 je dosud platný. Do správního
území města Planá zasahuje část výhledově uvažované nádrže Otín na Kosovém potoce.
Návrh ÚP Planá tuto lokalizaci respektuje.
Veřejná vodohospodářská infrastruktura
Vybudovaný vodovodní systém města Planá, včetně jeho zdrojové části vyhovuje současným poměrům. Navrhovaný rozvoj je však podmíněn rozšířením vodovodní sítě do rozvojových ploch a zvětšením akumulačního objemu vodojemu Braun. Rovněž zásobování navrhovaných rozvojových ploch v místních částech vyžaduje rozšíření již vybudovaných místních vodovodních sítí.
Čištění odpadních vod města Planá zabezpečuje stávající mechanicko-biologická ČOV.
Postupným naplňováním navrhovaných rozvojových ploch bude kapacita ČOV již v krátké
době vyčerpána a bude nezbytné provedení její intenzifikace a rozšíření, mj. i v souvislosti
se zavedením zpřísněných požadavků na úroveň čištění podle nařízení vlády č. 229/2007
Sb. Souběžně s růstem zastavěných ploch města narůstá i objem srážkových vod odváděných kanalizačními stokami. Uplatněním Územního plánu budou nároky na průtokovou kapacitu stokové sítě dále narůstat. K hydraulickému přetížení stok přispívají do značné míry
dešťové vody z velkých výrobních, skladovacích a komerčních areálů s rozsáhlými plochami
střech a parkovišť.
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Hmotné statky a kulturní dědictví
Z hlediska hmotných statků lze očekávat kladné ovlivnění v souvislosti s problematikou
využití v současnosti nevyužitých zemědělských a výrobních objektů a areálů. Z hlediska kulturního dědictví nelze očekávat významné ovlivnění.
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A.5.

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH
VARIANT ÚZEMNÍHO PLÁNU, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A
DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH

Následující kapitoly pojednávají souhrnně o vlivech záměrů na jednotlivé složky životního prostředí. Konkrétní zhodnocení jednotlivých návrhů je podrobně vyjádřeno v tabulkových
sestavách (kap. A.5.8).

A.5.1. Vlivy na obyvatelstvo
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo nepředstavuje realizace ÚP významný vliv. Územní
plán vytváří podmínky pro rozvoj obytné zástavby i občanského vybavení. V případě ploch
pro výrobu a skladování a smíšené výrobní plochy lze očekávat nárůst imisního a hlukového
zatížení území, ať již samotným způsobem využití ploch či následným zvýšením dopravní
zátěže. Míra vlivu se odvíjí od využití ploch a jejich konkrétní situování vůči zástavbě. Míru
vlivu jednotlivých ploch nelze přesně určit bez znalosti jejich konkrétního využití. Pozitivně je
hodnocen rozvoj ploch pro sportovní využití, zejména lokalizované v centrální části sídla
Planá.
Za pozitivní je hodnoceno také snížení zátěže z dopravy (emise, hluk, vibrace, stres)
v důsledku návrhu přeložky DS1 v severní části obce Planá.
Vlivy v průběhu realizace záměrů
V průběhu realizace jednotlivých záměrů jsou očekávány typické vlivy stavební činnosti,
tj. hluk ze stavby a z navazující nákladní dopravy, prašnost, emise z provozu strojů atd. Intenzita působení těchto vlivů závisí na poloze konkrétních staveb vůči chráněné zástavbě
a na rozsahu staveb, způsobu provádění výstavby a délce výstavby. Tato zátěž má dočasný
charakter a omezuje se vždy na konkrétní místo a dobu výstavby.

A.5.2. Vlivy na faunu, flóru a biologickou rozmanitost
Negativní vlivy na stanoviště budou spojeny se záměry, které vyžadují odstranění vegetačního a půdního krytu a jsou situovány na přírodních či přírodě blízkých biotopech.
V řešeném území se jedná zejména o lesní porosty, plochy nelesní zeleně, četné vodní plochy s doprovodnou zelení, údolí vodních toků a toky samotné. V tomto ohledu jsou jednotlivé
záměry navrhovány převážně na zemědělsky intenzivně využívaných pozemcích a jejich vliv
je hodnocen jako nevýznamný, případně mírně negativní. Výjimkou jsou záměry dopravní
infrastruktury DS1 (přeložka silnice I/21) a případná realizace záměrů DR1 (územní rezerva koridor rychlostní železniční tratě), DR3 (územní rezerva - koridor modernizace tratě č. 170)
a vodní nádrž Otín (R1).
Výše zmíněné záměry dopravní infrastruktury jsou mírně negativně hodnoceny také
z hlediska migrační prostupnosti území. V tomto ohledu musí být zajištěna prostupnost tělesem stavby zejména v místě křížení s prvky ÚSES a vodními toky. Z hlediska migrační pro32
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stupnosti krajiny se jeví problematicky také rozsáhlé výrobní areály a plocha pro fotovoltaickou elektrárnu: Z40.
Kladným ovlivněním je závazné vymezení územního systému ekologické stability ve
všech úrovních.

A.5.3. Vlivy na půdu (ZPF a PUPFL) a horninové prostředí
V důsledku uplatnění koncepce dojde k zápornému ovlivnění půdního fondu. Územní
plán navrhuje rozsáhlé rozvojové plochy, jejich využití bude spojeno s plošně významnými
zábory ZPF. Uvedené vlivy jsou hodnoceny jako významně negativní zejména v případě záboru ZPF vysoké kvality (půdy I. a II. třídy ochrany), to se týká záměrů: Z15 (bydlení), Z38
(plocha smíšená výrobní), Z42 (nezpevněná vzletová a přistávací dráha) a případná realizace územních rezerv: R2 (plocha smíšená výrobní), R3 (bydlení), DR1 a DR3. Ze stejného
důvodu je negativně hodnocen záměr rozvojové plochy určené pro fotovoltaickou elektrárnu:
Z40.
Ve vztahu k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (PUPFL) je negativně hodnocen
záměr technické infrastruktury: EN1 - nadzemní vedení VN 22 kV (Pavlovice - Josefova
Huť), který si vyžádá smýcení porostu pro stavbu a jeho ochranné pásmo a také případná
realizace vodní nádrže Otín (R1).
Ostatní záměry jsou hodnoceny jako bez vlivu na půdu. Významně pozitivně jsou hodnoceny záměry revitalizace místních povodí, které povedou k obnovení přirozených odtokových poměrů a tudíž ke zmírnění účinků vodní a větrné eroze. Protierozní účinek lze v určité
míře očekávat také od realizace některých prvků ÚSES.

A.5.4. Vlivy na podzemní a povrchové vody
Dopravní infrastruktura:
Vliv na režim a jakost podzemních a povrchových vod je u záměrů silniční, železniční
dopravy, parkovacích a odstavných ploch hodnocen převážně jako potenciálně mírně negativní vzhledem k případným změnám původních odtokových poměrů a poškození jakosti vod.
Potenciálně významné negativní vlivy byly identifikovány u záměrů:
•

DS1 - přeložka silnice I/21 - realizací záměru se zmenší plocha přirozeného mokřadu a povodňového rozlivu Planského potoka;

•

DR1 - územní rezerva rychlostní železniční tratě - v kat. území Vysoké Sedliště je
koridor v kolisi se stanoveným ochranným pásmem vodního zdroje obce Brod
n.T.;

•

DR3 – územní rezerva modernizace tratě č. 170 – přechod záplavového území
Hamerského potoka.

U záměrů místních a účelových komunikací, turistických tras, cyklistických tras
a hipotras se vlivy na podzemní a povrchové vody nepředpokládají.
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Technická infrastruktura:
Vliv záměrů zásobování pitnou vodou je za předpokladu nepřekročení povolených odběrů podzemních vod a zabezpečení adekvátního zneškodňování následně použité odebrané
vody (odvádění a čištění odpadních vod) považován za nulový.
Záměry odvádění a čištění odpadních vod představují potenciálně pozitivní vliv na jakost
podzemních a povrchových vod.
Záměry zásobování elektrickou energií a zásobování plynem nevykazují žádné vlivy na
vodní prostředí. Realizace malé vodní elektrárny (Z48, k.ú. Svahy) nebude při dodržování
stanovených podmínek vykazovat žádné vlivy na režim povrchových vod.
Vliv revitalizace Týneckého a Planského potoka a jeho přítoků představuje návrat
k původnímu odtokovému režimu a proto je významně pozitivní.
Protipovodňové a revitalizační úpravy v horních částech povodí přítoků Planského potoka a v místních povodích nad Otínem, Pavlovicemi a Dolním Sedlištěm směřují k obnovení
přirozených odtokových poměrů a proto vykazují výrazně pozitivní vliv na povrchové a podzemní vody i na obyvatelstvo.
Potenciální vliv uvažované vodní nádrže Otín (územní rezerva R1) na vodní poměry je
pozitivní. Při extrémně vysokých nebo i extrémně nízkých průtocích je vliv výrazně pozitivní.
Realizace nádrže vyvolá potřebu přemostění údolí pro převedení silnice II/201.
Rozvojové plochy:
Záměry zařazené do skupin: bydlení, plochy smíšené obytné, občanské vybavení, rekreace, výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba nevykazují žádné potenciální negativní vlivy na vodní poměry, pokud budou jejich odpadní vody odváděny a čištěny v souladu
s návrhem tohoto územního plánu.
Záměry náležející do skupin: plochy smíšené výrobní – výrobní a komerční zařízení
(Z32, Z33, Z38, případně také Z37, Z63 a P3) jsou zpravidla spojeny s realizací plošně rozsáhlých zastřešených objektů, zpevněných parkovacích a odstavných ploch a vyžadují proto
náročnější řešení odvádění velkých objemů srážkových vod do dešťové kanalizace nebo
vodního toku. Vliv na vodní režim je proto potenciálně významně negativní.
Negativní vliv fotovoltaických elektráren na odtokový režim povrchových vod je srovnatelný s vlivem zastřešených výrobních a skladovacích hal. Bez kompenzace odtoku dešťových vod je jejich vliv výrazně negativní a nepřijatelný.
Využití navrhovaných rozvojových ploch nesmí ohrozit podmínky ochrany podzemních
a povrchových vod. Bezpodmínečně musí být respektovány režimy ochranných pásem vodních zdrojů, které jsou v daném území prakticky nenahraditelné.

A.5.5. Vlivy na ovzduší a klima
V důsledku realizace návrhů ÚP lze očekávat kladné i záporné ovlivnění kvality ovzduší.
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Dopravní infrastruktura:
Návrhy silniční dopravy nepředstavují zásadní ovlivnění znečištění ovzduší. Přeložka
silnice I/21 napomáhá ke zvýšení plynulosti a rychlosti dopravy, což částečně vede k poklesu
emisí oxidu uhelnatého a organických látek, ale naopak lze předpokládat nárůst emisí oxidů
dusíku. Kladně je hodnocena modernizace a optimalizace železniční tratě a záměry cyklistické dopravy, případně pěší trasy, které mají potenciál převzít část dopravních výkonů na
místní úrovni.
Technická infrastruktura:
Záměry technické infrastruktury nejsou spojeny s významnými vlivy na ovzduší.
Rozvojové plochy:
Potenciální negativní vliv představují četné plochy pro výrobu a skladování a plochy
smíšené výrobní. Míra vlivu se odvíjí od budoucího způsobu využití ploch. Mírně negativně
jsou hodnoceny také rozvojové plochy pro bydlení a to zejména v obcích, které nejsou plynofikovány. Znečištění ovzduší lze očekávat také v souvislosti se zvýšením intenzity dopravy
k nově zastavěným lokalitám.

A.5.6. Vlivy na hmotné statky a kulturní dědictví
Při dodržování zákonných podmínek nepředstavuje realizace záměrů významné ovlivnění hmotných statků a kulturního dědictví v řešeném území.

A.5.7. Vlivy na krajinu
Až na výjimky vytváří koncepce ÚP podmínky pro výstavbu uvnitř zastavěného území,
případně v jeho bezprostřední návaznosti, včetně účelně zvolených ploch zeleně. V menších
sídlech jsou rozvojové plochy situovány převážně v prolukách s možností zahuštění centrálních částí obcí. ÚP navrhuje také záměry přestavby a ploch k opětovnému využití.
Významnou negativní změnu krajinného rázu, v tomto případě změnu charakteru sídla,
lze očekávat v jižní části města Planá, kde je navrhováno velmi významné rozšíření výrobních ploch.
Pozitivně je hodnocena rozvojová plocha smíšená obytná - venkovská v k.ú. Vítovice u
Pavlovic (Z51, Z52). Jde o po válce zaniklou obec, v současné době využívanou pouze několika rekreanty, na ostatních pozemcích jsou ruiny původních stavení.
Zásadní změnu z hlediska krajiny a krajinného rázu by znamenala případná realizace
vodní nádrže Otín (R1), která je v současnosti chráněna územní rezervou. Ovlivnění by se
v tomto případě týkalo nejen samotné oblasti Kosího potoka, ale i širokého okolí.
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A.5.8 Tabulkové vyhodnocení záměrů
Katastrální území Křínov
Rozloha
(ha)

Ozn.

Navrhované využití

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

Z1

Plocha smíšená obytná - venkovská, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK8)

0,11

přírodní park, ochranné pásmo lesa

Bez významného vlivu.

Z2

Plocha smíšená obytná - venkovská, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK8)

0,48

přírodní park, ochranné pásmo lesa

Bez významného vlivu.

Z3

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,23

přírodní park

Bez významného vlivu.

Z4

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,12

přírodní park

Bez významného vlivu.

Katastrální území Kříženec
Rozloha
(ha)

Ozn.

Navrhované využití

Z5

Plocha občanského vybavení, zázemí koňské
farmy (podmíněně vhodné se souhlasem VUSS)

0,20

přírodní park, ochranné pásmo lesa

Bez významného vlivu. Jde o rozšíření stávajícího areálu pro
administrativu případně ubytování.

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,25

stávající zeleň

Bez významného vlivu. Zhodnocení kvality a perspektivnosti
stávající zeleně a její začlenění do prostorového řešení plochy.

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,47

přírodní park, stávající zeleň

Bez významného vlivu. Zhodnocení kvality a perspektivnosti
stávající zeleně a její začlenění do prostorového řešení plochy,
zachování zeleně v blízkosti komunikace.

Z6

Limity využití území

Z7
R1

Územní rezerva - lokalita pro akumulaci povrchových vod - nádrž Otín

214,63

Hodnocení / návrh opatření

přírodní park, prvky ÚSES (NRBK,
Územní ochrana plochy neznamená přímý vliv na složky životLBC, LBK), lesní porosty, cenné staního prostředí. Případná realizace záměru vyvolává významně
novištní podmínky údolí Kosího potoka negativní dopady na cenné stanovištní podmínky nejen v místě
lokality, ale i širokém okolí záměru, včetně významného ovlivnění krajinného rázu dotčené oblasti. Naopak významně pozitivně nádrž působí z hlediska ochrany území před povodněmi.
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Katastrální území Otín u Plané
Ozn.

Navrhované využití

Rozloha
(ha)

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

Z8

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,70

-

Bez významného vlivu.

Z9

Plocha smíšená obytná - venkovská

1,02

-

Bez významného vlivu.

Z10

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,11

přírodní park

Bez významného vlivu.

Katastrální území Pavlovice nad Mží
Rozloha
(ha)

Ozn.

Navrhované využití

Z11

Plocha občanského vybavení - sportovní zařízení

0,58

ochranné pásmo lesa

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,27

ochranné pásmo vodního zdroje
II. stupně

Bez významného vlivu. Nutno respektovat ochranné podmínky
vodního zdroje.

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,30

stávající zeleň

Bez významného vlivu. Zhodnocení kvality a perspektivnosti
stávající zeleně a její začlenění do prostorového řešení plochy.
Zachování zeleně v blízkosti komunikace.

Z14

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,10

-

Bez významného vlivu.

P1

Plocha přestavby - plocha k opětovnému využití
(bývalá železárna v Josefově Huti); možné využití plochy: výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba; provozy nesmí mít negativní vliv
na životní prostředí přesahující hranice areálu

1,54

ÚSES (RBK), ochranné pásmo lesa

Nadzemní vedení VN 22 kV (Pavlovice - Josefova Huť)

-

Z12

Limity využití území

Z13

EN1

Hodnocení / návrh opatření
Bez významného vlivu.

Podmínkou je realizace ekologického provozu bez negativních
vlivů na vodoteč a okolní přírodně cenné prostředí.

lesní porosty (les hospodářský, les
zvláštního určení)
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Katastrální území Planá u Mariánských Lázní
Rozloha
(ha)

Ozn.

Navrhované využití

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

Z15

Plocha bydlení - v rodinných domech, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK1)

9,17

ZPF I. třídy ochrany

Mírně negativní vliv. Zábor kvalitní zemědělské půdy. Postup
zástavby z jižní strany plochy.

Z16

Plocha bydlení - v rodinných domech; realizace
záměru podmíněna výstavbou přeložky I/21

0,59

stávající zeleň

Bez významného vlivu. Zachování zeleně v severní části pozemku.

Z17

Plocha dopravní infrastruktury; parkovací a odstavná plocha pro osobní vozidla

0,13

městská památková zóna

Z18

Plocha bydlení - v bytových domech, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK2)

0,95

městská památková zóna

Bez významného vlivu na složky ŽP. Plocha v současné době
již využívána částečně pro bydlení a jako zahrádky.

Z19

Plocha bydlení - v rodinných domech

0,07

městská památková zóna

Bez významného vlivu.

Plocha dopravní infrastruktury; parkovací
a odstavná plocha pro osobní vozidla - přestavba

0,08

městská památková zóna

Z20

7,90

Z21

Plocha občanského vybavení - sportovní zařízení, včetně zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK2)

stávající zeleň, městská památková
zóna

Plocha dopravní infrastruktury; parkovací
a odstavná plocha pro osobní vozidla, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK3)

0,07

městská památková zóna

Z22

Z23

Plocha bydlení - v rodinných domech, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK3)

0,66

-

Plocha dopravní infrastruktury; parkovací
a odstavná plocha pro osobní vozidla - novostavba

0,36

městská památková zóna

Z24

Z25

Plocha občanského vybavení - sportovní zařízení

0,34

-

Z26

Plocha bydlení - v rodinných domech, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK4)

2,04

-

Bez významného vlivu.

Bez významného vlivu.

Bez významného vlivu. Podmínkou je maximální zachování
stávající zeleně.

Bez významného vlivu.

Bez významného vlivu.
Bez významného vlivu na složky ŽP. Plocha v současné době
využívána jako zahrádky.
Bez významného vlivu. Doplnění zeleně na západní straně
plochy vůči pozemku hřbitovu.
Bez významného vlivu.
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Rozloha
(ha)

Ozn.

Navrhované využití

Z27

Plocha bydlení - v rodinných domech, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací (MK5)

2,15

stávající zeleň

Bez významného vlivu. Podmínkou je výstavba rozvolněného
bydlení s vyšším zastoupením zeleně.

Z28

Plocha výroby a skladování - drobná a řemeslná
výroba

0,28

-

Bez významného vlivu na složky ŽP. Plocha v současné době
využívána jako zahrádky.

Plocha dopravní infrastruktury; parkovací
a odstavná plocha pro osobní vozidla - novostavba

0,08

-

Z29

Plocha dopravní infrastruktury; hromadné garáže
- novostavba

0,25

stávající zeleň

Bez významného vlivu na složky ŽP. Podmínkou realizace je
zhodnocení kvality a perspektivnosti stávající zeleně a její začlenění do prostorového řešení plochy. Plocha v současné době využívána jako zahrádky.

Plocha dopravní infrastruktury; parkoviště, garáže - novostavba.

0,23

stávající zeleň

Podmínkou realizace je zhodnocení kvality a perspektivnosti
stávající zeleně a její začlenění do prostorového řešení plochy.

Plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční
zařízení

6,62

odtokové poměry

Potenciálně významný negativní vliv. Podmínkou realizace vyhodnocení odtokových poměrů, srážkové odtoky zachycovat
v retenčních zdržích. Plocha je v současnosti částečně již využívána.

Plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční
zařízení (vymezení pásu izolační zeleně
v sousedství obytné zástavby)

21,04

odtokové poměry, obyvatelstvo

Potenciálně významný negativní vliv. Podmínkou realizace vyhodnocení odtokových poměrů, srážkové odtoky zachycovat
v retenčních zdržích; vymezit pás zeleně vůči obytné zástavbě.
Plocha je v současnosti částečně již využívána.

Z34

Dopravní infrastruktura; parkovací a odstavná
plocha pro osobní vozidla - přestavba

0,04

-

Z35

Plocha bydlení - v rodinných domech

1,12

-

Z36

Plocha bydlení - v rodinných domech, včetně
přestavby místní obslužné komunikace (MK7)

1,42

-

Plocha výroby a skladování - zemědělská výroba, včetně zpřístupnění účelovou komunikací
(UK25)

2,07

odtokové poměry

Z37

Z30

Z31

Z32

Z33

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

Bez významného vlivu.

Bez významného vlivu. V současné době již zpevněná plocha.
Bez významného vlivu.
Bez významného vlivu.
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Ozn.

Z38

Z39

Z40

Navrhované využití

Rozloha
(ha)

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

Plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční
zařízení

9,73
(a,b)

ZPF I. třídy ochrany, odtokové poměry Potenciálně významný negativní vliv. Významný zábor kvalitní
zemědělské půdy. Podmínkou zařazení do ÚP je etapizace
plochy. Podmínkou realizace vyhodnocení odtokových poměrů;
srážkové odtoky zachycovat v retenčních zdržích.

Plocha výroby a skladování – drobná a řemeslná
výroba

0,82

ZPF I. třídy ochrany

Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna

5,00

celá plocha ZPF II. třídy ochrany

Plocha je již částečně pro fotovoltaiku využívána. Významný
negativní vliv z hlediska záboru kvalitní zemědělské půdy.
Podmínkou další realizace je posouzení vlivů na odtokové poměry s důrazem na problematiku vodní eroze.

stávající zeleň, ÚSES

Plocha doporučená k vypuštění. Nevhodně umístěná plocha ve
volné krajině. V kolizi s návrhem obnovy stávající vodní nádrže.

-

Bez významného vlivu.

Z41

Plocha smíšená obytná - venkovská
Pozn.: Záměr z ÚP vyloučen.

Z42

Dopravní infrastruktura - letecká; nezpevněná
vzletová a přistávací dráha

5,48

ZPF I. třídy ochrany

Z43

Dopravní infrastruktura - letecká, plocha pro
výstavbu hangáru

0,32

ZPF I. třídy ochrany

Z63

Plocha smíšená výrobní – výrobní a komerční
zařízení

0,22

ÚSES (RBK), niva Planského potoka

Potenciálně významný negativní vliv. Plocha umístěná v nivě
Planského potoka, v místě vymezení ÚSES. Realizace podmíněna souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody pro zásah
do ÚSES, případně zpřesnění vymezení ÚSES.

Z64

Plocha smíšená obytná – centrální zóna

0,06

-

Bez významného vlivu.

Z65

Plocha technické infrastruktury; sběrný dvůr

0,25

odtokové poměry, městská památková Potenciálně mírně negativní vliv. Zajistit odpovídající ochranu
zóna
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na Malý
městský rybník.

P2

Plocha přestavby - plocha k opětovnému využití
(zámek); možné využití: občanské vybavení

1,57

nemovitá kulturní památka

Podmínkou je využití, které odpovídá typu objektu - památkově
chráněný objekt, dominanta města.

P3

Plocha přestavby - plocha smíšená výrobní výrobní a komerční zařízení

3,96

stávající zeleň

Bez významného vlivu. Zhodnocení kvality a perspektivnosti
stávající zeleně a její maximální začlenění do prostorového
řešení plochy.
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Ozn.

Navrhované využití

Rozloha
(ha)

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

R2

Územní rezerva - plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční zařízení

6,83

ZPF II. třídy ochrany

R3

Územní rezerva - plocha bydlení - v rodinných
domech

6,20

ZPF I. třídy ochrany

Podmínkou případné realizace je využití pro rozvolněné bydlení
s vyšším zastoupením zeleně.

R4

Územní rezerva - plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční zařízení
Pozn.: Záměr z ÚP vyloučen.

-

odtokové poměry, plocha bydlení

Podmínkou případné realizace je posouzení odtokových poměrů ze zastavěných ploch. Vyčlenit pás zeleně vůči obytné zástavbě.

R5

Územní rezerva - plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční zařízení

3,99

odtokové poměry

Podmínkou případné realizace je posouzení odtokových poměrů ze zastavěných ploch.

R6

Územní rezerva - plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční zařízení

4,38

stávající zeleň, okrajově ZPF II. třídy
ochrany, odtokové poměry

Podmínkou případné realizace je posouzení odtokových poměrů ze zastavěných ploch. Zhodnocení kvality a perspektivnosti
stávající zeleně a její maximální začlenění do prostorového
řešení plochy.

R7

Územní rezerva - plocha smíšená výrobní - výrobní a komerční zařízení

1,22

-

Bez významného vlivu. V současné době plocha využívána
jako zahrádkářská kolonie. Případnou realizaci podmínit přemístěním kolonie.

R8

Územní rezerva - plocha bydlení - v rodinných
domech

12,04

registrovaný VKP

Podmínkou případné realizace plochy je zhodnocení kvality
a perspektivnosti stávající zeleně, v součinnosti s orgánem
ochrany přírody, a její maximální začlenění do prostorového
řešení plochy.

R9

Územní rezerva - plocha občanského vybavení

0,66

stávající zeleň

Bez významného vlivu.

R10

Územní rezerva - technická infrastruktura - plocha pro rozšíření ČOV

0,25

-

Záměry odvádění a následného čištění odpadních vod jsou
hodnoceny kladně.

R11

Územní rezerva - plocha rekreace - zahrádkářská kolonie

2,11

ochranné pásmo vodního zdroje
II. stupně

Za předpokladu respektování ochranných podmínek vodního
zdroje záměr nepředstavuje výrazné ovlivnění složek ŽP.

R12

Územní rezerva - plocha občanského vybavení sportovní zařízení; střelnice, paintball

2,88

lesy zvláštního určení, ÚSES (LBK)

Areál bývalého muničního skladu. V současnosti ruiny stavebních objektů a zpevněných ploch. Potenciálně mírně negativní
vliv. Minimalizovat zásahy do lesních porostů. Využití areálu
nesmí narušit funkci lokálního biokoridoru, případnou střelnici
lokalizovat v nejsevernější části plochy.
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Potenciálně negativní vlivy z důvodu záboru kvalitních půd.

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Ozn.

Navrhované využití

DS1

Přeložka silnice I/21, včetně všech souvisejících
staveb (kruhové křižovatky, nadzemní křížení,
odstranění povrchu stávající silnice), šířka koridoru 20-100 m

Rozloha
(ha)

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

-

prvky ÚSES, alej památných stromů,
registrované VKP, půdy I. třídy ochrany

Realizace záměru představuje zásah do složek životního prostředí. Podmínkou realizace je minimalizace záboru půd I. třídy
ochrany, minimalizace zásahů do památné aleje, reg. VKP
a prvků ÚSES, rekultivace původní trasy silnice, zajištění doplnění doprovodné zeleně v severní části přeložky (od plochy
zeleně K3 k hranici řešeného území), minimalizace zásahu do
přirozené mokřadní rozlivové plochy Planského potoka.

Územní rezerva – koridor pro modernizaci tratě
č. 170 (III. TŽK) Brod nad Tichou - Planá - hranice krajů Plzeňský/Karlovarský, šířka koridoru
160 - 250m (v zastavěném území 120 m)

-

prvky ÚSES, registrované VKP, alej
památných stromů, záplavové území
Hamerského potoka, ZPF I. a II. třídy
ochrany, poddolované území, Penzion
sv. Anny

Územní ochrana koridoru není v rozporu s ochrannými podmínkami složek životního prostředí. Případná realizace záměru
představuje významné ovlivnění složek životního prostředí.
Podmínkou realizace je technické řešení neomezující funkčnosti prvků ÚSES (migrační prostupnost tělesem stavby), minimalizace zásahů do VKP a aleje památných stromů, přemostění
záplavového území, minimalizace záborů půd I. a II. třídy
ochrany, úpravy směrového řešení mimo stavbu Penzionu sv.
Anny a rekultivace původního železničního tělesa. Z důvodu
poddolování oblasti věnovat zvýšenou pozornost problematice
zakládání staveb.

V1

Rozšíření akumulačního vodojemu Braun.

-

-

Bez významného vlivu.

Výtlačný řad v úseku: vrty Planá - vodojem
Braun. Délka cca 1200 m.
Pozn.: Již realizován a tudíž převeden do stavu.

-

-

V2

DR3

Bez významného vlivu.
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Katastrální území Svahy
Ozn.

Navrhované využití

Rozloha
(ha)

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

Z44

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,21

-

Bez významného vlivu.

Z45

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,20

-

Bez významného vlivu.

Plocha smíšená obytná - venkovská, včetně
zpřístupnění přestavbou místní obslužné komunikace (MK12)

1,31

Z46

přírodní park, část plochy ZPF II. třídy
ochrany

Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna
Pozn.: Záměr z ÚP vyloučen.

-

Z47

Z48

Plocha výroby a skladování - malá vodní elektrárna
Územní rezerva - koridor železniční tratě
(také k.ú.Vysoké Sedliště, Zliv n.M)

0,08

-

DR1

Bez významného vlivu. Doporučení: pás zeleně ze západní
strany oproti zemědělské farmě.

ZPF I. třídy ochrany

Plocha doporučená k vypuštění. Záměr představuje potenciálně
negativní vliv zejména z hlediska záboru kvalitních zemědělských půd, negativního vlivu na krajinný ráz a odtokové poměry.

-

Za předpokladu dodržování stanovených podmínek nakládání
s vodami bez významného vlivu. Podporovaný způsob výroby
el. energie.

půdy I. a II. třídy ochrany, lesní porosty, ochranné pásmo vodního zdroje I.
a II. stupně, přírodní park, přírodně
cenné údolí Kosího potoka, krajinný
ráz

Územní ochrana koridoru není v rozporu s ochrannými podmínkami složek životního prostředí. Případná realizace by znamenala významný negativní zásah do krajiny a zmíněných přírodních limitů.

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

Katastrální území Týnec u Plané
Ozn.

Navrhované využití

Rozloha
(ha)

Z49

Plocha smíšená obytná – venkovská

0,50

-

Bez významného vlivu.

Plocha smíšená obytná - venkovská, včetně
zpřístupnění místní obslužnou komunikací
(MK14)

0,71

část plochy využívána jako sad

Z50

Bez významného vlivu.
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Katastrální území Vítovice u Pavlovic
Ozn.
Z51
Z52
EN2

Navrhované využití

Rozloha
(ha)

Limity využití území

Plocha smíšená obytná - venkovská

1,27

ochranné pásmo lesa

Plocha smíšená obytná - venkovská

1,19

ochranné pásmo lesa

Nadzemní vedení VN 22 kV a TS 22/04 kV pro
plochy Z51 a Z52 (Vítovice u P.)

-

lesní porosty

Hodnocení / návrh opatření
Kladně je hodnocena obnova po válce zaniklého sídla.
V současné době plochy využívány několika chataři. Na zbývajících pozemcích ruiny původních staveb.
Mírně negativní vliv. Minimalizovat zásah do lesních porostů.

Katastrální území Vížka
Ozn.
Z53

Z54

Navrhované využití
Plocha smíšená obytná - venkovská
Plocha výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna
Pozn.: Záměr z ÚP vyloučen.

Rozloha
(ha)
0,33
-

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

stávající zeleň

Bez významného vlivu. Zhodnocení kvality a perspektivnosti
stávající zeleně a její začlenění do prostorového řešení plochy.

přírodní park, ochranné pásmo lesa,
výstavba ve volné krajině, problematika odtoku dešťových vod

Doporučeno k vypuštění. Plocha bez návaznosti na zastavěné
území. Realizace by znamenala významný zásah do krajinného
rázu oblasti. Potenciálně významný negativní vliv lze předpokládat také z hlediska problematiky odtoku povrchových vod.

Limity využití území

Hodnocení / návrh opatření

Katastrální území Vysoké Sedliště
Ozn.

Navrhované využití

Rozloha
(ha)

Z55

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,35

Z56

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,16

-

Bez významného vlivu. Pozemek je již využíván jako zahrada.

Z57

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,25

-

Bez významného vlivu. Pozemek je již využíván jako zahrada.

Z58

Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou
rekreaci
Pozn.: Záměr z ÚP vyloučen.

ÚSES, přírodně hodnotné údolí Mže,
záplavové území Mže, ochranné pásmo lesa

ÚP nepodporuje rozvoj individuální rekreace v údolí Mže. Doporučeno k vypuštění.

-

-

Bez významného vlivu. Pozemek je již využíván.
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Katastrální území Zliv nad Mží
Ozn.

Navrhované využití

Rozloha
(ha)

Limity využití území

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,55

registrovaný VKP, stávající zeleň

Z60

Plocha občanského vybavení - sportovní zařízení

0,06

-

Z61

Plocha smíšená obytná - venkovská

0,08

ZPF II. třídy ochrany

Z62

Plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou
rekreaci
Pozn.: Záměr z ÚP vyloučen.

Z59

-

Hodnocení / návrh opatření
Plocha v zastavěném území v návaznosti na centrální část obce. Podmínkou realizace je přehodnocení významu VKP (ve
spolupráci s orgánem ochrany přírody), zhodnocení kvality
a perspektivnost stávající zeleně a její maximální začlenění do
prostorového řešení plochy.
Bez významného vlivu.

registrovaný VKP, stávající zeleň, zástavba ve volné krajině
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Bez významného vlivu.
Plocha lokalizována ve volné krajině, na ploše VKP. Z důvodu
nevhodné lokalizace plochy doporučeno k vypuštění.

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

A.6.

POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH
ZHODNOCENÍ. POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH
OMEZENÍ

Návrh územního plánu je zpracován invariantně.
Metodika hodnocení je součástí úvodu.
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A.7.

POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na základě hodnocení jednotlivých záměrů, u kterých lze očekávat negativní vlivy na
složky životního prostředí, byla navržena opatření pro jejich předcházení či zmírnění, případně kompenzaci. Na základě charakteru rozdělujeme opatření na koncepční, prostorová
a projektová. Kapitola se zabývá jejich shrnutím. Jednotlivá opatření jsou součástí tabulkového vyhodnocení v kapitole A.5.8.

A.7.1. Koncepční
Požadavky na vypuštění či koncepční přehodnocení záměru.
•

Přehodnotit další rozvoj fotovoltaické elektrárny na ploše Z40. Fotovoltaické elektrárny lokalizovat v rámci zastavěného území nebo v jeho kontaktu. Vytvořit podmínky pro jejich umístění v nevyužitých prostorech průmyslových areálů, případně
přímo na objektech výrobních a skladovacích hal, v zastavěném území
s nevhodným využitím. V případě lokalizace na zemědělském půdním fondu využívat výhradně půdy nižší kvality.

•

Do doby definitivního rozhodnutí o územní ochraně lokality pro akumulaci povrchových vod - územní rezerva R1 (vodní nádrž Otín na Kosovém potoce) respektovat předpokládanou výškovou úroveň max. vzdutí hladiny 515,00 m n.m.

•

Vyhodnotit účelnost obnovení, využití a ochrany původních zdrojů podzemní vody starého městského vodovodu nad koupalištěm v Plané.

•

Zajistit etapizaci výstavby na ploše Z38 (plocha smíšená výrobní) z důvodu lokalizace na kvalitních zemědělských půdách I. třídy ochrany.

•

Přehodnotit umístění územní rezervy pro plochu smíšenou výrobní R2 z důvodu
lokalizace na zemědělských půdách II. třídy ochrany.

•

Výstavbu na plošeZ59 podmínit souhlasem orgánu ochrany přírody (plocha ve
střetu s reg. VKP, přehodnotit význam VKP).

•

Přehodnotit lokalizaci plochy Z63 (plocha smíšená výrobní) umístěnou v nivě
Planského potoka. Realizaci podmínit souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody z důvodu umístění v ploše ÚSES, případně zpřesnit vymezení ÚSES.

A.7.2. Prostorová
Požadavky na úpravy navržených koridorů a ploch.
•

DS1 – směrové řešení stavby řešit s cílem minimalizace zásahů do skladebných
prvků ÚSES, registrovaných VKP, památné aleje. Minimalizovat zmenšení přiro-

47

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

zené mokřadní rozlivové plochy Planského potoka vedením přeložky silnice I/21 v
úseku mezi Sovím a Kučerovým rybníkem.
•

DR1 – ve směrovém, případně výškovém řešení trasy je nutné respektovat stanovená ochranná pásma zdroje podzemní vody vodovodu pro veřejnou potřebu
obce Brod n.T.

•

DR3 – úprava směrového řešení mimo stavbu Penzionu sv. Anny.

•

DR3 – řešení přechodu dopravních staveb přes záplavová území musí prokazatelně vyloučit zhoršení odtokových poměrů.

A.7.3. Projektová
Projektová opatření představují požadavky na řešení daných problémů v dalších fázích
projektové přípravy záměrů včetně „projektového“ hodnocení vlivů na životní prostředí.
•

Minimalizace zásahů do stávající zeleně a její maximální ochrana (odborně posoudit kvalitu a perspektivnost zeleně a její začlenění do prostorového řešení
ploch) – platí pro všechny záměry.

•

Vymezení nových ploch zeleně v rámci rozvojových ploch Z25, Z33, Z46; zajištění doprovodné zeleně podél přeložky DS1 v její severní části.

•

Koncepci návrhu ochrany území před povodněmi řešit v rámci ucelených dotčených povodí a opatření konkretizovat zpracováním odborných revitalizačních studií.

•

V řešení uplatnit rekonstrukce stávajících a výstavbu nových vodních nádrží, případně poldrů.

•

Srážkové odtoky ze střech, zpevněných ploch a parkovišť areálů ploch smíšených výrobních a dopravní infrastruktury odborně vyhodnotit, zachycovat
v retenčních dešťových zdržích a vypouštět do vodotečí, případně do kanalizačních stok řízeným způsobem (Z32, Z33, Z37, Z38, R5, R6).

•

Podmínkou rozvoje fotovoltaické elektrárny na ploše Z40 je posouzení z hlediska
vlivů na odtokové poměry s důrazem na ochranu před vodní erozí.

•

Provedením intenzifikace a rozšíření ČOV Planá vytvořit předpoklady pro navrhovaný rozvoj města i pro zneškodňování odpadních vod zachycovaných
v bezodtokových jímkách z domů a zařízení a místních částí nevybavených vlastním čištěním odpadních vod.

•

Na recipientech odvodňujících územně odloučené místní části zabezpečit výstavbu malých vodních nádrží se stabilizační funkcí pod vyústěním veřejných kanalizací.

•

Z důvodu ochrany krajinného rázu požadavek rozvolněné zástavby na plochách
pro bydlení Z27, R3, R8.

•

DS1, DR1, DR3 – technickým řešením musí být zajištěna migrační prostupnost
tělesa stavby v místech křížení s prvky ÚSES a vodními toky.
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•

DS1, DR1, DR3 - minimalizovat zábory zemědělských půd I. a II. třídy ochrany.

•

DS1, DR3 – zajištění rekultivace původních těles stavby.

•

DR1, EN1, EN2 - minimalizace zásahů do lesních porostů.

•

V případě kontaktu záměru s poddolovaným územím věnovat zvýšenou pozornost potenciálně ztíženým základovým podmínkám.
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A.8.

ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNÍHO PLÁNU A
JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

Téma životního prostředí

Referenční cíl

Způsob zohlednění daného cíle v návrhu ÚP

Snižování podílu obyvatel vystavených nadměrnému hluku a emisím
z dopravy.

Návrh přeložky silnice I/21, doplnění izolační zeleně (K2, K3)

Zkvalitňovat územní systém ekologické stability.

Závazné vymezení skladebných částí ÚSES.

Zpřístupňovat krajinu budováním polních cest, cyklostezek, pěších turistických tras, naučných a tematických stezek

Návrhy nových cyklotras, tras pro pěší včetně turistických tras.

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch.

ÚP vytváří podmínky pro využití brownfields.

Plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních elektráren ve volné krajině
lze vymezovat pouze výjimečně.

ÚP nezohledňuje tento cíl a navrhuje plochu pro fotovoltaickou elektrárnu i ve
volné krajině.

Zvýšit efektivnost využití zastavěných území.

ÚP vytváří podmínky pro využití brownfields, nové rozvojové plochy navrhuje
převážně v zastavěném území nebo v jeho návaznosti.

Podporovat obnovu a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů
(meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní
louky atd.).

Uplatněním koncepce ÚP dojde k závaznému vymezení skladebných částí
ÚSES.

Zachovat nebo zvýšit současnou výměru lesů jako minimální základ pro
uplatňování potřeb ochrany lesní biodiverzity při zachování všech ostatních
funkcí lesa.

Lesní porosty budou uplatněním koncepce dotčeny jen v malé míře.

Půda a horninové prostředí

Zajistit ochranu před zbytečnými zábory pro nezemědělské a nelesní účely.

ÚP vytváří podmínky pro využití brownfields. I přesto představují návrhy ÚP
významný zábor zemědělské kvality.

Voda

Zvyšovat kvalitu povrchové a podzemní vody.

Návrhy výstavby, případně rozšíření ČOV. Návrhy výstavby a obnovy malých
vodních nádrží.

Hygiena životního prostředí

Ochrana přírody a krajiny

S ohledem k invariantnímu řešení územního plánu nebylo možné cíle ochrany životního prostředí pro výběr variant použít.
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A.9.

NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Koncept územního plánu města Planá navrhuje změny, které umožňují další rozvoj oblasti. Pro potřeby monitoringu vývoje plynoucího z realizace a provozu navržených záměrů
jsou navrženy jevy, které by měly sledovat vývojový trend území, a které by dopomohly
včasnému objevení a zachycení případných negativních vlivů na složky životního prostředí.
Návrh ukazatelů vychází z vyhodnocení stávajícího stavu životního prostředí v zájmovém území a z vyhodnocení předpokládaných vlivů změn využití území a případně také z
navržených opatření. Sledované jevy vychází z platné legislativy a jsou součástí vyhlášky
č. 500/2006 Sb.
Další doporučené indikátory životního prostředí byly stanoveny jako měřitelné ukazatele
s průmětem do území, který je pro územní plán zásadní charakteristikou. Většina z nich byla
definována na základě zmíněné vyhlášky.
Ukazatele vychází z referenčních cílů stanovených pro jednotlivá témata ochrany životního prostředí:
•

podíl plochy zastavěného území;

•

podíl ploch výroby a skladů;

•

podíl ploch k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území;

•

vývoj koeficientu ekologické stability území;

•

podíl ploch zvláště chráněných podle §14 zákona č. 114/1992 Sb., registrovaných VKP, funkčních prvků ÚSES;

•

podíl zemědělské půdy;

•

podíl zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany;

•

podíl pozemků určených k plnění funkce lesa;

•

podíl ploch nelesní zeleně (tzn. remízy, doprovodná zeleň, břehové porosty,
stromořadí);

•

podíl ploch veřejné a soukromé zeleně v zastavěném území;

•

podíl domácností napojených na veřejnou vodovodní síť;

•

podíl domácností napojených na kanalizační síť s koncovou ČOV;

•

podíl plynofikovaných domácností

•

podíl ploch s překročenými emisními a imisními limity;

•

podíl obytných ploch ohrožených nadlimitním hlukovým zatížením.
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A.10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Územní plán Planá je koncepcí, která byla dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, posouzena podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Struktura Vyhodnocení vlivů
ÚP Planá na životní prostředí je dána Přílohou zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Požadavek posouzení koncepce vznikl z podnětu odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Planá na životní prostředí je součástí Vyhodnocení
vlivů Územního plánu Planá na udržitelný rozvoj území. Cílem posouzení je vyhodnotit vyváženost územních podmínek pro tři pilíře udržitelného rozvoje, tj. pilíř životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociálního rozvoje (soudržnost společenství obyvatel území).
Řešeným územím je správní území města Planá, které zahrnuje 11 katastrálních 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. Celková výměra řešeného území je 6 254 ha.
Správní území města Planá se nelézá na rozhraní tří geomorfologických jednotek Tachovské brázdy, Stříbrské pahorkatiny a Bezdružické pahorkatiny, které udávají charakter
místnímu reliéfu. Bezprostřední okolí Plané má ráz ploché pahorkatiny s charakteristickou
hustou sítí vodních toků a četnými rybničními soustavami. Do členitější Bezdružické vrchoviny a Stříbrské pahorkatiny přechází terén výrazným zlomovým svahem, který tvoří regionálně významný terénní horizont. Významnými krajinotvornými prvky jsou zde také vodní toky.
Jižní část řešeného území přetíná hluboké údolí.
V území převládá zemědělské využití krajiny s organizací orné půdy do velkých bloků.
Převažují méně úrodné kyselé půdy, které vznikly na zvětralinách kyselých vyvřelin
a přeměněných hornin. V území nejsou registrovány výhradní ložiska nerostných surovin, ale
okolí je známé historií těžby stříbra a olověných rud.
Lesy pokrývají více než třetinu území a jsou situovány zejména v údolí Mže a Kosího
(Kosového) potoka nebo drobných lesních celcích. Jde převážně o kulturní hospodářské lesy
s převahou smrku a borovice.
Hydrologicky území náleží do oblasti povodí Berounky, dílčího povodí Mže po soutok s
Radbuzou. Rozhodující část území je odvodňována levostrannými přítoky Mže - Hamerským
a Kosovým potokem. Místně významným přítokem Hamerského potoka je Planský potok odvodňující město Planá. Četné jsou vodní plochy, typické zejména pro oblast Tachovské
brázdy.
Řešené území nenáleží k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší. Hlavními zdroji znečištění jsou zde silniční doprava a lokální topeniště.
Přírodně nejcennější lokalitou je zejména údolí Mže, kde se také nachází v řešeném
území jediné zvláště chráněné území Pavlovická stráň. Zejména z hlediska hodnotného krajinné rázu je cenná oblast Kosího potoka chráněna formou přírodního parku. Na lokální úrovni jsou významné zejména památné stromy v Plané a v Týnci a četné registrované významné krajinné prvky, které jsou zastoupeny převážně mimolesní zelení.
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Z kulturních památek je významné zejména centrum Plané, které je městskou památkovou zónou a nalézá se zde řada nemovitých kulturních památek. Centrum si zachovalo svou
původní urbanistickou strukturu.
Koncepce územního plánu navrhuje řadu záměrů. Z hlediska vlivu na obyvatelstvo nepřináší územní plán významný vliv. Pozitivně jsou hodnoceny záměry dopravní infrastruktury,
které jsou situovány mimo obytnou zástavbu a lze tedy očekávat zvýšení dopravního standartu. Četné jsou také záměry cyklistické a pěší dopravy a také záměry sportovních zařízení
a ploch zeleně, které mají potenciál zvýšení rekreačního využití města a jeho okolí. Negativní
vlivy mohou vzniknout v souvislosti s využitím četných výrobních ploch. Dočasné negativní
ovlivnění hlukem a prašností lze očekávat v období realizace záměrů vlivem stavební činnosti.
Negativní vlivy na ekosystémy představují záměry záborem biotopů. Z tohoto pohledu
jsou rozvojové plochy situovány převážně do ploch méně cenných a ovlivnění lze očekávat
tedy minimální. Jiná situace je u záměrů dopravních, které zasahují do ploch lesů a mimolesní zeleně.
Nejvýznamnější negativní vliv představuje územní plán z hlediska záboru zemědělské
půdy. Zábor nejkvalitnějších půd je největším problémem této složky životního prostředí, neboť je ve většině případů nevratný. Lokalizace záměrů na kvalitních půdách je možné pouze
v odůvodněných případech.
Lesní porosty budou koncepcí ovlivněny pouze v malé míře.
Přínos k pozitivnímu ovlivnění podzemních a povrchových vod představují záměry rozvoje vodohospodářské technické infrastruktury, zejména v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Koncepce návrhu se zaměřuje na město Planá i na jeho územně odloučené místní
části. Významnou součástí koncepce územního plánu je ochrana města a jeho místních částí před povodněmi. Z pohledu ochrany režimu odtoku povrchových vod je zdůrazněna potřeba řešení přívalových dešťových odtoků z plošně rozsáhlých smíšených výrobních ploch,
ploch výroby a skladování a fotovoltaických elektráren.
Vlivy na ovzduší a klima nejsou příliš významné. Pozitivně působí zejména záměry optimalizace a modernizace železničních tratí a také záměry rozvoje cyklistické dopravy, které
jsou považovány za ekologický způsob dopravy a mají potenciál převzít část dopravních výkonů silniční dopravy na místní úrovni.
Až na výjimky nepřipouští územní plán zástavbu ve volné krajině. Většina rozvojových
ploch je situována uvnitř zastavěného území nebo v jeho návaznosti. Krajinný ráz bude negativně ovlivněn v jižní části města Planá, kde jsou navrženy rozlehlé smíšené výrobní plochy. Naopak pozitivní ovlivnění lze očekávat od ploch zeleně. Přínosem územního plánu je
také závazné vymezení Územního systému ekologické stability, jehož cílem je vytvoření sítě
přírodně cenných prvků v řešeném území.
S cílem minimalizovat negativní vliv Územního plánu na složky životního prostředí je
součástí dokumentace Vyhodnocení vlivů na životní prostředí také návrh opatření. Opatření
jsou podle charakteru rozdělena na koncepční, prostorová a projektová. Koncepční opatření
představují požadavky na vypuštění či koncepční přehodnocení záměrů. Prostorová jsou požadavky na úpravu navržených koridorů a ploch a projektová opatření představují požadavky
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na řešení daných problémů v dalších fázích projektové přípravy, případně „projektového“
hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).
Součástí Vyhodnocení je také návrh ukazatelů pro sledování vlivu územního plánu na
životní prostředí, který umožní sledování dalšího rozvoje území.
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B.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000

V řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Podle stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje (zn. ŽP/2245/09
ze dne 26.03. 2009) k Návrhu zadání územního plánu Planá, které bylo schváleno dne
13.05. 2009 usnesením č. U 87/4, nemůže mít posuzovaný ÚP Planá významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Z toho důvodu není vyhodnocení vlivů ÚP na
území Natura 2000 zpracováno a nebude součástí této dokumentace.

1

ČÁST C
Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav
a vývoj území podle vybraných
sledovaných jevů obsažených v ÚAP

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

OBSAH:

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚAP ..........................................1
C.1.
Plochy s rozdílným způsobem využití ....................................................................1
C.2.
Technická infrastruktura .........................................................................................2
C.3.
Dopravní infrastruktura...........................................................................................3

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

C.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚAP

Vyhodnocení územního plánu Planá na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech (ÚAP) vychází z dokumentace
Průzkumy a rozbory řešeného území, které byly zpracovány v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícímu
územně analytickým podkladům.
Územně analytické podklady pro správní území obce s rozšířenou působností Tachov
obsahují pouze přehled sledovaných jevů bez dalšího komentáře, proto jsou vybrané jevy
hodnoceny dle výše uvedené dokumentace.
Přehled sledovaných jevů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. (Územně analytické
podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území) neobsahuje jevy týkající se
sociodemografických podmínek, bydlení, rekreace, hospodářských podmínek v řešeném
území spadajících do pilířů hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel
území. Proto ani v průzkumech a rozborech v části Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje
území nebyly podrobněji popsány. Vyhodnocení vlivů územního plánu Planá na tyto jevy je
provedeno v dalších kapitolách této dokumentace.
V této kapitole nejsou hodnoceny vlivy územního plánu na jevy, které jsou již posuzovány v části A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Jedná se o následující
jevy:
jevy 5 –16, 19; kulturní a historické hodnoty území
jevy 17, 18, 20 – 36; ochrana přírody a krajiny
jevy 37 – 43; zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
jevy 44 – 56; vodní režim
jevy 57 – 63, 66; horninové prostředí a geologie
jevy 64, 65; hygiena životního prostředí

C.1. Plochy s rozdílným způsobem využití
(jevy 2 – 4)
Plochy výroby
Koncepce územního plánu má převážně pozitivní vliv na rozvoj výrobních funkcí, který
přispívá k hospodářskému rozvoji řešeného území. Koncepce rozvoje výrobních a smíšených výrobních ploch (výrobní a komerční zařízení) vychází ze zařazení území města Planá
do rozvojové osy nadmístního významu OR5 podél silnice I/21. Rozsáhlejší plochy pro komerčně industriální zařízení jsou vymezeny výhradně v rámci rozvojového území, v souladu
s požadavky ZÚR Plzeňského kraje.
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ÚP umožňuje rozvoj drobné a řemeslné výroby ve vymezených plochách pro opětovné
využití nebo v rámci smíšených obytných ploch venkovských.
Návrh územního plánu vytváří podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny) s ohledem na ochranu krajinných, přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.
Plochy občanského vybavení
Koncepce územního plánu má převážně pozitivní vliv na rozvoj občanského vybavení,
který přispívá k hospodářskému rozvoji řešeného území a posílení soudržnosti společenství
obyvatel území. Návrhy v oblasti vybavenosti jsou zaměřeny především na rozvoj sportovně
rekreačních zařízení pro zajištění každodenních aktivit obyvatel.
ÚP poukazuje na potřebu udržování a zkvalitnění kulturních a historických hodnot území, zkvalitnění a doplnění ubytovacích zařízení a zřízení informačního centra pro podporu
rozvoje cestovního ruchu.
Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
Koncepce územního plánu podporuje přednostní využití opuštěných a zdevastovaných
areálů výrobního nebo nevýrobního charakteru, které znehodnocují své okolí, před výstavbou na zelené louce. ÚP vytváří podmínky pro využití brownfields vymezením ploch pro opětovné využití území a navrhuje možnosti jejich dalšího uplatnění.

C.2. Technická infrastruktura
(jevy 67 – 87)
Koncepce územního plánu má převážně pozitivní vliv na rozvoj technické infrastruktury.
Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury patří mezi hlavní cíle územního plánu přispívající
ke zvýšení kvality života obyvatel území.
V sídlech s plánovaným rozvojem je řešeno zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. V souvislosti s předpokládaným rozvojem rozsáhlých zpevněných ploch
pro výrobní, komerční a skladové areály ale i rozsáhlejších ploch pro bydlení územní plán
doporučuje opatření na odvádění, případně vsakování dešťových vod.
Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie do území jsou navrženy koridory nadzemních vedení vysokého napětí.
K zachování kvality ovzduší v řešeném území přispěje rozšíření plynofikace do rozvojových ploch v Plané. Koncepce ÚP preferuje využívání ekologických zdrojů pro vytápění
a k přípravě teplé užitkové vody.
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C.3. Dopravní infrastruktura
(jevy 88 – 106)
Koncepce územního plánu má převážně pozitivní vliv na rozvoj dopravní infrastruktury.
Zkvalitnění a rozvoj dopravní infrastruktury patří mezi hlavní cíle územního plánu přispívající
ke zkvalitnění životního prostředí v sídlech a zlepšení dopravní dostupnosti území.
Navržený koridor přeložky silnice I/21 zajistí zvýšení plynulosti silniční dopravy a bezpečnosti provozu, zlepšení dopravní dostupnosti území a snížení negativních vlivů z dopravy
v Plané. Úpravy stávajících komunikací přispějí ke zlepšení dopravní dostupnosti Plané,
zejména z izolované místní části Pavlovice.
Pro zvýšení bezpečnosti motorové i nemotorové dopravy v sídlech jsou navrženy úpravy
křižovatkových prostorů.
Pro napojení a zajištění obsluhy rozvojových ploch jsou navrženy úpravy stávajících
komunikací a nové místní a účelové komunikace.
ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj ekologicky šetrné železniční dopravy výhledovou modernizací III. tranzitního železničního koridoru, který přispěje ke zkvalitnění a zrychlení přepravy cestujících.
Pro rozvoj a zkvalitnění každodenní a rekreační pěší a cyklistické dopravy jsou navrženy
nové trasy a stezky pro pěší a cyklisty nebo převedení stávajících tras z hlavních komunikací.
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Předpokládané vlivy na výsledky analýzy
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území
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D.

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK,
SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území vychází z dokumentace Průzkumy a rozbory řešeného území v rozsahu odpovídajícímu územně analytickým podkladům, která se
přímo dotýká podmínek správního území města Planá. Vyhodnocení zohledňuje výsledky
SWOT analýz z ÚAP ORP Tachov.
Následující hodnocení je v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zaměřeno na identifikaci následujících vlivů:
vlivy na eliminaci nebo snížení hrozeb pro řešené území
vlivy na posílení slabých stránek řešeného území
vlivy na využití silných stránek a příležitostí pro řešené území
vlivy na stav a vývoj hodnot řešeného území
Pro vyhodnocení vlivu ÚP na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území byla použita následující stupnice:
+1
0
-1

pozitivní vliv = eliminace nebo snížení hrozeb
bez vlivu
negativní vliv = zvýšení hrozeb

Pro vyhodnocení vlivu ÚP na posílení slabých stránek řešeného území byla použita následující stupnice:
+1
0
-1

pozitivní vliv = snížení slabých stránek
bez vlivu
negativní vliv = posílení slabých stránek

Pro vyhodnocení vlivu ÚP na využití silných stránek a příležitostí řešeného území byla
použita následující stupnice:
+1
0
-1

pozitivní vliv = posílení silných stránek a využití příležitostí
bez vlivu
negativní vliv = snížení silných stránek a nevyužití příležitostí
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D.1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Hrozby
Horninové prostředí a geologie
Ztížené základové podmínky v poddolovaných
oblastech.
Vodní režim
Metody intenzivního velkovýrobního zemědělského hospodaření na svažitých půdách, spolu
s provedeným velkoplošným odvodněním a opuštěnými vodními díly - rybníky se významně podílejí
na vzniku škodlivých přívalových odtoků a místních povodní. Ohroženo je mj. i město Planá,
zejména na jeho východním okraji.
Hygiena životního prostředí
Střet vedení severní části přeložky silnice I/21
s navrhovanými obytnými plochami - budou nutná
opatření proti hlukové a imisní zátěži.

Vliv ÚP

Možný nárůst emisí z malých zdrojů (lokálních
topenišť) v důsledku zdražování plynu coby topného média a návrat k používání nešetrných technologií spalování a spalování méně kvalitních paliv.
Ochrana přírody a krajiny
Vysoké požadavky na rekreační využívání území
(především v údolí Mže).
Invazivní šíření neofytů podél toků (Mže, Kosí
potok).
Narušení krajinného rázu výstavbou vysokých
větrných elektráren a záborem velkých ploch pro
fotovoltaické elektrárny.

0

Komentář

0

Mimo rámec řešení ÚP.

+1

ÚP navrhuje zpracování odborných studií na
revitalizaci některých povodí s výrazným uplatněním prvků na zpomalení a retenci povodňových průtoků.

+1

ÚP přehodnotil záměr na vymezení plochy pro
bydlení v bezprostřední blízkosti přeložky silnice
I/21. S touto plochou se nadále neuvažuje. ÚP
v tomto území navrhuje pás veřejné zeleně.
Mimo rámec řešení ÚP.

+1
0
+1/-1

ÚP nepřipouští rozvoj rekreační zástavby ve
volné krajině a v údolí Mže.
Mimo rámec řešení ÚP.

ÚP nevymezuje plochy pro umístění vysokých
větrných elektráren. Vymezuje plochu pro výstavbu fotovoltaické elektrárny na půdách II. třídy
ochrany.
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Degradace ZPF v důsledku hospodaření na nad+1
Vymezení prvků ÚSES přispívá k redukci rozsáhměrně rozsáhlých lánech orné půdy.
lých ploch orné půdy.
Zábory kvalitní půdy pro výstavbu (především I. a
-1
Návrh řešení ÚP představuje zábory nejkvalitnějII. třídy přednosti v ochraně ZPF).
ších půd (I. a II. třídy ochrany ZPF). Snahou ÚP
je minimalizace těchto záborů zvolením nejvhodnějších řešení pro vymezení koridorů a rozvojových ploch.
Dopravní infrastruktura
Střet koridoru přeložky silnice I/21 s prvky ÚSES.
-1
ÚP vymezuje koridor přeložky I/21 dle ZÚR PK a
dle projektové dokumentace k územnímu řízení
v trase protínající regionální ÚSES.
Nadměrné zatěžování náměstí automobilovou
+1
ÚP reguluje dopravu na náměstí Svobody
dopravou – oslabení kulturní a historické hodnoty.
v Plané redukcí parkovacích a odstavných ploch
a návrhem záchytných parkovišť v blízkosti centrální části města.
Vymezení nových ploch pro bydlení v severní části
+1
ÚP navrhuje novou místní komunikaci, zpřístupměsta Planá vyvolá další nároky na rozvoj komuňující rozvojovou lokalitu, přímo napojenou na
nikační sítě a zvýšení intenzity automobilové dopřeložku silnice I/21, z důvodu snížení dopravní
pravy.
zátěže přilehlé obytné zástavby.
Zvýšení přepravních nároků na silniční síť vyvola+1
ÚP vytváří podmínky pro napojení smíšených
ných rozvojem průmyslových aktivit v řešeném
výrobních ploch na hlavní komunikace mimo
území – možný nežádoucí vliv na snížení kvality
obytná území. Realizace přeložky silnice I/21
životního prostředí v dotčené oblasti.
přispěje ke zvýšení plynulosti provozu.
Rozšíření ploch dřevovýroby na sever od silnice
+1
ÚP navrhuje v souvislosti s rozvojem areálu
II/198 – zvýšení zatížení stávajícího prostoru křidřevovýroby přestavbu prostoru napojení stávajížovatky u výjezdu z areálu.
cího i navrhovaného areálu na silnici II/198.
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Hrozby
V souvislosti s rozvojem bydlení a růstem automobilismu – nové nároky na parkovací plochy a stání
pro vozidla trvale žijících obyvatel, případně návštěvníků.
Koridor pro výhledovou modernizaci III. TŽK –
významný zásah do krajiny, střety s prvky ÚSES.

Vliv ÚP
+1

Komentář
ÚP navrhuje nové parkovací a odstavné plochy a
garáže pro obyvatele města zejména v blízkosti
sídlišť.

+1

ÚP zpřesňuje koridor územní rezervy pro modernizaci III. TŽK vymezený v ZÚR PK dle studie
„Modernizace tratě Plzeň – Cheb“, který představuje menší zásah do prvků ÚSES a VKP.
ÚP vymezuje koridor územní rezervy pro modernizaci železniční trati č. 170 v trase protínající
regionální ÚSES.
ÚP navrhuje rozšíření letiště.

Při směrových úpravách železniční trati č. 170 –
střety s prvky ÚSES.

-1

Provoz letiště a jeho případné posílení – riziko
zvýšení negativních vlivů na životní prostředí.
Nedostatečná segregace cyklistické dopravy od
dopravy silniční – snížená bezpečnost a atraktivita
- zvýšené riziko střetu cyklisty s jedoucím vozidlem.
Technická infrastruktura
Případné zaostávání nebo opožďování
v dokončování dosud chybějících článků technické
infrastruktury vytváří rizika přesunu zájmu o bydlení do jiných sídelních center v okruhu Mariánských
Lázní.
Zaostávání technické infrastruktury v malých sídlech vytváří rizika jejich zániku, ztráty zemědělské
produkce i kulturních a krajinných hodnot (např.
k.ú.Vítovice u Pavlovic).
Nesplnění cílů POH kraje.
Nelegální dovoz odpadů z Německa.
Vysoký podíl BRKO nadále ukládaných na skládky.
Sociodemografické podmínky
Stárnutí obyvatel a vyplývající sociálně ekonomické důsledky ve snižování potenciálu pracovních
sil, ve snižování podnikatelské aktivity, v poklesu
příjmů města, v nevyužitých kapacitách škol apod.
Narušení sociální integrace nadměrným rozvojem
města.

-1

Pokles komfortu místních služeb pro obyvatelstvo
v důsledku snižujícího se zájmu mladé populace o
učňovské školství – nedostatek řemeslných profesí.
Omezení zdravotní péče v důsledku nedostatku
lékařů.
Energetická krize a další pokles až zánik trvalé
obytné funkce v přičleněných částech – ztráta
sociální kontroly, zvýšený výskyt krádeží, vandalismu apod.
Snižování obytné kvality města v důsledku nedostatku veřejných financí na údržbu a regeneraci
veřejných staveb, ploch a prostranství.
Bydlení
Změny podmínek v poskytování úvěrů na bydlení
soukromým osobám – zpřísnění kriterií a růst
úrokových sazeb.
Omezení investic do bydlení v důsledku snížené
ochoty bank k poskytování úvěrů investorům.
Vysoké pořizovací ceny za bydlení vzhledem
k velikosti města, které nebudou odpovídat příjmovým možnostem domácností.

+1

ÚP navrhuje převedení některých stávajících
cyklistických tras z dopravně zatížených komunikací.

+1

ÚP řeší rozvoj technické infrastruktury s ohledem
na potřeby rozvoje města v Plané i
v přičleněných částech obce.

+1

ÚP řeší rozvoj technické infrastruktury
v přičleněných částech obce.

0
0
0

Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.

+1

0

ÚP vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity města pro mladé rodiny nabídkou bydlení, rozvojem
podnikatelských aktivit, kvalitním životním a
kulturním prostředím.
Koncepce územního plánu přispívá ke snížení
sociální segregace přičleněných částí obce zlepšením dopravní dostupnosti města Planá.
Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

+1

3

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Hrozby
Růst počtu neplatičů v nájemních vztazích.
Růst rozsahu neobydleného domovního fondu
v přičleněných částech jako důsledek energetické
krize a absence základní vybavenosti.
Rekreace
Absence iniciativ k revitalizaci cestovního ruchu.
Zakonzervování stávajícího stavu nebo jeho zhoršování.
Hospodářské podmínky
Celosvětová ekonomická krize a snížení dostupnosti vnějších finančních zdrojů.
Nedostatečné zdroje pro soukromé i veřejné investice.
Proces globalizace ekonomiky a tvrdší dopad
globální konkurence - vyšší míra nezdaru malých
podnikatelů.
Konkurence měst a lokalit v regionálním i mezinárodním měřítku při soutěži o investice.
Růst cen nemovitostí, koncentrace kapitálu a
zvyšující se cena práce.
Nedostatek pracovních sil.
Pokračující profilace školského systému v ČR
směrem k dominující oborové specializaci, která
snižuje adaptabilitu pracovních sil
Vyšší náklady na re-adaptaci pracovních sil, přizpůsobení se novým podmínkám.
Absence hlubšího kontaktu s praxí ve vysokém
školství - ztížené uplatnění absolventů zejména
v technických oborech.

Vliv ÚP
0
0

Komentář
Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0
0

Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

D.2. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Slabé stránky
Horninové prostředí a geologie
Málo vydatné zdroje podzemní vody.
Vodní režim
Na vodní režim negativně působí realizovaná
velkoplošná odvodnění zemědělských půd. Katastrální území Otín u Plané, Planá u Mar. Lázní a
Týnec u Plané jsou stanovena zranitelnými oblastmi podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
Velká část středně velkých i malých rybníků je ve
špatném a neudržovaném stavu a neplní své
pozitivní funkce pro stabilizaci vodních poměrů,
zejména pro retenci a retardaci odtoku vody
z území.
Hygiena životního prostředí
Relativně nízký podíl plynofikace území (plynofikována je pouze Planá).
Domácnosti obcí správního území města Planá,
které nejsou plynofikovány, topí převážně na bázi
pevných paliv – dochází k lokální imisní zátěži.
Některé plynofikované domácnosti nadále disponují kotli na pevná paliva (topí převážně kvalitním
hnědým uhlím), tzn. lokální znečištění některých

Vliv ÚP

Komentář

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

+1

ÚP navrhuje v rámci revitalizačních opatření u
některých povodí obnovu nebo rozšíření vodních
ploch a posílení jejich retenčních objemů.

0

ÚP nepředpokládá plynofikaci ostatních místních
částí.
ÚP doporučuje užití dřevní hmoty (palivové dříví,
štěpka, pelety) nebo instalaci střešních solárních
panelů k přípravě teplé užitkové vody a
k přitápění v přechodových obdobích.
Mimo rámec řešení ÚP.

+1

0

4
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Slabé stránky
částí města (zejména při inverzi) je značné.
Není prováděno měření imisní zátěže v území
Zátěž hlukem a imisemi v severní části Plané, při
silnici I/21 je dána vysokými intenzitami dopravy
(téměř 10 tisíc vozidel/den) – realizace tohoto
úseku přeložky silnice I/21 je teprve v přípravě.
Ochrana přírody a krajiny
Nejednoznačné vymezení registrovaných VKP.

Vliv ÚP

Komentář

0
+1

Mimo rámec řešení ÚP.
Pro zlepšení kvality životního prostředí jsou
navrženy plochy veřejné zeleně mezi přeložkou
silnice I/21 a obytnou zástavbou.

+1

V součinnosti s Odborem životního prostředí
MěÚ Planá byl zpřesněn rozsah registrovaných
významných krajinných prvků.
Mimo rámec řešení ÚP.

Těžko řešitelná funkčnost (resp. nefunkčnost)
0
některých biokoridorů regionální úrovně.
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Velký podíl ZPF jsou půdy nižší kvality, celkem
0
Mimo rámec řešení ÚP.
43% ZPF náleží k V. třídě přednosti v ochraně.
Lesní porosty na strmých svazích nad vodotečemi
0
Mimo rámec řešení ÚP.
řešeného území (Mže i Kosového/Kosího potoka)
jsou vystaveny a ohroženy extrémními vlivy, především působení větru a vodní eroze.
Dopravní infrastruktura
Nedokončená realizace přeložky silnice I/21 včet0
Mimo rámec řešení ÚP.
ně všech souvisejících staveb.
Nevhodné uspořádaní křižovatky silnic II/198,
+1
ÚP navrhuje přestavbu křižovatkového prostoru.
II/201 a místní komunikace v Plané v návaznosti
V souvislosti s přestavbou křižovatky je řešena i
na autobusové nádraží.
přeložka ulice Dukelských hrdinů a přemístění
autobusového nádraží na jižní stranu ulice.
Nepříznivé uspořádání 5-ti ramenné křižovatky
+1
ÚP navrhuje přestavbu křižovatkového prostoru
silnice II/198 a místních komunikací Dvořákova a
s cílem zvýšit bezpečnost provozu a zkvalitnit
Smetanova v Plané.
veřejný prostor.
Dispozičně neuspořádaná a nedostatečně kanali+1
ÚP navrhuje přestavbu křižovatkového prostoru.
zovaná křižovatka silnic II/198, II/201 a II/230 na
jihovýchodním okraji Plané.
Nadměrné zatížení centrální části města Planá
+1
ÚP vymezuje nové silniční propojení kolem
automobilovou dopravou - vedení dopravy přes
Městského rybníku v návaznosti na plánovanou
náměstí Svobody.
přeložku silnice I/21, které umožní odvedení
průjezdné dopravy z centrální části města.
Chybějící komunikační napojení a přímé zpřístup+1
ÚP navrhuje obnovu propojení místních částí
nění místní části Pavlovice nad Mží ve směru od
Pavlovice a Josefova Huť s Planou úpravou
Plané a silnice II/230.
stávající účelové komunikace.
Nepříznivé komunikační napojení areálu dřevový+1
V souvislosti s předpokládaným rozšířením areároby na silnici II/198.
lu dřevovýroby (Z38a,b) je řešena přestavba
prostoru napojení stávající a rozvojové plochy na
silnici II/198.
Nevyhovující stavebně-technický stav účelových
+1
ÚP navrhuje úpravy účelových komunikací.
komunikací.
Nadměrně zatížené náměstí Svobody parkujícími
+1
ÚP reguluje dopravu na náměstí Svobody
vozidly a přístupových ulic průjezdnou dopravou.
v Plané redukcí parkovacích a odstavných ploch
a návrhem záchytných parkovišť v blízkosti centrální části města.
Nedostatek parkovacích míst pro vozidla obyvatel
+1
ÚP navrhuje nové parkovací a odstavné plochy a
sídliště.
garáže pro obyvatele bytových domů.
Nedostatek parkovacích míst v přednádražním
+1
ÚP vymezuje u železniční stanice Planá u Mariprostoru u železniční stanice Planá u Mariánských
ánských Lázní parkovací a odstavnou plochu
Lázní – malá podpora systému P+R.
systému P+R a doporučuje vymezení parkovací
plochy systému K+R v přednádražím prostoru.
Nízká prostorová flexibilita železnice – vyšší náro+1
ÚP vymezuje v souladu se ZÚR PK koridor
ky na návaznou dopravu pro obsluhu území.
územní rezervy pro modernizaci III. TŽK s novou
železniční zastávkou Svahy.
Nevymezená výšková a hygienická ochranná
0
Mimo rámec řešení ÚP.
pásma letiště.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Slabé stránky
Dílčí úseky cyklistických tras č. 2138, 2167 a 2206
jsou vedeny po silnicích II. třídy společně
s motorovou dopravou.
Značená pěší trasa č. 1407 v úseku Planá – letiště
Kříženec vedená po silnici II/201.
Turistická trasa č. 0201 úrovňově kříží silnici I/21.

Technická infrastruktura
Pro plné zásobování 100% obyvatel a zabezpečení spolehlivého bezporuchového provozu je nutné
vodovod doplnit o dílčí vodovodní zařízení (zásobování m.č. Karlín, vybudování výtlačného řadu
z jímacího území pod sídlištěm do vodojemu.

Vliv ÚP
+1

Komentář
ÚP navrhuje převedení dílčích úseků cyklistických tras ze silnic II. třídy.

0

Pěší trasa zůstává ve stávající trase.

+1

Stávající červená turistická trasa vede po místní
komunikaci, která bude v rámci přestavby silnice
I/21 mimoúrovňově křížit silnici I/21.

+1

Výtlačný vodovodní řad z čerpací stanice u vrtů
Planá do vodojemu Braun byl realizován. Místní
část Karlín je zásobena stávajícím vodovodem.
ÚP navrhuje zvětšení akumulačního objemu
vodojemu Braun a napojení rozvojových ploch na
vodovod.
V sídlech, kde se předpokládá rozvoj obytné
funkce ÚP navrhuje rozšíření kanalizační sítě a
vymezuje vodní plochy pro stabilizaci průtoků
k dočištění.
V místní části Karlín je kanalizace vybudována.

Významnější využití místních vodovodů je omezeno zaostávajícím rozvojem místních kanalizací a
zejména nedostatečnou úrovní likvidace odpadních vod.
Městská kanalizační síť vyžaduje doplnění (Karlín)
a obnovu některých dílčích stok.
Technická úroveň kanalizací malých sídel neodpovídá požadavkům současných technických a legislativních norem. Výrazně zaostává úroveň čištění
odpadních vod.
Většímu využití zemního plynu brání nízká koncentrace potenciálních odběratelů plynu a relativně
velké vzdálenosti od vysokotlakého plynovodu.
Nízký podíl kompostování bioodpadů (především
z městské zástavby, částečně též ze zástavby
vesnické a městské rodinné).
Nedostatečný podíl materiálového využívání odpadů.
Sociodemografické podmínky
Regresivní trend ve vývoji dětské složky a klesající
přírůstky přirozenou měnou.

+1

Regresivní vývoj početních stavů ve venkovském
zázemí města a existence vylidněných osad.

+1

Problematická dostupnost z některých částí do
jádrové obce.

+1

Snížená míra využití některých školských zařízení
– např. středního odborného učiliště.
Bydlení
Vysoká 11% neobydlenost domů a bytů (celkem
100 domů a 211 bytů).

0

0
+1

ÚP řeší koncepci odvádění a čištění odpadních
vod v sídlech, kde se předpokládá rozvoj obytné
funkce.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

+1

ÚP vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity města pro mladé rodiny nabídkou bydlení, rozvojem
podnikatelských aktivit, kvalitním životním a
kulturním prostředím.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj obytné funkce i
v menších sídlech. Zkvalitnění dopravní infrastruktury zajišťuje lepší dostupnost větších sídel.
ÚP vytváří podmínky pro zlepšení dostupnosti
Vysokého Sedliště a zejména izolovaných místních částí Pavlovice a Josefova Huť do Plané.
Mimo rámec řešení ÚP.

+1

Nízký podíl domů s připojením na kanalizaci pouze
68% domů.

+1

Pouze menší část neobydlených bytů slouží
k rekreaci (16%).

+1

Zhruba 3% domů má 5 a více podlaží s rušivým
vlivem na obraz města.

+1
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ÚP vytváří podmínky pro stabilizaci obyvatelstva,
rozvoj bydlení a zlepšení dostupnosti území
vlivem dopravních záměrů.
ÚP navrhuje rozvoj kanalizační sítě pro napojení
stávajících objektů a především pro připojení
rozvojových lokalit.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj rekreačního
bydlení v rámci vymezení smíšených obytných
ploch venkovských.
ÚP stanovuje regulativ pro výstavbu nových
bytových domů s maximální přípustnou výškou
4 NP.

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Slabé stránky
Plošný standard bydlení domácností je snížený
oproti krajskému průměru (město má 18m2 obytné
plochy na osobu, kraj 19,2 m2).
Nízké tempo bytové výstavby po r. 1991.
Problém neplatičů v obecních bytech.
Absence výstavby tzv. podporovaných bytů –
důležitá vzhledem k existenci dětského domova.
Obtížná dostupnost informací o připravovaných
záměrech obce v oblasti bydlení.
Rekreace
Absence informačního centra

Žádné akce nejsou zveřejňované na turistickém
portálu Plzeňského kraje.
Nízká rozvinutost infrastruktury pro CR, zejména
v ubytovacích kapacitách ale i doplňkových službách.
Nevyužitý potenciál zámeckého areálu

Vliv ÚP
0

Komentář
Mimo rámec řešení ÚP.

+1
0
0

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj bytové výstavby.
Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

+1

ÚP doporučuje zřízení informačního centra
z hlediska podpory rozvoje cestovního ruchu
v oblasti.
Mimo rámec řešení ÚP.

0
+1

Malá propagace služeb města pro CR
Nedostatky v budování turistických tras (cyklostezky, lyžařské běžecké trasy, trasy pro turistiku na
koních).
Malá spolupráce s jednotlivými městy a obcemi –
neexistence společného produktu.
Hospodářské podmínky
Nízká hustota osídlení obce
Problematická dopravní obslužnost některých částí

+1
+1

Nerovnoměrné rozmístění ekonomických aktivit,
koncentrace do městského prostoru.

+1

Zaostávání přičleněných částí

+1

Málo rozvinutý cestovní ruch

+1

Nízké zapojení města do regionální spolupráce

0

ÚP poukazuje na potřebu zkvalitnění a doplnění
ubytovacích zařízení, zejména ve stávajících
objektech v centru města, případně ubytování
v soukromí.
Chátrající zámecký areál je navržen
k opětovnému využití v oblasti občanské vybavenosti.
ÚP doporučuje zřízení informačního centra.
ÚP navrhuje rozvoj pěších tras, cyklistických tras
a hipostezek.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0
+1

Mimo rámec řešení ÚP.
ÚP vytváří podmínky pro zlepšení dostupnosti
z Vysokého a Dolního Sedliště a zejména izolovaných místních částí Pavlovice a Josefova Huť
do Plané.
Vzhledem k velikostem a počtu trvale žijících
obyvatel v přičleněných částech ÚP nepředpokládá rozvoj ekonomických aktivit v těchto sídlech. Možnost drobného podnikání umožňuje
vymezení smíšených obytných ploch venkovských.
V souladu s požadavky ZÚR PK je rozvoj ekonomických aktivit soustředěn do prostoru rozvojové osy OR5 a rozvojového území, které jsou
vymezeny v hranicích k.ú. Planá u Mariánských
Lázní.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, zkvalitnění technické infrastruktury a dopravní dostupnosti přičleněných částí.
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Město Planá má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu zejména díky svým kulturním,
historickým a přírodním hodnotám. ÚP vytváří
předpoklady pro rozvoj dalších forem cestovního
ruchu rozvojem pěší a cykloturistiky, rozšířením
letiště pro sportovní účely a rozvojem koňské
farmy v Kříženci s návrhem hipostezek.
Mimo rámec řešení ÚP.

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

D.3. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
Silné stránky a příležitosti
Horninové prostředí a geologie
Pestrá geomorfologická a geologická skladba
území.
Převaha únosných základových půd.
Podpora projektu Česko-bavorského geoparku
s cílem rozvoje turismu.
Vodní režim
Vodní poměry v krajině jsou relativně zachovalé,
pouze částečně poškozené antropogenními vlivy.
Mimořádný význam má zalesněné povodí Kosového potoka s jeho místními drobnými přítoky a
přírodním neupraveným korytem.
Pozitivními prvky jsou nejen velké rybníky
v severozápadní části území, ale i síť středně
velkých i zcela malých rybničních nádrží v povodí
Hamerského i Kosového potoka.
Vybudované rybníky vytvářejí pozitivní příležitost
pro stabilizaci vodního režimu, pro ochranu před
povodněmi i pro rekreaci.
Hygiena životního prostředí
Poloha města v relativně „zdravé“ oblasti –
z hlediska znečištění ovzduší.
Území nenáleží k OZKO (oblastem se zhoršenou
kvalitou ovzduší) – nedochází k překračování
žádného z limitů pro ochranu zdraví.
Část silniční dopravy Planou (po silnici I/21) probíhá po přeložce mimo centrum města.
Regulace automobilové dopravy, budování severní
části přeložky města Planá - převedením silnice
I/21 mimo zastavěnou část města dojde ke snížení
počtu obyvatel zatížených hlukem a imisemi ze
silniční dopravy.
Využití vhodných typů obnovitelných zdrojů energie (větrná, fotovoltaická).
Snižování sekundární prašnosti v sídlech (díky
zkvalitnění povrchu komunikací, realizace krajinné
zeleně).
Sanace ekologických zátěží, likvidace bývalých
čerpacích stanic pohonných hmot, striktní zásahy
proti vzniku černých skládek.
Ochrana přírody a krajiny
Zastoupení jedinečných krajinných typů (rybniční
krajina, krajina zaříznutých údolí).
Vysoké zastoupení VKP ze zákona (četné vodní
plochy, lesy).
Zastoupení prvků ÚSES všech hierarchických
úrovní.
Velká část území chráněna - PP Kosí potok.
Přirozené migrační cesty v údolí Kosího potoka (v
severo-jižním směru) a Mže (ve východozápadním směru).
Zvýšení ekologické stability krajiny: realizací prvků
ÚSES a doplňováním rozptýlené zeleně (doprovodná zeleň, remízy, meze).
Inventarizace registrovaných VKP povede
k posílení jejich významu.

Vliv ÚP

Komentář

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0
0

Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.

+1

ÚP navrhuje revitalizaci některých vodních toků.
Vytváří podmínky pro zlepšení odtokových poměrů v území návrhem revitalizačních a protierozních opatření dílčích povodí. V souvislosti se
zvyšováním retence území a ochranou proti
povodním jsou navrženy některé rybníky
k obnově nebo rozšíření. V souladu se ZÚR PK
je v severozápadní části řešeného území vymezena územní rezerva pro LAPV.

+1

K zachování kvality ovzduší v území přispěje
rozšíření plynofikace do rozvojových ploch
v Plané. Koncepce ÚP preferuje u individuální
zástavby využívání ekologických zdrojů pro vytápění a k přípravě teplé užitkové vody.

+1

ÚP navrhuje přeložku silnice I/21, která přispěje
k plynulosti silničního provozu a zlepšení kvality
životního prostředí v Plané.

+1

+1

ÚP vymezuje plochy pro fotovoltaickou elektrárnu
a malou vodní elektrárnu.
ÚP navrhuje úpravy stávajících komunikací a
ploch veřejné zeleně mezi přeložkou silnice I/21
a obytnou zástavbou.
ÚP doporučuje sanaci ekologických zátěží.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

+1

ÚP vymezuje a zpřesňuje prvky ÚSES všech
úrovní.
ÚP respektuje silnou stránku území.
ÚP respektuje silnou stránku území.

+1

0
0

+1

Vymezením prvků ÚSES ÚP vytváří podmínky
pro jejich realizaci.

+1

ÚP zpřesňuje v součinnosti s příslušným odborem státní správy vymezení registrovaných VKP.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Silné stránky a příležitosti
Vliv ÚP Komentář
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Ve správním území města Planá se nalézá relativ-1
Koncepce ÚP představuje zábory ZPF.
ně velká výměra ZPF (61% z celkové výměry
všech katastrálních území, v k.ú. Planá u Mariánských Lázní dokonce 84%).
24% z celkového ZPF leží v I. a II. třídy přednosti
-1
Koncepce ÚP představuje zábory nejkvalitnějších
ochrany ZPF.
půd.
Lesní půda zaujímá celkem 33,4% území (což
0
ÚP respektuje silnou stránku území.
zhruba odpovídá celorepublikovému průměru
lesnatosti).
Postupné ekostabilizační zásahy na půdním fondu
+1
Vymezení prvků ÚSES vytváří podmínky pro
umožní uchovat krajinu pro vyvážené zemědělské
vyvážené hospodaření.
hospodaření (v současné době cca 27% zemědělské půdy tvoří trvalé travní porosty).
Podpora ekologického zemědělství a ekologického
0
Mimo rámec řešení ÚP.
lesnictví a rozvoj mimoprodukční funkce zemědělství a lesnictví.
Dopravní infrastruktura
Řešené území a město Planá jsou prostřednictvím
+1
ÚP navrhuje přeložku silnice I/21, která přispěje
silnice I/21 relativně příznivě napojené na nadřake zkvalitnění silniční dopravy.
zené sítě; dálnici D5 (MÚK Bor) – součást transevropského multimodálního koridoru a rychlostní
silnici R6 (MÚK Cheb).
Připravovaná přeložka silnice I/21 s minimalizací
+1
ÚP vymezuje koridor pro přeložku silnice I/21.
negativních dopadů tranzitní dopravy na kvalitu
prostředí a bezpečnost motorové i nemotorové
dopravy.
Hustá síť regionálních a lokálních silnic s přízni0
ÚP respektuje silnou stránku území.
vým propojením a plošnou obsluhou převážné
části území sítí silnic II. a III. třídy s návaznostmi
na silnici I/21.
Předpoklady pro odvedení průjezdné dopravy na
+1
Návrh nového silničního propojení kolem Městsilnicích II. třídy a významných místních komuniského rybníku v návaznosti na plánovanou překacích mimo centrální část města.
ložku silnice I/21 umožní odvedení průjezdné
dopravy z centrální části města.
Zpřístupnění centrální části města Plané pro au+1
ÚP navrhuje nové parkovací plochy v blízkosti
tomobilovou dopravu – nabídka parkovacích ploch
centrální části města.
a stání v dosahu vybavenosti a služeb.
Průchod III. tranzitního železničního koridoru
+1
ÚP navrhuje územní rezervu pro koridor moder(Cheb – Plzeň – Praha) řešeným územím (žst.)
nizace III. tranzitního železničního koridoru.
s přímou návazností regionální tratě č. 184.
Stávající vlečky a přímá návaznost vlečkového
0
ÚP respektuje silnou stránku území.
hospodářství na III. TŽK.
Existence a provoz neveřejného vnitrostátního
+1
ÚP navrhuje rozšíření letiště.
letiště se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou.
Využití pro sportovní létání a jiné aktivity v rámci
celé EU.
Sídlo letecké požární služby jako součást IZS.
Větší část značených cyklistických a pěších tras je
+1
ÚP navrhuje nové pěší a cyklistické trasy mimo
vedena po polních a lesních cestách a silnicích
silnice.
III. třídy s nízkou intenzitou dopravy.
Existence segregované stezky pro cyklisty a pěší.
0
ÚP respektuje silnou stránku území.
Realizací přeložky silnice I/21 dojde k zlepšení
+1
ÚP vymezuje koridor pro přeložku silnice I/21.
dopravní situace a ke snížení negativních dopadů
z provozu automobilové dopravy.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Silné stránky a příležitosti
Vybudování nového silničního propojení od přeložky silnice I/21 kolem Městského rybníku mezi
ul. Kyjovského a Smetanova (součást stavby
přeložky silnice I/21) vytvoří podmínky pro možnou
regulaci průjezdné dopravy přes náměstí Svobody
(obchvat náměstí).
Vymezení nových parkovacích ploch a stání mimo
centrální prostor – odlehčení dnes již přetíženým
lokalitám, především náměstí Svobody.
Zřízení parkoviště typu P+R, případně K+R
v prostoru železničního a autobusového nádraží.

Vliv ÚP
+1

Modernizace III. TŽK - tratě č. 170 – zvýšení atraktivity pro každodenní využívání v osobní i nákladní
dopravě.
Možnost znovu zprovoznění vlečky do cementárny
– železnice = alternativní forma velkoobjemové
dopravy šetrné k životnímu prostředí.
Přestavba železniční trati č. 184 ve směru na
Domažlice – rozšíření nabídky alternativní dopravy
pro každodenní i rekreační zpřístupnění i obsluhu
sídel a rekreačních prostorů Českého lesa.
Plánované rozšíření letiště – předpoklad pro zvýšení atraktivity letiště a souvisejících služeb pro
rozvoj rekreace.
Převedení cyklistických a turistických tras mimo
silnice II. třídy – zvýšení atraktivity a podpora
rozvoje turistiky, zvýšení bezpečnosti účastníků.

+1

+1

+1

Komentář
ÚP vymezuje nové silničního propojení kolem
Městského rybníku.

ÚP navrhuje redukci parkovacích ploch na náměstí Svobody a navrhuje nové parkovací plochy
v blízkosti centrální části města.
ÚP navrhuje parkoviště typu P+R a K+R
v prostoru železniční stanice Planá u M.L. a autobusového nádraží.
ÚP vymezuje koridor územní rezervy pro modernizaci III. TŽK.

0

ÚP nenavrhuje obnovení vlečky.

0

Přestavba železniční trati č. 184 je výhledově
sledována v koridoru stávající dráhy.

+1

ÚP navrhuje rozšíření letiště pro sportovní účely.

+1/-1

V souvislosti s rozvojem cyklistické dopravy jsou
některé cyklotrasy převedeny ze silnic II. třídy
a některé úseky nových cyklotras naopak vedeny
po silnicích II. třídy.
ÚP vymezuje cyklistickou trasu v údolí Mže.

Údolí řeky Mže – atraktivita a předpoklad pro
vedení značených cyklistických a pěších stezek
s doplněním potřebné vybavenosti.
Plánovaný rozvoj hipostezek – nabídka nových
forem rekreace a turistiky šetrné k životnímu prostředí.
Technická infrastruktura
Vodovod města Planá představuje rozvinutý a
zdrojově zabezpečený systém.
Rozhodující část odloučených malých sídel vesnického charakteru je vybavena vlastními vodovody pro veřejnou potřebu.
Město Planá má vybudovanou kanalizační síť
zakončenou moderní a kapacitní ČOV.
Rozhodující část odloučených malých sídel vesnického charakteru je vybavena kanalizacemi pro
veřejnou potřebu.

+1

Územím prochází vysokotlaký plynovod, z něhož
je plynofikováno město Planá.
Celé území je v potřebném rozsahu pokryto sítí
vysokého napětí, včetně transformačních stanic.
Město Planá má výtopnu s palivovou základnou
sláma a dřevní hmota.
Zvyšující se míra recyklace odpadů, sběrný dvůr a
další sběrny na území města Planá, systém shromaždišť - sběrných hnízd v jednotlivých částech
města a dalších obcí správního území.
Kvalitně fungující systém nakládání se zbytkovými
komunálními odpady – svoz na kvalitně provozovanou regionální skládku Černošín.

0

V souvislosti s rozvojem města je navrženo rozšíření kanalizační sítě a výhledově rozšíření ČOV.
V souvislosti s rozvojem bydlení v přičleněných
částech je navrženo rozšíření kanalizační sítě,
včetně návrhu stabilizačních nádrží na dočištění
odpadních vod.
ÚP respektuje silnou stránku území.

+1

ÚP navrhuje rozvoj sítě vysokého napětí.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

+1

ÚP navrhuje zastavitelnou plochu pro přemístění
a rozšíření sběrného dvora..

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

+1

ÚP navrhuje hipostezky ve vazbě na koňskou
farmu u Křížence.

+1

Vzhledem k předpokládanému rozvoji města je
navrženo zvýšení objemu vodojemu Braun.
V souvislosti s rozvojem bydlení v přičleněných
částech je navrženo rozšíření vodovodní sítě.

+1

+1
+1
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Silné stránky a příležitosti
Dosažená úroveň technické vodohospodářské
infrastruktury v Plané umožňuje další rozvoj města.
Vybudovaná technická infrastruktura v malých
sídlech vesnického charakteru je podmiňujícím
předpokladem jejich zachování. Umožňuje zachování zemědělského i rekreačního využití krajiny.
Využití možností pro fotovoltaickou výrobu elektřiny.
Prozkoumání možností využití větrné energie
k výrobě elektřiny.
Prozkoumání možností orientace na spalování
dřevní hmoty (spolu s vytěsňováním uhlí).

Vliv ÚP
+1

Přijetí opatření ke zkvalitnění odpadového hospodářství, zvyšování podílu kompostování, snížení
podílu biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (BRKO) ukládaného na skládku, zvýšení
recyklace odpadů (materiálové využívání).
Sociodemografické podmínky
Mírně progresivní vývoj početních stavů
Dlouhodobě kladné saldo migrace
Stabilizované obyvatelstvo

0

Vyvážený podíl krajních věkových složek (I. stáří
118)
Vysoké zastoupení produktivní složky obyvatel,
která tvoří potenciál pracovní síly.
Koncentrace vzdělaného obyvatelstva
Vysoká zaměstnanost ve službách, zejména v tzv.
sociálních (školství, zdravotnictví, kultura, sociální
péče) a ostatních vyšších službách
Nábožensky i národnostně homogenní obyvatelstvo
Dobrá vybavenost města
Četné lokálně integrační aktivity místních kulturních a vzdělávacích zařízení
Růst přitažlivosti malých měst pro bydlení vzdělaného obyvatelstva
Nová výstavba a imigrace mladého obyvatelstva
Růst mezd a zájem kvalifikovaných obyvatel o
práci doma
Zlepšení dopravní obslužnosti zázemí města a
vyšší využití potenciálu přičleněných částí pro
trvalé bydlení

Orientace volných kapacit škol na celoživotní
vzdělávání
Bydlení
Ve městě převažuje zástavba rodinnými domy
s nízkou výškou zástavby v souladu s přírodním
charakterem zázemí obce a jeho velikostí – 83%
tvoří jednopodlažní a dvoupodlažní domy.

Komentář
ÚP navrhuje rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

+1

ÚP navrhuje rozvoj technické infrastruktury
v přičleněných částech v souvislosti
s předpokládaným rozvojem.

+1

ÚP vytváří podmínky pro umístění fotovoltaických
elektráren.
ÚP nenavrhuje plochy pro umístění větrných
elektráren.
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá plynofikace přičleněných částí obce, ÚP doporučuje
využívání dřevní hmoty.
Mimo rámec řešení ÚP.

0
+1

+1

0

ÚP vytváří předpoklady pro zvýšení stability
obyvatelstva a nárůst počtu obyvatel vytvořením
nabídky ploch pro obytnou funkci, zajištěním
dostupnosti základního a vyššího občanského
vybavení, rozvojem podnikatelských aktivit, zkvalitněním a rozvojem dopravní a technické infrastruktury.
ÚP respektuje silnou stránku území.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

0
0

ÚP respektuje silnou stránku území.
ÚP respektuje silnou stránku území.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

+1

ÚP rozvíjí vybavenost města návrhem ploch pro
sportovně rekreační účely.
Mimo rámec řešení ÚP.

0
+1

ÚP vytváří předpoklady pro zvýšení atraktivity
Plané pro bydlení rozvojem veřejné infrastruktury
a podnikatelských aktivit.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

ÚP vytváří předpoklady pro integraci a rozvoj
přičleněných částí obce vymezením rozvojových
ploch pro bydlení, zkvalitněním technické infrastruktury a návrhy v oblasti dopravní infrastruktury, které zlepší dostupnost vyšších center osídlení.
Mimo rámec řešení ÚP.

+1
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ÚP navrhuje zejména plochy pro výstavbu rodinných domů.

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Silné stránky a příležitosti
Město má relativně mladý domovní fond (56%
domů bylo postavených po 2. sv. válce), z období
1980-2001 pochází 29% domů.
Město charakterizuje převaha vlastnického bydlení
v soukromých domech (79%) a bytech (73%).
Město má nízký podíl nájemního bydlení (pouze
19% z trvale obydlených bytů).
Proběhl proces privatizace obecních domů –
v roce 2001 již pouze 29% bytových domů patřilo
obci, dnes je to ještě méně.
Město má vysoké (99%) napojení bytů na veřejný
vodovod.
Velmi dobrý sanitární standard bytů (97% má
splachovací WC a koupelnu)
Dobrá velikostní skladba bytů vhodná pro rodinné
bydlení (malé byty o jedné obytné místnosti tvoří
pouze 10% bytů, naopak 20% bytů má 4 a více
obytných místností – průměr 2,7 místnosti na byt)
Průměrná velikost bytu v počtu obytných místností
koresponduje s průměrnou velikostí domácností.
Velmi dobrý je prostorový standard bydlení domácností.
Existence specifického bydlení – bytů v domě
s pečovatelskou službou
Zvýšení dynamiky bytové výstavby v posledních
dvou letech – vznik nové obytné zóny Planá-sever
s 63 byty
Další připravovaný rozvoj bytové výstavby
v rozsahu 110 bytových jednotek
Růst investic do zvýšení obytnosti prostoru města
Růst všeobecného zájmu o bydlení v malých městech s dobrým životním prostředím, dobrou vybaveností a nabídkou pracovního uplatnění

Vliv ÚP
+1

Růst obydlenosti přičleněných částí obyvateli
postproduktivního věku, vč. cizinců
Růst příjmů a životní úrovně obyvatel, které umožní pořizování vlastnického bydlení středním i nižším příjmovým skupinám.
Rychlé tvorba nového územního plánu
Pokračující programy podpory bydlení a rozvoj
podporovaného bydlení
Rekreace
Přírodní potenciál zázemí města
Existence památkové zóny a některých významných kulturně historických pamětihodností
Nabídka levného ubytování ve městě i v zázemí –
např. camp Karolina
Pěkné koupaliště
Dobré dopravní napojení města
Blízkost hranic
Růst investiční angažovanosti města v péči o
památky, veřejná prostranství, v celkovém zvelebování města
Růst zájmu o domácí CR
Pokračující rozvoj cykloturistiky

Komentář
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj bytové výstavby.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

+1

ÚP navrhuje rozšíření vodovodní sítě pro napojení rozvojových ploch.
Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

+1

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj bytové výstavby.

0
+1

0

Mimo rámec řešení ÚP.
ÚP vytváří předpoklady pro zvýšení atraktivity
Plané pro bydlení rozvojem veřejné infrastruktury, rozvojem podnikatelských aktivit, kvalitním
životním a kulturním prostředím.
Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0
0

Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.

0
0

ÚP respektuje silnou stránku území.
ÚP respektuje silnou stránku území.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

0
+1

ÚP respektuje silnou stránku území.
ÚP vytváří podmínky pro zkvalitnění dopravního
napojení města realizací dopravních záměrů.
ÚP respektuje silnou stránku území.
Mimo rámec řešení ÚP.

0
0

0
+1
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Mimo rámec řešení ÚP.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy.

Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Silné stránky a příležitosti
Růst podílu starších obyvatel a zájmů o méně
náročné formy rekreace jako je turistika
Vytváření společných produktů CR s ostatními
městy a obcemi
Rozvoj cizojazyčné gramotnosti obyvatel a tím i
kvality služeb pro zahraniční turisty
Uznání CR jako plnohodnotného odvětví ekonomiky
Větší spolupráce mezi soukromou a veřejnou
sférou
Hospodářské podmínky
Zařazení Plané mezi rozvojová centra kraje
v strategických dokumentech Plzeňského kraje
Poloha města na významných komunikačních
osách
Dobrá dostupnost nadřazeného centra Tachova i
Stříbra
Dobrá časová dostupnost vzdálenějších velkých
center osídlení ale i hraničních přechodů
Dobrá kvalita přírodního zázemí města
Zatím dostatečná nabídka ploch pro podnikání

Vliv ÚP
0

Komentář
Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

0

ÚP respektuje silnou stránku území.

+1

Výhodná lokalizace průmyslové zóny z hlediska
dopravního napojení
Přítomnost velkých zahraničních investorů
Skladba průmyslových aktivit s orientací na lehký
elektronický průmysl a zpracovatelský průmysl
Rozvinuté podnikatelské prostředí, zejména malé
podnikání
Rozvinutá oblast služeb pro podniky
Dobrá situace na trhu práce
Kvalitní zázemí v sociální infrastruktuře
Kvalifikovaný potenciál pracovních sil
Modernizace železničního koridoru Praha-PlzeňCheb, vč. zastávky Planá
Obnova nemocnice a nové pracovní příležitosti –
stabilizace kvalifikovaného obyvatelstva
Řízená imigrace vzdělaného obyvatelstva z jiných
zemí
Zvýšená hospodářská spolupráce mezi sousedními městy
Zavedení integrovaného dopravního systému

0

ÚP vytváří podmínky pro zlepšení dostupnosti
vzdálenějších sídel návrhem přeložky silnice I/21.
ÚP respektuje silnou stránku území.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj podnikatelských
aktivit vymezením ploch pro výrobní a komerční
zařízení.
ÚP respektuje silnou stránku území.

0
0

Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.

+1

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj podnikání.

0
0
0
0
+1

ÚP respektuje silnou stránku území.
Mimo rámec řešení ÚP.
ÚP respektuje silnou stránku území.
Mimo rámec řešení ÚP.
ÚP navrhuje výhledovou modernizaci III. TŽK.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

0

Mimo rámec řešení ÚP.

+1

0

ÚP navrhuje parkoviště typu P+R a K+R
v prostoru železniční stanice Planá u M.L. a autobusového nádraží.
Mimo rámec řešení ÚP.

0
0
0

Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.
Mimo rámec řešení ÚP.

Propojení systému vzdělávání, vědy, výzkumu a
praxe
Podpora investic tvořících vyšší přidanou hodnotu
Efektivní využívání obnovitelných zdrojů
Využití místního potenciálu a uplatnění marketingu
pro rozvoj cestovního ruchu

0
+1
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

D.4. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
V návrhu územního plánu jsou navržena opatření k zachování a rozvoji přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území, vymezených v Průzkumech a rozborech
a Návrhu ÚP.
Přírodní hodnoty
ÚP vytváří územní předpoklady pro posílení ekologické stability řešeného území vymezením nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES.
Převážná část záměrů respektuje přírodní hodnoty území (vymezený ekologický systém
územní stability, významné krajinné prvky registrované i ze zákona, zvláště chráněné území,
přírodní park, památné stromy a stromořadí). Největší negativní vliv mají návrh přeložky silnice I/21 a případná realizace modernizace III. tranzitního železničního koridoru, které kříží
prvky ÚSES, VKP, památné stromořadí a představují zábory ZPF II. třídy ochrany. Negativní
vlivy záměrů v oblasti dopravní infrastruktury ÚP zmírňuje návrhem nejvhodnějších tras vedení koridorů.
Ke zvýšení kvality podzemních a povrchových vod a kvality ovzduší přispějí návrhy
v oblasti technické infrastruktury (odvádění a čištění odpadních vod, plynofikace rozvojových
ploch, preference ekologických zdrojů vytápění) a dopravní infrastruktury (přeložka silnice
I/21). Pro zvýšení akumulace povrchových vod v případě očekávaných klimatických změn je
v ÚP vymezena územní rezerva pro vodní nádrž Otín.
Ochrana krajinného rázu území je v zásadě ošetřena stanovením podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání území. Negativní
vliv na krajinný ráz představují návrhy rozsáhlých smíšených výrobních ploch.
Největší ohrožení přírodních hodnot území představují zábory zemědělské půdy, zejména I. a II. třídy ochrany. Největší zábory představují záměry na výstavbu komerčně industriálních zón.
Kulturní hodnoty
Návrh ÚP respektuje kulturní a historické hodnoty území, které jsou základním předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu. ÚP dává podnět k posílení kulturně historického potenciálu území soustavnou péčí o kulturní památky, které představují významné dominanty
území a výrazně se podílejí na utváření jedinečných panoramat sídel a krajinného rázu území.
ÚP klade důraz na zachování urbanistických a architektonických hodnot území, zejména
při návrhu vnitřního členění zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby
byla vhodně dotvořena urbanistická struktura sídel a posílena kompaktnost zástavby. Stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového
uspořádání území je ošetřena ochrana těchto hodnot.
Převážná část záměrů nemá negativní vliv na kulturní hodnoty území. Pozitivní vliv
na posílení hodnot města Planá představuje regulace dopravy na náměstí Svobody a dotvoření významných městských prostorů.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Civilizační hodnoty
Koncepce územního plánu má převážně pozitivní vliv na ochranu a rozvoj civilizačních
hodnot řešeného území. K posílení pozice města v rámci sídelní struktury přispívá zařazení
části území Plané do rozvojové osy nadmístního významu OR5.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury. Navržený koridor přeložky silnice I/21 a odstranění kolizních míst na křížení komunikací přispívají ke zvýšení kvality a bezpečnosti silničního provozu a zlepšení dopravní obslužnosti území. Plánovanou modernizací
železničních tratí se zvyšuje konkurenceschopnost železnice vůči silniční dopravě a možnost
výraznějšího převedení přepravních objemů na ekologicky šetrnější formu dopravy osob
a nákladů. Úpravy stávajících a návrh nových komunikací zajišťuje napojení a obsluhu rozvojových ploch. Pro zkvalitnění a rozvoj pěší a cykloturistiky jsou navrženy nové trasy a stezky a převedení stávajících tras z dopravně zatížených komunikací.
ÚP vytváří podmínky pro rozvoj technické infrastruktury, který přispívá ke zvýšení kvality
života obyvatel území. V sídlech s plánovaným rozvojem je řešeno zásobování pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod. Navržené koridory nadzemních vedení vysokého napětí
zajistí bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie. Rozšíření plynofikace do rozvojových ploch v Plané a přednostní využívání ekologických zdrojů vytápění a přípravy teplé
užitkové vody přispěje ke zlepšení kvality ovzduší.
ÚP vytváří podmínky pro ochranu sídel před povodněmi. Koncepce vodního hospodářství navrhuje zpracování odborných studií a realizaci revitalizačních a protierozních opatření
v některých povodích pro zlepšení odtokových poměrů v území. Ve stanovených záplavových územích nejsou vymezeny zastavitelné plochy.
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E.

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

Popis míry a způsobu naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území je vztažen k Politice územního rozvoje ČR 2008 a Zásadám územního rozvoje
Plzeňského kraje.

E.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
Priority územního plánování dle PÚR ČR 2008

Popis míry a způsobu naplnění priorit v ÚP

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato
území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána
s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v
jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit
celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

Hlavním cílem koncepce rozvoje města Planá je naplňování cílů územního plánování, kam patří mimojiné i
ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. ÚP vytváří předpoklady pro
ochranu a rozvoj hodnot území stanovením podmínek
prostorového a funkčního uspořádání území.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního
prostředí prostorově sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně
plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

Koncepce územního plánu přispívá ke snížení sociální
segregace přičleněných částí zlepšením dopravní dostupnosti města Planá.

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně
plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i
hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je
nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

V ÚP jsou upřednostněna komplexní řešení.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky
slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro podnikatelské
aktivity, zejména v rámci rozvojové osy OR5.
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Priority územního plánování dle PÚR ČR 2008

Popis míry a způsobu naplnění priorit v ÚP

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury.
Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.

Planá má díky své poloze v rozvojové ose OR5 při
silnici I/21 zajištěny dobré vazby se sídli na území kraje
i mimo něj. Posílení vazeb s dalšími sídli regionu zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury, zejména přeložky
silnice I/21.
Vymezením zastavitelných ploch pro podnikatelské
aktivity vytváří předpoklady pro nabídku pracovních
příležitostí i pro okolní venkovský prostor.
ÚP vytváří podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti
Plané z přičleněných částí obce.

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu).
Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní
půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace
její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní
důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

ÚP podporuje přednostní využití brownfields před výstavbou na zelené louce. Vytváří podmínky pro využití
brownfields vymezením ploch pro opětovné využití.

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační
opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního
fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systémů ekologické stability a
zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a
pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v
zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

ÚP nepřipouští až na výjimky výstavbu ve volné krajině.
Většina zastavitelných ploch je vymezena uvnitř zastavěného území nebo v jeho návaznosti.
Převážná část záměrů respektuje přírodní a krajinné
hodnoty území.
Vymezením prvků ÚSES ÚP přispívá k posílení ekologické stability území.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy)
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.

ÚP vytváří podmínky pro zkvalitnění a rozvoj příměstského rekreačního zázemí Plané navrženou obnovou
třešňového sadu a bývalého parku, včetně okolí rozhledny na Bohušově vrchu a vymezením nových ploch
veřejné zeleně podél Planského potoka.
K zlepšení prostupnosti krajiny přispívá návrh nových
pěších a cyklistických tras a stezek.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů
území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování
a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst,
atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Město Planá má velký potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu, zejména díky svým kulturním, historickým a
přírodním hodnotám. ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj
dalších forem cestovního ruchu rozvojem pěší a cykloturistiky, rozšířením sportovního letiště, rozvojem koňské farmy v Kříženci s návrhem hipostezek.
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Priority územního plánování dle PÚR ČR 2008

Popis míry a způsobu naplnění priorit v ÚP

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro
lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.
Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné,
umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních
silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí
transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center
osídlení.

ÚP navrhuje rozvoj dopravní a technické infrastruktury
Plané i přidružených částí obce v závislosti na rozvoji
území, potřebách obyvatel a místních podmínkách.
ÚP vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území
návrhem přeložky silnice I/21, zpřístupněním izolovaných místních částí Pavlovice a Josefova Huť a výhledovou modernizací III. tranzitního železničního koridoru.
ÚP se snaží minimalizovat zásahy liniových staveb
dopravní a technické infrastruktury do krajiny a minimalizovat fragmentaci krajiny zvolením vhodných tras
koridorů s nejmenšími negativními dopady na životní
prostředí.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti
území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá
nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a
veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před
hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).

Nejvýznamnějším záměrem z hlediska zlepšování
dostupnosti území, zvyšování bezpečnosti a plynulosti
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi je přeložka
silnice I/21.
Pro rozvoj ekologicky šetrné dopravy je výhledově
navržena modernizace III. tranzitního železničního
koridoru a rozvoj cyklistické a pěší dopravy.

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území
a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.)
s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a
pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci
vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách
vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní.

Pro snížení rizika povodní ÚP navrhuje zpracování
odborných studií na revitalizaci některých povodí
s výrazným uplatněním prvků na zpomalení a retenci
povodňových průtoků.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových
V záplavových územích nejsou vymezeny žádné zastaúzemích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen vitelné plochy.
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika
vzniku povodňových škod.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování
veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní
dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem,
poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v
oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech
partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří
mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti
stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy,
včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi,

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury
s regionálním i mezinárodním významem vymezením
přeložky silnice I/21 (D5 – Planá – Cheb – Německo) a
výhledovou modernizací železniční trati č. 170 ((Praha
–) Beroun – Plzeň – Cheb – Německo), která je součástí III. tranzitního železničního koridoru.
Pro zlepšení dopravní dostupnosti jádrové části území
je navrženo propojení sídel Pavlovice a Josefova Huť
s Planou.
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Priority územního plánování dle PÚR ČR 2008
stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Popis míry a způsobu naplnění priorit v ÚP

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat
nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je
nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Koncepce ÚP byla navržena na základě požadavků a
potřeby města a jeho obyvatel na rozvoj, z čehož vyplynulo vymezení etap výstavby, včetně územních rezerv.
V návaznosti na návrh rozvojových lokalit je řešen i
rozvoj veřejné infrastruktury. ÚP vytváří podmínky na
dotvoření významných městských prostorů.

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých
druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou
dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení,
ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v
území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.

ÚP vytváří předpoklady pro větší uplatnění železniční
dopravy v každodenní a rekreační přepravě osob plánovanou modernizací celostátní železniční trati č. 170,
včetně návrhu parkovišť P+R a K+R u nádraží v Plané.
ÚP navrhuje rozvoj cyklistické a pěší dopravy.

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku
vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života
v současnosti i v budoucnosti.

Koncepce zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění
odpadních vod je řešena s ohledem na předpokládaný
rozvoj území a jeho územní podmínky.

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování
přednosti zajištění bezpečného zásobování území
energiemi.

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj výroby energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické el., malé vodní el.)
s ohledem na ochranu krajinných, přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území.

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit
kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské
struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Naplnění této priority se nevztahuje k řešenému území.

E.2. Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji
Požadavky územního plánování v PK

Popis míry a způsobu naplnění požadavků v ÚP

Prostorové uspořádání - rozvoj sídelní struktury
Změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti Plzeňského
kraje, zejména ve specifických oblastech se sociálně
ekonomickými problémy a v rozvojových oblastech,
které představují přirozené póly ekonomického rozvoje
území

Cílem ÚP je posílení stability obyvatelstva a hospodářského rozvoje s ohledem na zachování příznivého
životního prostředí. Posílení těchto složek je zajištěno
v souladu s požadavky ZÚR, zejména v rámci rozvojové osy OR5.

Posilovat rozvoj okrajových, specifických oblastí, vedoucí ke snižování územních disparit

Naplnění tohoto požadavku se nevztahuje k řešenému
území.

Vytvářet územně plánovací předpoklady pro stabilizaci
osídlení především posílením nabídky ploch pro podnikání v rozvojových oblastech

V rámci rozvojové osy OR5 jsou vymezeny zastavitelné
plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit.
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Vyhodnocení vlivů ÚP Planá na udržitelný rozvoj území

Požadavky územního plánování v PK

Popis míry a způsobu naplnění požadavků v ÚP

Posilovat polycentrickou sídelní strukturu Plzeňského
kraje podporou rozvoje sídel v rozvojových oblastech a
osách a podporou center venkovského osídlení. Současný stav polycentrického osídlení kraje by měl být
dále rozvíjen, v rozvojových osách rozvoj koncentrovat
do vymezených rozvojových území

Planá má díky své poloze v rozvojové ose OR5 při
silnici I/21 zajištěny dobré vazby se sídli na území kraje
i mimo něj. Posílení vazeb s dalšími sídli regionu zajišťuje rozvoj dopravní infrastruktury, zejména přeložky
silnice I/21.
Vymezením zastavitelných ploch pro podnikatelské
aktivity vytváří předpoklady pro nabídku pracovních
příležitostí i pro okolní venkovský prostor.
ÚP vytváří podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti
Plané z přičleněných částí obce.

K rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s
ohledem na místní podmínky a preferované funkce
území

V koncepci rozvoje města byla zohledněna zejména
úloha města jako centra ekonomického rozvoje a specifické podmínky všech místních částí obce.

Výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik
nových satelitních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice, vytvářejících prostorově
– sociální segregaci s negativními vlivy na soudržnost
obyvatel území

ÚP nevytváří podmínky pro vznik satelitních obytných
lokalit..
Koncepce územního plánu přispívá ke snížení sociální
segregace přičleněných částí zlepšením dopravní dostupnosti města Planá.

V sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti
Lokalizace vybavenosti je vázána především na silnici
regulovat především s ohledem na dopravní předpokla- I/21, tudíž nevyvolává nadměrné dopravní nároky uvnitř
dy území a další funkce (zejména vytváření souvislých města.
ploch veřejné zeleně, památkovou ochranu a zachování
civilizačních a kulturních hodnot)
V rekreačně atraktivních územích specifických oblastí je Naplnění tohoto požadavku se nevztahuje k řešenému
nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti usměrňovat území.
především s ohledem na dopravní předpoklady a udržitelný rozvoj území
K vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, ÚP vymezuje rozvojové lokality uvnitř zastavěného
které jsou součástí ZPF, přistupovat až po využití vnitřní území nebo ve vazbě na něj, upřednostňuje využití
rezerv sídel, areálů „brownfields“ a intenzifikaci využití
brownfields před výstavbou na zelené louce.
stávajících podnikatelských areálů
Racionálním využitím území minimalizovat negativní
dopady hospodářského rozvoje, zejména na životního
prostředí

ÚP vytváří předpoklady pro racionální využití území.

Při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny a vytvořit
podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny

ÚP vymezuje rozvojové lokality uvnitř zastavěného
území nebo ve vazbě na něj.
ÚP se snaží minimalizovat zásahy liniových staveb
dopravní a technické infrastruktury do krajiny a minimalizovat fragmentaci krajiny zvolením vhodných tras
koridorů s nejmenšími negativními dopady na životní
prostředí.
ÚP vytváří podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny
vymezením územního systému ekologické stability.

Zvýšenou pozornost věnovat optimálnímu využití území ÚP vytváří předpoklady pro optimální využití území
rozvojových os, nevytvářet v nich podmínky pro vznik
v souladu s požadavky ZÚR v rámci rozvojové osy
pásové zástavby
OR5.
Rozvoj dopravní infrastruktury
Rozvíjet základní dopravní osu kraje - IV. A transevropský multimodální koridor dálnice D5 a železniční trati
č. 170 a navazující optimalizovanou radiální síť silnic
I. třídy číslo 20, 26 a 27, doplněnou o celostátní obvodové silnice č.19, propojený tah silnic č. 21 a 22, vymezený aglomerační okruh a železniční trati č. 180, 190 a
183

V souladu se ZÚR PK územní plán vymezuje a zpřesňuje koridor přeložky sinice I/21 Planá – Velká Hleďsebe a koridor výhledové modernizace železniční trati
č. 170, která je součástí III. tranzitního železničního
koridoru.
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Požadavky územního plánování v PK

Popis míry a způsobu naplnění požadavků v ÚP

Pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního
prostředí dále zpřesňovat vymezené koridory pro zkapacitnění silničních komunikací, preferovat přestavbu
nevyhovujících úseků zejména v průtazích sídel, odstranění kolizních míst a bodových závad a pro modernizaci a přestavbu železničních tratí č. 170, 180, 183 a
190

ÚP sleduje a zpřesňuje v souladu se ZÚR PK přestavbu
silnice I/21 v úseku Planá – Velká Hleďsebe s cílem
zvýšit bezpečnost provozu a zlepšit kvalitu životního
prostředí v zastavěném území.
V Plané jsou navrženy úpravy některých křižovatkových
prostorů pro zvýšení kvality a bezpečnosti provozu.
Pro rozvoj ekologicky šetrné železniční dopravy je
navržena výhledová modernizace železniční trati č.
170.

Územní vazby se SRN podpořit vymezeným koridorem
silnice I/26 s nově řešeným připojením na dálnici D5

Naplnění tohoto požadavku se nevztahuje k řešenému
území.

Ke zlepšení dopravní dostupnosti v příhraničí rozvíjet
vymezený koridor tangenciální přepravní osy Horažďovice – Klatovy – Domažlice – Bor u Tachova

Naplnění tohoto požadavku se nevztahuje k řešenému
území.

Řešit návaznosti na vymezené koridory mezinárodních
a nadregionálních cyklotras

Naplnění tohoto požadavku se nevztahuje k řešenému
území.

Rozvoj technické infrastruktury
Územně stabilizovat koridory technické infrastruktury
nadmístního významu - jako územní rezervy koridory
VVN

Koridor trasy VVTL plynovodu Hora Svaté Kateřiny –
Rozvadov – Waidhaus (projekt Gazela) vymezený
v ZÚR PK jako územní rezerva byl územně stabilizován
mimo řešené území a v ÚP není dále sledován.

Ochrana krajinných hodnot
K ochraně volné krajiny je nutné podporovat intenzifikaci využití zastavěných a zastavitelných ploch

ÚP nepřipouští až na výjimky výstavbu ve volné krajině.
Většina zastavitelných ploch je vymezena uvnitř zastavěného území nebo v jeho návaznosti.

Ve velkoplošných chráněných územích při územním
rozvoji preferovat ochranu a dotváření dochovaných
krajinných hodnot před ostatními zájmy na využití území

Naplnění tohoto požadavku se nevztahuje k řešenému
území.

V územích ostatních je třeba chránit základní krajinné
matrice, přirozené osy a dominanty krajiny

Koncepce ÚP je navržena s ohledem na krajinné hodnoty území.

Krajinné dominanty, veduty a ohraničující horizonty je
třeba chránit před změnami, které by mohly jejich působení v krajině poškodit. Jednotlivé záměry je třeba
krajinářsky posoudit z hlediska snesitelnosti této změny

ÚP nevymezuje záměry, které by měly negativní vliv na
krajinné dominanty a horizonty.

Plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých slunečních
elektráren ve volné krajině lze vymezovat pouze výjimečně, dbát přitom především na otázky ochrany přírody a krajiny. Preferovat lokalizaci těchto elektráren na
vhodných objektech (průmyslové a logistické areály) a v
zastavěném území s nevhodným způsobem funkčního
využití (brownfields)

ÚP nepodporuje výstavbu plošně rozsáhlých slunečních
elektráren ve volné krajině. Přednostně je doporučováno umístění fotovoltaických elektráren na objektech
výrobních a skladovacích hal a v areálech brownfields.

Chránit územní hodnoty krajinného typu hluboce zaříznutých údolí, zejména zde nerozvíjet rekreační zástavbu a dochované části údolí využívat především pro
pohybovou rekreaci

Z hlediska ochrany přírodních a krajinných hodnot ÚP
nepřipouští rozvoj rekreační zástavby v údolí Mže.
Podél Mže je navržena nová cyklistická trasa.

Protipovodňová ochrana
Ke zlepšení protipovodňové ochrany územně plánovacími opatřeními zlepšovat retenční schopnosti krajiny a
zpomalovat odtok z povodí.

Pro snížení rizika povodní ÚP navrhuje zpracování
odborných studií na revitalizaci některých povodí
s výrazným uplatněním prvků na zpomalení a retenci
povodňových průtoků.

Při územně plánovací činnosti je nutné minimalizovat:
V záplavových územích nejsou vymezeny zastavitelné
plochy.
návrhy nových liniových dopravních staveb,
návrhy rozšíření zástavby,
návrhy nových vedení a zařízení technické infrastruktury citlivých na ohrožení velkou vodou,
návrhy umístění zdrojů možné kontaminace území při zaplavení vodou
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Požadavky územního plánování v PK

Popis míry a způsobu naplnění požadavků v ÚP

K retenci vody v území využít:
opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny
návrhy nových malých vodních nádrží, přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny,
návrhy ochranných hrází a suchých poldrů a
obtokových koryt,
návrhy dalších území řízené inundace,
zpřesnění regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability,
vytvoření podmínek pro využití územních rezerv,
především zastavěných ploch
s nevhodným či žádným funkčním využitím
(brownfields)

V souvislosti se zvyšováním retence území a s ochranou proti povodním jsou navrženy některé vodní plochy
k obnově nebo rozšíření.
ÚP zpřesňuje a vymezuje regionální a lokální územní
systém ekologické stability.

V územních plánech vymezovat plochy a územní rezervy pro postupné vymístění nevhodné zástavby ze záplavových území a vytvořit tak podmínky pro bezkolizní
převedení povodňových vln

ÚP nepřipouští rozvoj zástavby v záplavových územích.

Vymezování rozvojových území
Nové rozvojové lokality výrobních a obslužných zařízení ÚP nevymezuje výrobní a komerční zařízení s plochou
s plochou nad 30 ha jsou vymezeny v ZÚR PK. Jedná
nad 30 ha.
se o tyto zóny:
Průmyslová zóna Bor – Vysočany,
CTPark Bor,
Průmyslová zóna Jihozápad (Nýřany, Úherce),
Rozvojová zóna Litice – Radobyčice,
Rokycany – Jih,
Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň –
Líně
Rozvojové lokality výrobních a obslužných zařízení o
výměře větší než 15 ha lze vymezit za těchto předpokladů:
lokalita musí být umístěna v administrativním
území obce, která je součástí zpřesněné rozvojové oblasti OB5 a vymezených rozvojových oblastí
nadmístního významu,
pokud je lokalita umístěna v administrativním
území obce, která je součástí vymezené rozvojové osy OS1, musí být umístěna v katastrálním
území, které bylo vymezeno jako rozvojové
(Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice,
Bor u Tachova, Vysočany u Boru, Mlýnec pod
Přimdou, Lužná u Boru, Mýto) nebo v rozvojových
územích vymezených v rámci nadmístních rozvojových os,

ÚP navrhuje rozvoj výrobních a komerčních zařízení
pouze v rámci rozvojové osy OR5 a rozvojového území,
které jsou vymezeny v ZÚR PK v hranici k.ú. Planá u
Mariánských Lázní.

zpřesnění vymezení lokality musí být provedeno v
územním plánu příslušné obce včetně dalších
podmínek jejího využití.
Kapacitní plochy pro bydlení přednostně vymezovat:
ÚP nevymezuje kapacitní plochy pro bydlení.
v administrativních územích obcí, které jsou součástí vymezených rozvojových oblastí a os, v lokalitách s možností připojení na kapacitní vodní
zdroje a kanalizaci
v administrativních územích obcí, které jsou součástí zpřesněné rozvojové osy OS1 (netýká se to
k.ú. Třebnuška, Přísednice a Jablečno v obci Zbiroh a k.ú. Malé Dvorce, Třískolupy pod Přimdou,
Rajov u Třískolup a Málkov u Přimdy v obci Přimda),
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Požadavky územního plánování v PK

Popis míry a způsobu naplnění požadavků v ÚP

v jádrových územích vybraných obcí (mimo vymezené rozvojové oblasti a osy): Bezdružice,
Kašperské Hory, Manětín, Plánice, Radnice, Spálené Poříčí, Všeruby a v dalších centrech venkovského osídlení Břasy, Hromnice, Merklín, Blížejov, Černošín.
Limity využití území
Při rozhodování o změnách ve využití území a jeho
rozvoji je nutné vycházet z limitů využití území, tedy
respektovat omezení změn v území z důvodu ochrany
veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů
nebo stanovených na základě zvláštních právních
předpisů nebo vyplývajících z vlastností území.

Koncepce ÚP respektuje limity využití území.
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F.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ

F.1. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel
území
Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území vychází
z dokumentace Průzkumy a rozbory řešeného území, zpracované v rozsahu odpovídajícímu
územně analytickým podkladům, kde byly vyhodnoceny tři základní pilíře udržitelného rozvoje území. Vyhodnocení vlivů ÚP zohledňuje i výsledky vyhodnocení vyváženosti vztahu tří
pilířů v Územně analytických podkladech pro správní území ORP Tachov.

F.1.1. Vliv ÚP na podmínky pro příznivé životní prostředí
Vliv územního plánu na životní prostředí je převážně pozitivní. Nejvýznamnějšími návrhy
jsou vymezení nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES (zvýšení ekologické stability
území), přeložka silnice I/21 (zvýšení plynulosti dopravy, snížení hlukové a imisní zátěže
v Plané), výhledová modernizace III. tranzitního železničního koridoru a rozvoj cyklistické
dopravy (vyšší uplatnění ekologicky šetrné dopravy), revitalizační a protierozní opatření (snížení rizika povodní a eroze), vymezení ploch pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
(zlepšení kvality ovzduší), návrhy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod (zlepšení kvality podzemních a povrchových vod), rozšíření plynofikace v Plané (zlepšení kvality ovzduší).
Koncepce územního plánu má negativní vliv na zemědělský půdní fond vymezením rozsáhlých rozvojových ploch. Zábor nejkvalitnějších půd představují návrhy ploch pro bydlení,
výrobních a komerčních zařízení a fotovoltaické elektrárny.

F.1.2. Vliv ÚP na podmínky pro hospodářský rozvoj
Vliv územního plánu na hospodářský rozvoj území je významný a souvisí zejména
s polohou Plané v rozvojové ose nadmístního významu OR5. Rozvoj podnikatelských aktivit
(výrobních a komerčních zařízení) posiluje ekonomickou pozici města a jeho význam jako
pracovního centra. Záměry v oblasti dopravní infrastruktury zlepšují dostupnost území, posilují možnosti ekonomického rozvoje města a pozici Plané v rámci sídelní struktury. Rozvoj
dopravní a technické infrastruktury vytváří atraktivní prostředí pro investory. Posílení kulturně
historického potenciálu města, zachování a rozvoj přírodního a rekreačního zázemí Plané,
zkvalitnění a doplnění služeb vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.
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F.1.3. Vliv ÚP na podmínky pro soudržnost společenství obyvatel území
Vliv územního plánu na soudržnost společenství obyvatel území je převážně pozitivní.
K posílení stability obyvatelstva přispívá kvalitní životní prostředí, zařazení části území obce
do rozvojové osy OR5 a ekonomický rozvoj území. Územní plán vytváří předpoklady pro
nárůst počtu obyvatel zvýšením atraktivity města pro bydlení. Nejvýznamnější záměry pro
zajištění kvality života obyvatel území představují návrhy v oblasti dopravní infrastruktury,
které zlepšují mobilitu obyvatelstva a dostupnost ekonomických center a služeb, rozvoj technické infrastruktury, zkvalitnění a rozvoj základní a vyšší občanské vybavenosti, vytvoření
nových pracovních příležitostí návrhem výrobních a komerčních funkcí a rozvoj rekreačního
zázemí sídel. Koncepce územního plánu přispívá ke snížení sociální segregace přičleněných
částí zlepšením dopravní dostupnosti města Planá.

F.2. Shrnutí přínosu územního plánu
F.2.1. Shrnutí přínosu ÚP k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům
ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území
Z výsledku vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyplynulo, že
mezi rizika, která nepříznivě ovlivňují potřeby života současné generace obyvatel řešeného
území, patří následující aspekty ohrožení územních podmínek životního prostředí, sociální
soudržnosti obyvatel území a podmínek pro hospodářský rozvoj:
Zhoršení kvality životního prostředí nárůstem intenzity silniční dopravy.
Vlivy průjezdné dopravy na silnici I/21 v Plané.
Ohrožení části území záplavami.
Poškození krajinného rázu nadměrnou výstavbou komerčně industriálních areálů.
Poškození krajinného rázu, hodnot kulturních, přírodních a civilizačních výstavbou
rozsáhlých fotovoltaických elektráren.
Působení areálů a lokalit se zdevastovaným stavebním fondem (tzv. brownfieldů).
Všeobecný trend zvýhodňující po stránce hospodářského rozvoje oblasti s vyšší mírou koncentrace osídlení, v této souvislosti se jako riziková jeví relativně nižší míra
koncentrace osídlení na území obce i velikostní limit těžiště osídlení řešeného území – města Planá. Relativně značná dopravní vzdálenost od vyšších center osídlení,
a tím ztížená dostupnost některých vyšších forem vybavenosti (např. školství, zdravotnictví) a pracovních příležitostí.
Územní plán reaguje na zjištěná rizika ovlivňující potřeby života současné generace
obyvatel řešeného území zejména těmito návrhy:
ÚP omezuje rizika uvedených nepříznivých vlivů vytvořením podmínek pro převedení přepravních objemů ze silniční dopravy na ekologicky šetrné formy dopravy – výhledová modernizace III. tranzitního železničního koridoru, rozvoj cyklistické dopravy.
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ÚP omezuje rizika uvedených nepříznivých vlivů dopravním řešením - navrhuje přeložku silnice I/21.
ÚP řeší ochranu města a ostatních ohrožených sídel před záplavami návrhem revitalizačních opatření. Nevymezuje zastavitelné plochy ve stanovených záplavových
územích.
ÚP navrhuje přizpůsobení rozvojových ploch komerčně industriálního charakteru
předpokládaným potřebám rozvoje obce, část původně uvažovaných rozvojových
ploch zahrnuje ÚP do kategorie územní rezervy, současně ÚP respektuje regulaci
rozvojových záměrů tohoto typu obsaženou v ZÚR Plzeňského kraje.
ÚP redukuje původní posuzovaný rozsah rozvojových ploch pro umístění fotovoltaických elektráren.
ÚP vymezuje plochy pro rozvoj občanského vybavení a výrobně komerční funkce,
navrhuje přednostní využití brownfieldů. Územní plán přispívá ke zlepšení podmínek
pro hospodářský rozvoj řešeného území návrhy v oblasti dopravní a technické infrastruktury, které zajistí lepší dostupnost a prostupnost řešeného území, bezpečnost
a spolehlivost zásobování území jednotlivými médii.

F.2.2. Shrnutí přínosu ÚP k vytváření podmínek pro předcházení předpokládaným
ohrožením podmínek života generací budoucích
Vzhledem k setrvačnosti problematických civilizačních procesů, jejichž další vývoj a časový horizont nelze přesně odhadovat, se ohrožení podmínek generací budoucích částečně
překrývá se současnými riziky ovlivňujícími život dnešních generací. S přihlédnutím k této
skutečnosti je možno ohrožení podmínek života budoucích generací v řešeném území spatřovat v dále uvedených jevech:
Vzrůstající civilizační nároky na spotřebu prostoru při rozvoji sídel, pokračující fragmentace a technizace krajiny (plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu, plochy pro bydlení, komerčně industriální areály, vybavenost a rekreaci), zejména na
úkor hodnot přírodních – krajinných a kulturních, s tímto problémem souvisí i úbytek
ZPF (zvláště nejhodnotnějších tříd ochrany).
Pokračující trendy koncentrace osídlení, komerční i nekomerční občanské vybavenosti, pracovních příležitostí ve vazbách s velkými sídelními koncentracemi a vzrůstající socioekonomické problémy odlehlejších území.
Globální klimatické změny s nejasnými vlivy na přírodní, civilizační a kulturní podmínky řešeného území – zejména vodní režim, zemědělství a lesnictví, ale i vlivy na
dopravu, energetiku, koncentraci osídlení aj.
Územní plán se snaží předcházet předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích následujícím způsobem:
Územní plán navrhuje takovou formu územního rozvoje, aby byla spotřeba nezastavěného prostoru, včetně ZPF a PUPFL, minimalizována. ÚP při tom zvláště respektuje identifikované krajinné hodnoty a chráněná území přírody. Pro územní plán je
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kriteriem vhodnosti navrhovaných řešení jejich plošná přiměřenost, v řadě případů
proto došlo k redukci původně uvažovaného plošného rozvoje, v odůvodněných případech též ÚP navrhuje etapizaci rozvoje (např. formou územní rezervy). ÚP zdůrazňuje nutnost opětovného využití opuštěných a zanedbaných ploch (tzv. brownfields).
Územní plán využívá strategické výhody řešeného území, příslušnosti
k rozvojovému koridoru nadmístního měřítka, jehož osu tvoří silnice I/21. Zejména
v okruhu tohoto prostoru vychází územní plán vstříc požadavkům územního rozvoje
(vybavenost, komerčně industriální plochy, plochy pro obnovitelné energetické zdroje aj.). Kromě toho ÚP návrhem nového koridoru silnice I/21 (v souladu se ZÚR Plzeňského kraje), zajišťujícího propojení řešeného území s Karlovarským krajem až
na hranice ČR, posiluje dopravní vztahy regionálního i mezinárodního významu.
V obecné podobě byly principy udržitelnosti rozvoje, kterými je reagováno na globální klimatické ohrožení, brány v potaz při stanovení celkové koncepce územního
plánu. Mezi konkrétní reakce ÚP na uvedená rizika lze zařadit zejména navrhovaná
revitalizační opatření pro zvýšení retence území, návrhy na umístění ploch pro obnovitelné zdroje energie, dále pak navrhovaný ÚSES posilující ekologickou stabilitu
území, včetně schopnosti zadržovat vodu v krajině.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BPEJ
BRKO
CR
ČHMÚ
ČOV
EU
CHKO
IZS
K+R
k.ú.
KIZ
KÚ PK
LAPV
LBC
LBK
MěÚ
MPZ
MÚK
MZe
MŽP
NP
NRBK
OP
ORP
OZKO
P+R
POH
PP
PRVK PK
PUPFL
PÚR ČR
R
RBC
RBK
RP
RS
SEZ
STL
SVP
TO
TS
TUV
TZL
TŽK
ÚAP

bonitovaná půdně ekologická jednotka
biologicky rozložitelný komunální odpad
cestovní ruch
Český hydrometeorologický úřad
čistírna odpadních vod
Evropská unie
chráněná krajinná oblast
Integrovaný záchranný systém
parkovací systém Kiss and Ride
katastrální území
komerčně industriální zóna
Krajský úřad Plzeňského kraje
lokality pro akumulaci povrchových vod
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Městský úřad
městská památková zóna
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
nadzemní podlaží
nadregionální biokoridor
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
oblast zhoršené kvality ovzduší
parkovací systém Park and Ride
Plán odpadového hospodářství
přírodní park
Program rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
rozvodna
regionální biocentrum
regionální biokoridor
regulační plán
regulační stanice
stará ekologická zátěž
středotlaký plynovod
Směrný vodohospodářský plán
třída ochrany
trafostanice
teplá užitková voda
tuhé znečisťující látky
tranzitní železniční koridor
územně analytické podklady
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ÚP
ÚP VÚC
ÚP SÚ
ÚPD
ÚSES
VE
VKP
VN
VPO
VPS
VTL
VUSS
VV ÚP URÚ
VV ÚP ŽP
VVN
VVTL
ZPF
ZÚR PK
ŽP

územní plán
územní plán velkého územního celku
územní plán sídelního útvaru
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické stability
větrná elektrárna
významný krajinný prvek
vysoké napětí
veřejně prospěšné opatření
veřejně prospěšná stavba
vysokotlaký plynovod
Vojenská ubytovací a stavební správa
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí
velmi vysoké napětí
velmi vysokotlaký plynovod
zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
životní prostředí
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