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1. TEXTOVÁ ČÁST
V kapitole:

a) Vymezení zastavěného území
se původní text zcela ruší a nahrazuje textem:
• Zastavěné území je Změnou č.1 ÚP aktualizované k datu 15.11.2020 a je zakresleno v grafické části ÚP (územní plán) ve
výkresu I.2.A. Výkres základního členění území.
V kapitole:

b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
se doplňuje text:
• Za účelem ochrany hodnot včetně krajinného rázu a urbánních kulturně historických hodnot v území je stanoven
zákaz staveb prefabrikovaných betonových plotů:
- V nezastavěném území ve volné krajině na celém území obce v rozsahu územních krajinných sektorů ve smyslu
platného ÚP
- Na hranici zastavěného území, zastavitelných ploch nebo ploch přestavby s nezastavěným územím volné krajiny
na celém území obce v rozsahu územních respektive urbanistických sektorů ve smyslu platného ÚP s výjimkou
vybraných stabilizovaných a rozvojových ploch pro V – Plochy výroby a skladování, VS – Plochy smíšené výrobní,
T(z) – Plochy těžby nerostů – zastavitelné a T(n) – Plochy těžby nerostů – nezastavitelné v rozsahu průmyslové
zóny v místní části U Keramičky a v rozsahu průmyslové zóny v ulici Dobřanská
- V zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách přestavby a to na hranici pozemku(ů) a veřejného
prostranství na celém území obce v rozsahu územních respektive urbanistických sektorů ve smyslu platného ÚP s
výjimkou vybraných stabilizovaných a rozvojových ploch pro V – Plochy výroby a skladování, VS – Plochy
smíšené výrobní, T(z) – Plochy těžby nerostů – zastavitelné a T(n) – Plochy těžby nerostů – nezastavitelné
v rozsahu průmyslové zóny v místní části U Keramičky a v rozsahu průmyslové zóny v ulici Dobřanská
• Architektonickému řešení oplocení respektive plotu, který je nedílnou součástí přilehlého domu na hranici
s významným veřejným prostranstvím, bude věnovaná zvýšená pozornost a v případě stavebních úprav bude
doloženo konkrétním architektonickým návrhem.
Název kapitoly:

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně
se ruší a nahrazuje názvem:

c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
Aktualizují se údaje dílčích částí tabulky
• V řešeném území se vymezují následující plochy změn:
B(v) - PLOCHY BYDLENÍ V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

51

Obytná zóna Hradčany I.

Plocha pro výstavbu RD
s vysokými nároky na
architektonické řešení zástavby na
jižní hraně vesnické zástavby
obrácené k údolní nivě Úhlavy.

Z051
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Plocha
(m2)

9339
9956

IVP VRZ
(%)

n 1 až 2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n

I.
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59

P059

Dostavba zahrady
Na Závisti

ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMČANY
Plocha pro výstavbu jednoho
586
RD objemově odpovídajícího
sousední stávající zástavbě.
Oplocení přiléhající k veřejnému
prostranství v zastavitelné ploše
Z302 bude umístěno tak, aby
byla zajištěna min. šířka 8m
veřejného prostranství s MK.
Uspořádání pozemku včetně
staveb na něm bude
přizpůsobeno požadavku na
možnost přístupu podél
odvodňovacího příkopu s místní
vodotečí pro nezbytné práce při
její údržbě.

20 1 NP+P

n

n

O(v) - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

201

Nová radnice

Plocha demoliční přestavby území
po provedené demolici původní
zástavby dle PD s nároky na
řešení prostorových vztahů
k okolní zachované zástavbě a
významnému veřejnému
prostranství včetně zajištění
revitalizace vodoteče v rámci
parkové úpravy nezastavěné části
plochy.

P201

Plocha
(m2)

3104

IVP VRZ
(%)

n Max. 2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n

VP - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

302

Z302

Veřejné prostranství s MK Na
Závisti

306

P306

Veřejné prostranství s MK
Hradčany I.

308

P308

Veřejné prostranství s MK
Komenského ulice I.

Zajištění dopravní obsluhy a
nového připojení obytného území
na silnici III. třídy včetně cyklistické
trasy, doprovodné a sídlení zeleně,
možnosti parkování a odstavení
OA obyvatel a návštěvníků při
zajištění zokruhování vodovodního
řadu a odvodnění území.
Zajištění dopravní obsluhy
rozvojového území s místní
komunikací a pro umístění
technických sítí.
Zajištění dopravní obsluhy
území smíšené obytné zóny a
zóny výroby a služeb
Komenského ulice II. s místní
komunikací a pro umístění
technických sítí.

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

3596
3541

nn

3477
3104

nn

0

0

1856

nn

0

0

SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

402

Smíšená obytná zóna
Plocha smíšené přestavby pro
Chlumčany – Komenského ulice smíšené využití s bydlením s
II.
nároky na respektování podmínek
OP el. vedení VN 22 kV do doby
jeho uložení do zemního kabelu
včetně TS, zajištění veřejných
prostranství pro místní komunikace
s připojením do ulice Komenského

P402

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky
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Plocha
(m2)

6268
2068

IVP VRZ
(%)

n 1 až 2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n
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Poř. číslo Označení
plochy
plochy

403

P403

Název změny

ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMČANY
Účel změny a vybrané specifické
Plocha
podmínky v území a požadavky
(m2)

Smíšená obytná zóna
Chlumčany – Komenského
ulice III.

a technickou infrastrukturu včetně
zajištění revitalizace potoka a
doprovodné zeleně podél jeho
koryta.
Plocha demoliční přestavby
území zčásti po provedené
demolici původní zástavby
s nároky na řešení prostorových
vztahů k okolní zachované
zástavbě a významnému
veřejnému prostranství včetně
zajištění revitalizace vodoteče
v rámci parkové úpravy
nezastavěné části plochy.
Do doby transformace území je
současné využití možné včetně
možnosti udržovacích prací a
stavebních úprav stávajících
objektů i stavby nových objektů
hospodářského respektive
technického dvora obce.

5496

IVP VRZ
(%)

n Max. 2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)

n

n

D(z) - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

551

Modernizace železniční trati se
zdvojkolejněním (ZD 183/01)

Záměr nadmístního významu dle
ZÚR PK ve znění 1.aktualizace s
koridorem vymezeným dle ZÚR PK
max. 200 m a zpřesněný dle
technické studie na min. 27,5 m
včetně souvisejících staveb a
opatření v rozsahu vymezeného
koridoru.

109949
110895

nn

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

P551(W)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

753

Zóna výroby a služeb Chlumčany – Plocha smíšené přestavby pro
Komenského ulice II.
smíšené využití s nároky na
respektování podmínek OP el.
vedení VN 22 kV do doby jeho
uložení do zemního kabelu nebo
přeložení včetně TS, zajištění
veřejných prostranství pro místní
komunikaci s připojením do ulice
Komenského a technickou
infrastrukturu včetně zajištění
revitalizace potoka a doprovodné
zeleně podél jeho koryta.
Využití plochy demoliční přestavby
pro smíšené využití včetně
stavebně technického uspořádání
budoucí zástavby zohledňovat
respektovat požadavky z hlediska
ochrany před hlukem, otřesy,
prašností, zápachem a jinými
negativními vlivy, které se
neslučují s podmínkami pro kvalitní
obytné prostředí a narušovaly by
pohodu bydlení v sousedním
obytném území.
Veškeré činnosti v rámci plochy

P753
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11275
13716

n 1-2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0
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Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

ÚZEMNÍHO PLÁNU CHLUMČANY
Účel změny a vybrané specifické
Plocha
podmínky v území a požadavky
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)

smíšené výroby mohou být
prováděny pouze v takovém
rozsahu a formě, aby případnými
negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy určené pro
rozdílný způsob využití ani
sousední nemovitosti s tím, že
budou realizována protihluková a
jiná opatření, jako jsou zejména
ochranná a clonící zeleň
v minimální šířce 10 až 15 m podél
severní a západní hranice plochy,
protihlukové stěny apod.
Přestavba území včetně nové
zástavby v dané ploše bude
přizpůsobena charakteru místa ve
vztahu k okolní zástavbě,
panoramatu sídla a krajiny a
možnostem připojení na
komunikace a technickou
infrastrukturu v ulici Komenského.
Nová zástavba v ploše musí být
přizpůsobena okolní původní
vesnické zástavbě zejména tvaru a
objemovým parametrům objektů
v areálu původního statku v ulici
Komenského s tím, že nesmí
působit dominantně.

Název kapitoly:

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
se ruší a nahrazuje názvem:

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
V části:
• Veřejná prostranství
• Chlumčany:
se zrušená část textu:
- Náves s parkovou úpravou
nahrazuje textem:
- Náměstí Bohuslava Kašpara
Název kapitoly:

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před
povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin
se ruší a nahrazuje názvem:

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně
V části:
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob využití území) vymezují plochy stabilizované a plochy změn
v následujícím členění:
se za přehledem ploch RZV doplňuje text prvního odstavce:
• Na plochách RZV v nezastavěném území není vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření uvedených
v ustanovení § 18, odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů z důvodu veřejného zájmu.
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Název kapitoly:

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
se ruší a nahrazuje názvem:

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného
využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
Název kapitoly:

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo
se ruší a nahrazuje názvem:

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona
V kapitole:

j) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
se aktualizují údaje dílčích částí tabulky:
• V řešeném území jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv
B(i) - PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Poř. číslo Označení
plochy plochy
11 R011

Název
Obytná zóna Chlumčany - Lukavická – Sídliště II.

Účel a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha pro výstavbu RD s nároky na respektování
podmínek OP a BP VTL plynovodu do doby jeho
přeložení, OP VN 22 kV do doby jeho uložení do kabelu
a silnice III. třídy s ohledem na zatížení hlukem a
exhalacemi s tím, že využití plochy bude možné až po
provedení změny ÚP pouze v případě, že bude
prokázána nezbytnost takové změny v území.

Plocha
(ha)
4,36
1,77

B(v) - PLOCHY BYDLENÍ V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
57 R057

58 R058

Název

Účel a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha pro výstavbu RD při respektování podmínek
vyplývajících z OP el. vedení VN 22 kV do doby jeho
přeložení a ÚAN I. (13) s tím, že využití plochy bude
možné až po provedení změny ÚP pouze v případě, že
bude prokázána nezbytnost takové změny v území.
Plocha pro výstavbu RD s tím, že využití plochy bude
možné až po provedení změny ÚP pouze v případě, že
bude prokázána nezbytnost takové změny v území.

Obytná zóna Chlumčany – Na Nivách II.

Obytná zóna Chlumčany – Komenského III.

Plocha
(ha)
2,26
0,73

2,65
0,09

R(z) - PLOCHY REKREACE – ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
Poř. číslo Označení
plochy plochy
152 R152

Název

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha zahrad s podmíněnou výstavbou RD při
respektování podmínek vyplývajících z OP katodové
ochrany VTL plynovodu a lesa s tím, že využití plochy
bude možné až po provedení změny ÚP.

Rekreační zóna zahrad a sadů Na Závisti

Plocha
(ha)
1,80

Název kapitoly:

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie
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se ruší a nahrazuje názvem:

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
V části:
• ÚS – U kaple
se doplňuje druhý odstavec textu:
• ÚS – Chlumčany - U kaple byla pořízena a vložena do evidence územně plánovací činnosti.
Název kapitoly:

m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu
se ruší a nahrazuje názvem:

m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení,
zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
Název kapitoly:

n) Stanovení pořadí změn v území
se ruší a nahrazuje názvem:

n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Název kapitoly:

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
se ruší a nahrazuje názvem:

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
p) Údaje o počtu listů Změny č. 1 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části

• I. Změna č.1 územního plánu obsahuje:
• Textovou a tabulkovou část s počtem 8 listů A4
• Grafickou část, jejíž součástí jsou výkresy:
- I.2.A. Výkres základního členění území (výřezy 1:5000 ve formátu A2+A3+A4)
- I.2.B1. Hlavní výkres (výřezy 1:5000 ve formátu A2+A3+A4)
- I.2.B.2. Výkres koncepce veřejné infrastruktury (výřezy 1:5000 ve formátu A2+A3+A4)
- I.2.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výřezy 1:5000 ve formátu A2+A3+A4)

Souhrnný přehled o změnách v textové části ÚP včetně údajů v aktualizovaných tabulkách podává kapitola v)
Textová část ÚP Chlumčany s vyznačením změn v textové části odůvodnění Změny č.1 ÚP Chlumčany.

2. GRAFICKÁ ČÁST
OBSAH:
I.2.A. Výkres základního členění území (výřezy 1:5000)
I.2.B1. Hlavní výkres (výřezy 1:5000)
I.2.B.2. Výkres koncepce veřejné infrastruktury (výřezy 1:5000)
I.2.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (výřezy 1:5000)
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1600

1551

383/2

1604
454/6
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1555

1504

I.2.C

1860

383/8
1508

1605
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1487

1548

454/9
415/7

1526

856

864

1506

1552
1546

1477

1484

865
1553
1528
446/99
1603

1505

1646

1606
442/4

442/5

1038

1645

1545
379/2

1554

1317/1

446/100
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454/7

379/4
1476

1544

1534
1529/1

454/4

1327/6

1543

1488

1507
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452/2
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1530/4
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452/3
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1530/3
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1327/9

867

854
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1327/14

1327/4

446/24

1530/2

1611

1211

1212

1538
1083/3

132/22

1317/3

1481

1219

446/4

454/8
885
1647

1482

1489

1234

1327/5

1118/1

1328

1327/8

1327/7

1529/2

446/96

1640
1610

132/21

819

446/101
1608

1317/2

1480

1327/10

942

1490

379/3
1327/3

132/23
1463

1530/1

1639

1498
1317/4
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1541
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454/13
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1331

1327/1
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455/16

1327/12

1214

454/14

1333

1074

446/97
379/1

1492

1334

1613

303/2

359

1532/2

1054/2

1493

1336

132/25

1053/12

379/8

1532/3

283
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1054/3
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131/15
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1341
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1532/4
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131/6
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1617

446/73
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1539
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129/1

377/25

101

130/1

146/4

131/1

1473

921

377/19

31/15

1339

124/1

1317/6
1235

31/16
31/21

1354

83/1

83/2

645

30/2

527
1896

380/13

378/5

1353

374

145/3

765

1119
379/6

446/68

1344

1048/3

446/72
1618
1636

1343

126/1

26/1
27

446/81

1649

131/8

127
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446/71

358
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1653
446/23

253/1
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1053/1

1044/2

31/35 1540

380/5

446/74

446/95
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1532/5

446/98

446/75

446/94

1648

1338

146/3

775
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1465
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1466/1
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446/67
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1627

450/53

677/10

1620
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1622
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667 736
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669/136
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434/2

1053/9
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1624

669/58
669/138

669/179

1082

691/5

1126

669/134
669/122
669/93

1084

669/128

669/83

362

1071

669/140

669/147

1676
1679

1680

669/67

1678
1675

1368

669/50

740/3

348/3

107/1
695/30

943
752

278/1

1073

234

669/27

490

243

669/141

669/108

1721

669/132

669/184

669/32
669/46

736

695/76

237

695/54

262/1

669/39

669/25

695/85

695/39

984/8
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727

555

669/146

669/35
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669/37
669/193

669/80

962
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695/62

996/5

1157

241

975/3

669/30

249

275

693/1

669/11

208

695/1

1070/55

964
229

344

165/1

695/10

297

905

210

1911
1742

915

379
1154

251

669/75

1663

1615/2

641

1724

669/13
535/1

995/1

284

1725

993/8

286

1728

398
997/2

669/12

1813

1390/64

1814

113/4

633

995/39

1818

887

1897
530

581/20

556/37

843

1736

1737
1738

1720

581/106

373/7
373/8
373/9
373/10

888

1226

995/2

1740

1739

556/30
581/19
825/30

534

532
840

556/14

556/34

1204

1059

1687

556/26

528/1

373/23
995/41

1764
1688

373/11
373/12
373/13
373/14
373/22

1741

581/8

1200

373/5
373/15
373/16
373/17
373/18
373/19
373/20
373/21

581/81

825/2

956/67
620
621
622
623
624
625
626
627
376/4
376/5
376/6
376/7

835
533

1084/5

528/3

581/29

1317/25

1390/2

956/84

1830
1397

96

1404

1406

510

1437
1439
1447

1418
225/16
225/9

946

516
688/3
797

1039/7

1039/18

1317/45

1399

513

231/12

1438

1039/17

600/3

1434

1400

529/2
838
174/2

I.2.C

1099

1448

231/11

1409
1413

515

225/15

1416

1417

1408

1765

581/90

581/15

174/1

174/3
176

231/10

1407

1809
896

231/9

918

478

1398

512

956/9

688/2

1440
1435

1039/10

1317/48

1061

654

782/10

1436

1317/56

1317/47

225/6

1039/11

956/16

581/84
556/2

1446

231/8

225/8

1805

1206

1036/3

1039/9
676

1070/50

225/20

1444
1445

1070/38

1317/57
225/7
225/14

1317/46

1412

132/10

1442

1415

1070/48

1070/49
1135

522

1443

1070/45
132/12

1317/54

1317/55

132/4

1070/46
1396

1317/36

132/11

132/68

132/15
1070/47

1317/32

132/66
132/67

132/69

1826
1828

956/19

132/56

132/13

132/14

524

1743

231/6

132/54

132/55

132/65

132/47
132/49

1394

1827

525

581/83

1205
954

1403

1402

1395
1070/44

995/23

785
172

1036/2

1853

1825
1824

1875

581/23

1122
1222

1224

231/5

1386

1854

1829

1823

528/2

894

556/28

1039/8

1852
132/64

1387

231/7

956/85

521

1039/6

1317/34

132/45
1390/69

1822

956/90

749

839

1390/66

1390/68

523

520

1441

132/51
132/52

956/91

1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069

260/4

132/9
1317/31

132/61

1390/67

956/5
435
614
635
616
436
617
618
619
376/1
376/2
376/3

132/53
132/63

688/1

893

581/16

132/44

1390/70
373/2
373/3
373/4

1449

132/62
1390/71

1391/20

956/87
373/1

260/3

1317/35

1317/26

1391/19

956/88

956/17

373/6

1317/50
1317/24

132/57
1317/30

132/43

1391/18
1391/2

1393

956/58

995/24
581/18

1317/49

1317/22

1851

132/58

132/59

132/50

1390/84

929/2
1392

390

995/4

947
841

1317/51

1317/23

1821

1807/1

842

132/41

1390/85

927/4

1817

402

993/9

260/2

132/30

132/42

1391/1
388

393

960

430

1735

1734

132/34

1385

1391/17

407
392

1733

1317/42

132/32

1390/72

1390/86

927/3

956/86

779

1732

132/36

1390/87

1391/16

927/6

1816

1808

1727

531

1459
1317/37

1317/43

1317/52

1390/83

289

1073

1686

1317/39

1390/60

1390/65

956/3

1317/38

1390/59

282

1815

995/3

1317/40
1317/29

1388

956/69

1729

1317/41

1384

1390/82

1390/56
871
884

956/60

825/32

581/116

1390/73

1390/81

774

995/38
825/24

159/5

132/39
132/40

1317/27

387
956/8

1039/5

159/4

159/2
1390/74

1390/58

132/31

1807/2

994/4

132/29

159/3

1390/75
1390/63
1390/54

1390/1

396

669/176

132/33

1390/61

1810

261

1149

132/35

113/1
956/71

381

401

652

956/62

870

394

648

268
1726
164
825/5

1390/62

1223

115/2

1390/55

956/6

994/1

996/12

1383
132/38

956/59

385

298

1390/76

906

956/26
956/61

1039/4

132/37

132/16
80/2

1812
383
631

695/17

669/17

600/1

255

1060

83/2

956/38

826

956/25

477
996/11
693/2

825/12

1390/57

1089

996/13

212

285

861

115/12
1390/53

827

956/70
956/68

211

693/3
860

479

956/89

990/1

669/15

1723

113/3
111/5

83/1
956/21

695/73

669/98

1685
1664

1811/2

132/70

1390/77

111/7

807

956/73

989/8

378

165/2

825/22
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Záznam o účinnosti
Správní orgán, který Změnu č.1 územního plánu vydal:
Zastupitelstvo obce Chlumčany
Datum nabytí účinnosti Změny č.1 ÚP Chlumčany:
………………
Pořizovatel:
Městský úřad Přeštice, odbor výstavby a územního
plánování
Jméno a příjmení:
Denisa Hocmannová
Osoba splňující kvalifikační požadavky podle § 24 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
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úřadu Přeštice
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Otisk úředního razítka:
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Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu (dále jen ÚP)
Chlumčany obsahuje:
1. Textovou část s počtem 73 listů A4 včetně titulního
listu, úvodního listu grafické části a poučení
2. Grafickou část, jejíž součástí jsou výřezy výkresů:
- II.2.A. Koordinační výkres
- II.2.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
- II.2.D. Schéma souboru dílčích změn Změny č.1 ÚP

(odbor výstavby a územního plánování) a Obecním
úřadě Chlumčany. Veřejné projednání se konalo dne
29. 6. 2021 v Kulturním a komunitním centru Přeštice,
Masarykovo nám. 311 a byl z něj pořízen písemný
záznam. Po uplynutí lhůty pro podání stanovisek a
připomínek zaslal pořizovatel Krajskému úřadu
Plzeňského kraje – odboru regionálního rozvoje
obdržená stanoviska a připomínky a požádal jej o
vydání stanoviska v souladu s §55b odst. 4 stavebního
zákona. Tento nadřízený orgán stanovisko v zákonné
lhůtě neuplatnil a lze konstatovat, že Změnu č.1 lze
vydat i bez jeho stanoviska. Pořizovatel, ve spolupráci
s určeným
zastupitelem,
vyhodnotil
výsledky
projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek, uplatněných k návrhu Změny č.1. Návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek byl doručen dotčeným orgánům a
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby k nim
ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.
V zákonné lhůtě byly ve stanovené lhůtě uplatněny
námitky veřejnosti a příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic a dálnic jako vykonavatele
vlastnických práv státu k nemovitostem zřízenou
Ministerstvem dopravy. V posledním kroku pořizovatel
přezkoumal Změnu č.1 UP ve smyslu § 53 odst.4 a 5
stavebního zákona a správního řádu, doplnil
odůvodnění a předal zhotoviteli k vyhotovení návrhu
Změny č.1 pro vydání. Následně byl návrh Změny č.1
předán zastupitelstvu obce Chlumčany k jeho vydání
v souladu s ust. § 54 stavebního zákona.

1. TEXTOVÁ ČÁST
a) Postup při pořízení Změny č.1 ÚP
Chlumčany

• Územní plán Chlumčany byl vydán formou opatřením
obecné povahy Zastupitelstvem obce Chlumčany dne
15.12.2016, které nabylo účinnosti dne. 1.1.2017.
• Dne 10.3.2020 požádala obec Chlumčany MěÚ
Přeštice, odbor výstavby a ÚP o pořízení změny č. 1
ÚP Chlumčany (dále jen „Změna č.1“) a to dle § 55a
stavebního zákona a to na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce na 9. zasedání dne 27.2.2020 pod
usnesením č. 15-3.09/2020. Pořízení Změny č.1 je z
vlastního podnětu obce. Změna č.1 bude pořizována
zkráceným postupem v návaznosti na zprávu o
uplatňování ÚP v uplynulém období 2017/2020 (dále
jen „Zpráva“). Změna č.1 bude obsahovat zejména
nápravy v území a jejich uvedení ve skutečný stav či
drobné úpravy v podobě RZV v textové části.
• Na základě výše uvedeného, Městský úřad Přeštice,
odbor výstavby a územního plánování (dále jen
„pořizovatel“), příslušný podle ust. §6 odst. 1 písm. c)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) v souladu s § 55 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
obsahově dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických
podkladech,
územně
plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, projednal
Zprávu s dotčenými orgány, sousedními obcemi,
krajským úřadem a veřejností, upravil ji podle výsledků
projednání a předložil zastupitelstvu obce Chlumčany
ke schválení. Zpráva, jejíž součástí byly pokyny pro
zpracování návrhu Změny č.1 v rozsahu zadání Změny
č.1, byla schválena Zastupitelstvem obce Chlumčany
dne 9.7.2020.
• Pořizovatel na základě schválené Zprávy, jejíž součástí
byly pokyny pro zpracování návrhu Změn, zahájil
pořízení Změny č.1. Zpracováním Změny č.1 byl
pověřen Ing. arch. Oldřich Fára (dále „zhotovitel"). Na
základě pokynů a upřesňujících požadavků pořizovatel
zajistil zpracování návrhu byl zhotovitelem zpracován
návrh Změny a předložen pořizovateli v souladu s ust.
§ 55b odst.1 za použití stavebního zákona.
• Řízení o návrhu Změny č.1 bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou v souladu s § 52 stavebního zákona. Návrh
Změny č.1 byl zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup na www.prestice-mesto.cz a
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Přeštice

b) Soulad návrhu změny územního plánu s
politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.
1, 2, 3, 4 a 5
• Změna č.1 ÚP respektuje požadavky vyplývající z
dokumentu Politika územního rozvoje České republiky
ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále PÚR ČR).
• Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR byla
schválena na základě usnesení vlády ze dne 17. srpna
2020 č. 833 a v souladu s § 31 odst. 4 stavebního
zákona je dnem 11. září 2020 závazná pro pořizování
a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů,
regulačních plánů a pro rozhodování v území. Sdělení
Ministerstva pro místní rozvoj ČR o schválení
Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR bylo
zveřejněno dne 10. září 2020 ve Sbírce zákonů v
částce 149 pod číslem 368.
• PÚR ČR vymezuje rozvojovou oblast Plzeň – OB5, jejíž
součástí je obec Chlumčany.
• Požadavky vyplývající z PÚR ČR včetně republikových
priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území jsou ve Změně č. 1 ÚP Chlumčany
respektovány a způsob jejich zapracování v platném
ÚP se nemění.
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Republikové priority
• (14) Ve veřejném zájmu jsou ve Změně č.1 ÚP
chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty
území,
včetně
urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví zejména
tím, že ochrana hodnot v území je nadřazena záměrům
na změny v území, nejsou vymezeny nové zastavitelné
plochy, v nezbytně nutné míře jsou doplněny plochy
přestavby a zachovány pouze plochy územní rezervy
mimo významné limity využití území. Využitím a
změnou RZV vybraných ploch přestavby je zároveň
zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území
historicky založené části původní vsi s významným
veřejným prostranstvím náměstí B. Kašpara.
• (14a) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (15) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (16) Způsob využití území ve Změně č.1 ÚP je řešen
komplexně v koordinaci veřejných a ostatních zájmů v
území zejména s ohledem na ochranu jeho hodnot ve
spolupráci s obyvateli i s jeho uživateli a v souladu s
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů
vymezených v PÚR ČR respektive ZÚR PK.
• (16a) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (17) V území jsou Změnou č. 1 v přiměřené míře
změnou RZV vybraných ploch vytvořeny podmínky pro
další přiměřený rozvoj výrobních aktivit s možným
nárůstem pracovních příležitostí s ohledem na
postavení obce ve struktuře osídlení.
• (18) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (19) V ÚP je zajištěno polyfunkční využití nevhodně
využitého nebo nevyužívaného území v centrální části
s důrazem na hospodárné využití zastavěného území
s využitím vhodné formy přestavby a revitalizace území
při zajištění ochrany 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.
• (20) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (20a) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (21) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (22) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (23) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (24) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (24a) Drobné plochy přestavby pro bydlení a smíšené
bydlení jsou lokalizovány mimo přímý negativní vliv
dopravní infrastruktury i výrobních aktivit.
• (25) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (26) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (27) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (28) Za účelem zajištění kvality života obyvatel byly
v ÚP zohledněny nároky dalšího vývoje území ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně
nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu
kvalitních veřejných prostranství, občanského vybavení

a ostatní veřejné infrastruktury je součástí platného ÚP
a jeho 1. změnou není prakticky dotčen.
• (29) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (30) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (31) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
• (32) Pro Změnu č. 1 ÚP není relevantní.
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění
Aktualizace č. 1, 2 a 4
• Změna č.1 ÚP Chlumčany respektuje požadavky
vyplývající z dokumentu Zásady územního rozvoje
Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4 (dále ZÚR
PK).
• Ze ZÚR PK pro území obce Chlumčany vyplývá
požadavek na respektování priorit územního plánování
kraje a zapracování vybraných koridorů dopravní a
technické infrastruktury ve veřejném zájmu.
• Požadavky vyplývající ze ZÚR PK včetně priorit
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území jsou ve Změně č. 1 ÚP Chlumčany respektovány
a způsob jejich zapracování v platném ÚP se nemění.
Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji
Prostorové uspořádání - rozvoj sídelní struktury:
• Dílčími změnami v území v rámci Změny č.1 ÚP jsou
vytvořeny podmínky pro posílení stability sídla.
• Vymezení nových rozvojových ploch na pozemcích,
které jsou součástí ZPF sleduje intenzifikaci využití
vybraných ploch v zastavěném území formou
přestavby apod.
• Způsob využití území ve Změně č.1 ÚP sleduje
minimalizaci případných negativních dopadů rozvoje
obce na životní prostředí.
Rozvoj dopravní infrastruktury
• Pro zlepšení dopravní dostupnosti a ochranu životního
prostředí jsou zpřesněné vymezené koridory pro
zkapacitnění silniční komunikace č. 27 a pro
modernizaci a přestavbu železniční trati č. 183
Rozvoj technické infrastruktury
• Územně jsou stabilizované a chráněné vybrané
koridory technické infrastruktury nadmístního významu.
• V ÚP byly zapracovány ostatní záměry, které jsou
stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Plzeňského kraje, které nejsou řešením
Změny č.1 ÚP dotčeny.
Ochrana krajinných hodnot
• Koncepce ochrany volné krajiny dle platného ÚP se
Změnou č.1 nemění.
Protipovodňová ochrana
• Změnou č. 1 ÚP se koncepce protipovodňové ochrany
dle platného ÚP nemění.
Vymezování rozvojových ploch
• Vymezení rozvojových ploch ve smyslu ZÚR PK se
území obce Chlumčany netýká.
Limity využití území
• Ve Změně č.1 ÚP jsou respektovány limity využití
území, tj. omezení změn v území z důvodu ochrany
veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů
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Ochrana krajiny
• V ÚP jsou vytvořeny předpoklady pro zabezpečení
ochrany krajinných typů, jejichž typové charakteristiky
jsou součástí ochrany krajinného rázu.
• Ve smyslu ZÚR PK nejsou cílové charakteristiky v
běžných typech krajin územně diferencovány a jejich
ochrana je součástí obecných ustanovení zákona o
ochraně přírody a krajiny.
• Při vymezování rozvojových ploch ve Změně č.1 ÚP
byly preferovány plochy vhodné pro transformaci v
zastavěném území.
Ochrana památek
• Ve Změně č. 1. ÚP nejsou dotčeny zásady ochrany
kulturních památek ani území s archeologickými
nálezy.
• Zásady ochrany urbanistických hodnot území,
prostorové uspořádání krajiny a sídla, ochrana
historického půdorysu sídla, charakter zástavby v
návaznosti na hodnotné soubory staveb ve smyslu
platného ÚP a ZÚR PK jsou respektovány.
Ochrana nerostného bohatství
• Ve změně č.1 ÚP nejsou dotčeny plochy pro těžbu
nerostných surovin nadmístního významu ani zjištěná
nebo předpokládaná ložiska nerostů.

nebo stanovených na základě zvláštních právních
předpisů a vyplývajících z vlastností území.
Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a
rozvojových os vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky
na změny v území, které svým významem přesahují
území více obcí
• Obec je zařazena do Rozvojové oblasti vymezené v
politice územního rozvoje a zpřesněné v ZÚR PK.
• Způsob zapracování požadavků do ÚPD se Změnou
č.1 nemění.
Zpřesnění vymezení ploch a koridorů v politice
územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů
nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí,
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury,
územního systému ekologické stability a územních
rezerv
Celostátní silniční síť – silnice I. třídy
• V ÚP Chlumčany je zpřesněn a vymezen koridor pro
přeložku silnice I/27 v souladu se ZÚR PK - Přeložka
silnice Dolní Lukavice-Dobřany (SD 27/07).
• Požadavek pořizovatele na zrušení koridoru a
zapracování zastavitelné plochy pro D – Plochy
dopravní infrastruktury silniční rozestavěné přeložky
silnice nad rámec projednané a schválené ZoUÚP
2016 až 2020 byl zapracován do grafické části pro
účely projednání návrhu Změny č.1 ÚP s tím, že platný
ÚP kromě koridoru již obsahuje zapracování
požadované zastavitelné plochy pro D – Plochy
dopravní infrastruktury - silniční.
Železnice
• V ÚP Chlumčany je zpřesněn a vymezen koridor
konvenční železniční dopravy v souladu se ZÚR PK Modernizace železniční trati se zdvojkolejněním (ZD
183/01), který není Změnou č.1 ÚP dotčen s výjimkou
doplnění části koridoru jako související a vyvolané dílčí
změny v souvislosti se zpřesněním respektive změnou
hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic na úkor sousedního
k.ú. Horní Lukavice.
Významné dálkové cyklotrasy
• Koncepce cyklotras dle platného ÚP se Změnou č. 1
nemění.
Koridor elektroenergetiky
• Vymezení koridoru dle platného ÚP není Změnou č.1
ÚP dotčeno.
Územní systém ekologické stability
• Nadregionální ani regionální ÚSES není na území obce
Chlumčany vymezen.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených
asanačních území nadmístního významu, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Veřejně prospěšné stavby
• V ÚP jsou vymezeny koridory veřejně prospěšných
staveb ve smyslu ZÚR PK, které zahrnují i plochy a
koridory provozně souvisejících staveb a zařízení.
• Ve Změně č. 1 se veřejně prospěšné stavby nad rámec
platného ÚP nevymezují.
Veřejně prospěšná opatření
• Ve Změně č.1 ÚP se veřejně prospěšná opatření
nevymezují.

c) Soulad s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot
území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
Změna č.1 ÚP Chlumčany je v souladu s cíli územního
plánování a to zejména z následujících důvodů.
• Hlavní cíl územního plánování, tj. vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, a který uspokojuje
potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích, je splněn tím, že
se souborem dílčích změn zpřesňuje využití stávající
části zástavby formou přestavby a prověřuje rozsah
původně vymezených ploch územních rezerv pro

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a
rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
území kraje
Ochrana přírody
• Koncepce ochrany přírody dle platného ÚP se Změnou
č.1 nemění.
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bydlení nebo rekreaci dle aktualizovaných potřeb obce
bez nároků na nové zastavitelné plochy.
• Změnou č.1 ÚP jsou zajištěny předpoklady pro
udržitelný rozvoj území komplexním řešením souboru
dílčích změn v území s předpokladem soustavného
sledování území z důvodu účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území, kdy byl sledován společenský
a hospodářský potenciál rozvoje obce Chlumčany.
• Proces tvorby včetně způsobu projednávání Změny č.1
ÚP s dotčenými orgány a dalšími subjekty plně ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů včetně navazujících právních předpisů byl
koordinován tak, aby orgány územního plánování
postupem podle tohoto zákona mohly koordinovat
veřejné i soukromé záměry v území, výstavbu a jiné
činnosti ovlivňující rozvoj území a mohli konkretizovat
ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních
právních předpisů.
• Změna č.1 ÚP řešením souboru dílčích změn chrání a
rozvíjí ve veřejném zájmu přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty
území
včetně
urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. S
ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné
využívání území a zajišťuje tím ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.

provedení změn v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání zástavby s ohledem na stávající charakter
a hodnoty území.
• Vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP na vyvážený vztah
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území, tj. vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území, jehož součástí má být posouzení vlivů na
životní prostředí a posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast, nebylo nutné
vypracovat, protože jejich ochrana není žádným
způsobem negativně ovlivněna a příslušný orgán
ochrany přírody svým stanoviskem takový vliv vyloučil.

d) Soulad s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů

• Změna č.1 ÚP Chlumčany byla vypracována v souladu
s novelou zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
vyhláškou č.500/2006 Sb. o územně plánovacích
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o
způsobu evidence územně plánovací činnosti,
vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území a zákonem č.500/2004 Sb., správní
řád, vše ve znění pozdějších předpisů.
• Změna č.1 ÚP Chlumčany obsahuje dílčí formální
úpravy týkající obsahu a struktury ÚP ve smyslu bodu
3. čl. II Přechodná ustanovení vyhlášky č. 13/2018.
• Dílčí formální úpravy se týkají pouze textové části ÚP s
tím, že vzhledem k přehlednosti a formální úpravě jsou
případně použity u vybraných kapitol jejich zkrácené
názvy.
• Přitom příslušné kapitoly obsahují všechny
požadované části ÚP dle uvedené vyhlášky č.
500/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
• Grafická část ÚP svým obsahem a strukturou odpovídá
požadavkům uvedené vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.

Změna č.1 ÚP Chlumčany je v souladu s úkoly
územního plánování a to zejména z následujících
důvodů.
• Změna č.1 ÚP byla vypracována na podkladě ÚAP
ORP Přeštice včetně RURÚ, doplňujících průzkumů a
rozborů a ostatních podkladů, při kterých byl zevrubně
zjištěn a posouzen stav území, jeho přírodní, kulturní a
civilizační hodnoty a stanoveny základní požadavky na
řešení souboru ploch dílčí změn.
• Koncepce rozvoje území v rámci souboru ploch dílčích
změn byla konfrontovaná s aktuálně platnou PÚR ČR
ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 a ZÚR PK ve
znění Aktualizace č. 4.
• Potřeba Změny č.1 ÚP, veřejný zájem na její
provedení, její přínos, problémy, rizika s ohledem
například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou
infrastrukturu a na její hospodárné využívání byly
s ohledem na dostupné podklady a nadřazenou ÚPD
Plzeňského kraje v rámci procesu tvorby, projednávání
a schvalování náležitě prověřeny a posouzeny.
• Ve Změně č.1 ÚP jsou stanoveny urbanistické,
v přiměřené míře architektonické a estetické požadavky
na využívání a prostorové uspořádání souboru dílčích
změn, zejména na umístění, uspořádání a řešení
zástavby ve formě regulativů pro rozdílný způsob
využití území (RZV), intenzitu využití pozemků
v plochách (IVP), výškovou regulaci zástavby (VRZ).
• Ve Změně č.1 ÚP jsou v příslušných částech
dokumentace ve formě výše uvedených regulativů
(RZV, IVP, VRZ a jiné) stanoveny podmínky pro

e) Soulad s požadavky zvláštních právních
předpisů a soulad se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů

• Změna č.1 ÚP Chlumčany je pořízena tzv. zkráceným
postupem na základě zadání respektive pokynů
uvedených ve ZOUÚP (Zpráva o uplatňování ÚP
Chlumčany za období 2016 až 2020).
• Změna č.1 ÚP Chlumčany je v souladu s požadavky
dle zvláštních právních předpisů a to zejména proto, že
nejsou nad míru únosnou dotčeny veřejné zájmy
vyplývající ze zvláštních právních předpisů na úseku:
- ochrana životního prostředí
- ochrana přírody a krajiny
- ochrana vod
- ochrana ovzduší není dotčena
- ochrana zemědělského půdního fondu
- ochrana lesa
- ochrana ložisek nerostných surovin
- odpadové hospodářství není dotčeno
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-

Ochrana ložisek nerostných surovin
• Změna č. 1 ÚP je v souladu se zákonem č. 44/1988
Sb. horní zákon ve znění pozdějších předpisů, protože
nejsou dotčena ložiska nerostných surovin, CHLÚ
(chráněné ložiskové území) ani DP (dobývací prostor)
včetně poddolovaných území.
Ochrana veřejného zdraví
• Změna č. 1 ÚP je v souladu se zákonem č. č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů, protože nové rozvojové plochy jsou umístěny
mimo ochranné pásmo silnic, ochranné pásmo dráhy,
mimo vymezené koridory nadmístního významu dle
požadavků vyplývajících ze ZÚR PK.
Památková péče
• Změna č. 1 ÚP je v souladu se zákonem č. 20/1987
Sb. památkový zákon ve znění pozdějších předpisů ,
protože jsou respektovány kulturní památky včetně
území s archeologickými nálezy (ÚAN) včetně dalších
významných kulturně historických hodnot.
• Ve Změně č.1 ÚP není dotčena ochrana památek
s výjimkou vymezení plochy přestavby v rámci dílčí
změny C2, kterou je dotčeno ÚAN II. kategorie
Chlumčany – jádro vsi (č.21 dle ÚP) s tím, že se jedná
o zastavěné území v centrální části sídla nevhodně a
nedostatečně využité.
• Změnou č. 1 ÚP je doplněna nemovitá kulturní
památka:
- Věžový vodojem v Chlumčanech – U Keramičky (č.02
dle ÚP)
• Změnou č. 1 ÚP je zpřesněn urbanisticky významný
prostor náměstí B. Kašpara a doplněna pietní místa,
památníky padlým na náměstí B. Kašpara a
v Komenského ulici.
Doprava na pozemních komunikacích
• Změna č. 1 ÚP je v souladu se zákonem č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, protože nové rozvojové plochy jsou umístěny
mimo ochranné pásmo silnic a mimo vymezené
koridory nadmístního významu dle požadavků
vyplývajících ze ZÚR PK.
Doprava drážní
• Změna č. 1 ÚP je v souladu se zákonem č. 266/94 Sb.,
o dráhách ve znění pozdějších předpisů, protože nové
rozvojové plochy jsou umístěny mimo ochranné pásmo
dráhy a mimo vymezené koridory nadmístního
významu dle požadavků vyplývajících ze ZÚR PK.
Doprava letecká
• Změna č. 1 ÚP je s ohledem na formu a rozsah dílčích
změn v souladu se zákonem č. 49/1997 o civilním
letectví ve znění pozdějších předpisů, protože nové
rozvojové plochy v plochách dílčích změn C1 a C2 jsou
umístěny v rámci současného zastavěného území.
Energetika
• Změna č. 1 ÚP je v souladu se zákonem č. 458/2000
Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů
ve znění pozdějších předpisů, protože nejsou dotčena
ochranná nebo bezpečnostní pásma technické
infrastruktury ani vymezené koridory nadmístního
významu dle požadavků vyplývajících ze ZÚR PK

ochrana veřejného zdraví
veterinární péče není dotčena
památková péče
doprava na pozemních komunikacích
doprava drážní
doprava letecká
doprava vodní není dotčena
energetika
využívání jaderné energie a ionizujícího záření není
dotčeno
obrana státu není dotčena
civilní ochrana není dotčena
požární ochrana není dotčena
pozemkové úpravy

Ochrana životního prostředí
• Krajský úřad jako orgán příslušný podle § 20 písm. b) a
§ 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
nepožadoval zpracovat vyhodnocení vlivů na životní
prostředí.
Ochrana přírody a krajiny
• Správní úřad věcně příslušný dle ustanovení §77a
odst.4 písm. n) a x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny podle § 45i odst.1 zákona vyloučil
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
Ochrana vod
• Změna č. 1 ÚP je v souladu se zákonem č. 254/2001
vodní zákon a zákonem č. 274/2001 o vodovodech a
kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, protože
koncepce protipovodňové ochrany, ochrana vodních
zdrojů ani koncepce vodního hospodářství dle platného
ÚP není změnou s ohledem na její rozsah a formu
dotčena s tím, že v místní části Hradčany dochází
v rámci dílčích změn D4, D4a), D4b) pouze ke
zpřesnění rozhraní již vymezených rozvojových ploch.
Ochrana zemědělského půdního fondu
• Změna č. 1 ÚP respektuje příslušná ustanovení zákona
č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 271/2019
Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF ve
znění pozdějších předpisů.
• 1. změnou ÚP dochází k novému záboru ZPF nad
rámec ploch bilancovaných v platném ÚP, pouze
v nezbytném rozsahu cca +0,10 ha v rámci
zastavěného území.
Ochrana lesa
• Změna č. 1 ÚP respektuje příslušná ustanovení zákona
č. 289/1995 Sb. lesní zákon ve znění pozdějších
předpisů tím, že nedochází k vymezení nových
rozvojových ploch s nároky na zábor PUPFL nebo
v pásmu 50 m od hranice lesa s výjimkou zpřesnění
koridoru pro modernizaci železniční trati v ploše dílčí
změny A3 z důvodu změny hranice k.ú. Chlumčany u
Přeštic.

7
OBEC CHLUMČANY

II.
ODŮVODNĚNÍ
Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y

b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
(dále jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů:
• Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s
projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu
Chlumčany a požadavky neuplatňujeme, jelikož naše
zájmy jsou respektovány.
• Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s
projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu
Chlumčany a požadavky neuplatňujeme, jelikož naše
zájmy jsou respektovány.
• Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným
návrhem změny č. 1 územního plánu Chlumčany a
požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi
sledované zájmy.
• Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi
sledovaných dálnic a silnic I. třídy nesouhlasíme s
projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu
Chlumčany:
• 1) Koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice
I/27 požadujeme v územním plánu Chlumčany
ponechat do doby vypuštění koridoru z platných Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje nebo do doby
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu přeložky
silnice I/27.
• Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi
sledovaných dálnic a silnic I. třídy).
• Správním územím obce Chlumčany prochází stávající
silnice I/27 a dle platných Zásad územního rozvoje
Plzeňského kraje je na území obce vymezen koridor
dopravní infrastruktury (SD27/07) pro přeložku silnice
I/27, která je v současné době v realizaci.
• 1) V rámci projednávané změny je mimo jiné koridor
dopravní infrastruktury pro plánovanou přeložku silnice
I/27 řešen tak, že je zpřesněn a převeden do
zastavitelných ploch. Do doby kolaudace stavby
přeložky silnice I/27 však může stále docházet k dílčím
změnám během výstavby, které mohou mít vliv na její
výslednou podobu a umístění. Z tohoto důvodu
požadujeme chránit koridor dopravní infrastruktury pro
přeložku silnice I/27 minimálně do doby vydání
kolaudačního souhlasu stavby.
• Pro úplnost uvádíme, že k návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Chlumčany včetně pokynů pro
zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu
Chlumčany byl Ministerstvem dopravy pod č.j.
315/2020-910-UPR/2 ze dne 15.5.2020 mimo jiné
uplatněn požadavek: „V souladu s platnými Zásadami
územního rozvoje Plzeňského kraje a platným
územním plánem Chlumčany požadujeme územně
chránit koridor dopravní infrastruktury silniční pro
přeložku silnice I/27.
• Akceptováno, upraveno dle požadavku Ministerstva
dopravy v textové i grafické části Změny ÚP.

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)
• Provedená komplexní pozemková úprava (KoPÚ) dle
zákona č. 139/2002 Sb. včetně realizovaných polních
cest v k.ú. Chlumčany u Přeštic dle plánu společných
zařízení (PSZ) je v platném ÚP zapracovaná a ve
Změně č. 1 ÚP respektovaná.
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky DO podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
• Jedná se o zkrácený postup pořízení Změny, při které
se nezpracovával návrh pro společné jednání dle
ustanovení § 50 stavebního zákona. Návrh Změny byl
projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle
zvláštních právních předpisů. Rozpory ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona a ustanovení
§ 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu
Změny nebyly řešeny.
• V rámci řízení byla k návrhu Změny uplatněna
následující stanoviska:
1. Povodí Vltavy, s.p. závod Berounka, Denisovo
nábřeží 14, 301 00 Plzeň, vyjádření ze dne 17.5.2021
• souhlasí bez připomínek
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32,
110 15 Praha 1, stanovisko ze dne 17.5.2021
• souhlasí bez připomínek
3. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,
Kaplířova 9, P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň, stanovisko ze
dne 26.5.2021
• souhlasí bez připomínek
4. Ministerstvo vnitra české republiky, odbor správy
majetku P.O. BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4,
stanovisko ze dne 30.6.2021
• souhlasí bez připomínek
5. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního
prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, stanovisko ze
dne 29.6.2021
• souhlasí bez připomínek
6. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany,
odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
stanovisko ze dne 1.7.2021
• souhlasí bez připomínek
7. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130
00 Praha 3, stanovisko ze dne 2.7.2021
• stanovisko bez připomínek
8. Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody
1222/12, 110 15 Praha 1, stanovisko ze dne 2.7.2021
• Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40
odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle §
56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k)
a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů, k návrhu změny č. 1 územního plánu
Chlumčany, projednávaném ve zkráceném postupu
pořizování, vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm.
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Vyjádření sousedních obcí
• Obce dotčené projednávanou změnou obce
Chlumčany neuplatnily žádné připomínky ve stanovené
lhůtě.

ustanovení § 50 stavebního zákona. Návrh Změny č.1
byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy
podle zvláštních právních předpisů. Rozpory ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona a ustanovení
§ 136 odst. 6 správního řádu při projednávání návrhu
Změny nebyly řešeny. Sousední obce neuplatnily k
návrhu žádnou připomínku, viz odůvodnění zpracované
pořizovatelem v kap. e).

Posouzení krajským úřadem
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního
rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ve stanovené
lhůtě neuplatnil stanovisko.

Podrobné údaje včetně odůvodnění dílčích změn
jsou uvedeny v následujících částech kapitoly i)
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně
vybrané varianty a souhrnně zobrazeny včetně
označení ve výkresu II.2.D Schéma se zákresem
souboru dílčích změn grafické části odůvodnění
Změny č.1 ÚP Chlumčany.

Výsledek přezkoumání návrhu Změny č.1 ÚP
Chlumčany
• Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny v
rozsahu a obsahu dle § 53 odst. 4 stavebního zákona,
a konstatuje:
Soulad s Politikou územního rozvoje ČR a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Politika územního rozvoje ČR
• Změna č.1 je zpracována v souladu s Politikou
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4
a 5, viz část odůvodnění zpracované projektantem v
kapitole 1.b).
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
• Změna č.1 je zpracována v souladu s Aktualizacemi č.
1, 2 a 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, viz
odůvodnění zpracované projektantem v kapitole 1.b).

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

• Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu ZoUÚP,
ve které byly stanoveny požadavky na zpracování a
obsah Změny č.1 ÚP Chlumčany neuplatnil požadavek
na posouzení 1. změny ÚP z hlediska vlivů na životní
prostředí a zároveň vyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast.
• Změna č. 1 ÚP neobsahuje vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území.

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a na požadavky na
ochranu nezastavěného území
• Návrhem Změny č.1 byly vytvořeny podmínky pro
naplňování a respektování udržitelného rozvoje území
a jeho tří základních pilířů, tedy kvalitní a vyvážené
životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost
společenství obyvatel, včetně zohlednění vazeb na
sousední území. Návrhem se zajišťují podmínky pro
soustavné a komplexní řešení účelného využití a
prostorového uspořádání území a jsou zohledněny a
sladěny veřejné a soukromé zájmy při rozvoji území a
zhodnocuje se společenský a hospodářský potenciál
území, viz část odůvodnění zpracované projektantem v
kapitole 1.c).

g) Stanovisko krajského úřadu podle § 50
odst. 5 stavebního zákona

• Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje k návrhu
koncepce v ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
nebylo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
vydáno.

h) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50
odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s
uvedením závažných důvodů, pokud některé
požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly

Soulad s požadavky stavebního zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů
• Způsob zpracování Změny č.1 i stanovený postup při
jeho projednání je v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami
č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.

• Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje k návrhu
koncepce v ÚP podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
nebylo vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
vydáno.

i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
včetně vybrané varianty

• Změna č.1 ÚP Chlumčany (dále jen Změna č.1 ÚP)
neobsahuje varianty řešení.
Změna č.1 ÚP zahrnuje soubory dílčích změn:
• A, B, C, D, E, F
Soubory dílčích změn Změny č.1 ÚP zahrnují dílčí
změny:

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
• Jedná se o zkrácený postup pořízení Změny č.1, při
které se nezpracovával návrh pro společné jednání dle
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• A. Aktualizace hranice katastrálního území (k.ú.)
Chlumčany u Přeštic včetně stanovení RZV (rozdílný
způsob využití) stabilizované plochy
- A1 - Změna hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic na p.p.č.
700/2, 700/3, 700/4, 700/5 dle aktuálního KN v lokalitě
RD (býv. hájovna) původně v k.ú. Robčice u Štěnovic
se změnou RZV stabilizované plochy na B(v) – Plochy
bydlení v obytných domech – venkovské a aktualizací
zastavěného území.
- A2 - Změna hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic na p.p.č.
1905, 1906 a st. 1230 dle aktuálního KN v lokalitě RD
(býv. prodejna Hradčany) původně v k.ú. Horní
Lukavice se změnou RZV stabilizované plochy na B(v)
– Plochy bydlení v obytných domech – venkovské a
aktualizací zastavěného území.
- A3 - Změna hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic na
pozemcích p.č. 834/1 a 1083/6 dle aktuálního KN v
lokalitě „Malý Háj“ se změnou RZV stabilizované plochy
na L – Plochy lesní a D(z) – Plochy dopravní
infrastruktury – železniční.

-

F1 - Zrušení plochy územní rezervy R152 pro R(z)
F2 - Zrušení části plochy územní rezervy R058 pro B(v)
F3 - Zrušení části plochy územní rezervy R057 pro B(v)
F4 - Zrušení části plochy územní rezervy R011 pro B(i)

• Související nebo vyvolané dílčí změny
- C1a) – Zpřesnění zastavitelné plochy Z302 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
- D1a) – Zpřesnění plochy přestavby P402 pro SO –
Plochy smíšené obytné
- D2a) – Zpřesnění plochy přestavby P753 pro VS –
Plochy smíšené výrobní
- D4a) – Zpřesnění zastavitelné plochy Z051 pro B(v) –
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
- D4b) - Zpřesnění plochy přestavby P306 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
- F2a) – Zpřesnění ponechané části plochy územní
rezervy R058 pro B(v)
- F3a) - Zpřesnění ponechané části plochy územní
rezervy R057 pro B(v)
- F4a) - Zpřesnění ponechané části plochy územní
rezervy R011 pro B(i)

• B. Aktualizace zastavěného území (ZÚ)
- B1a) - Aktualizace ZÚ Na Nivách (část a)
- B1b) - Aktualizace ZÚ Na Nivách (část b)

• Podrobné údaje včetně odůvodnění dílčích změn
jsou uvedeny v následujících částech kapitoly i)
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně
vybrané varianty a souhrnně zobrazeny včetně
označení ve výkresu II.2.D Schéma se zákresem
souboru dílčích změn grafické části odůvodnění
Změny č.1 ÚP Chlumčany.

• C. Vymezení plochy přestavby (PP)
- C1 – Vymezení plochy přestavby P059 pro B(v) Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
- C2 – Vymezení plochy přestavby P403 pro SO –
Plochy smíšené obytné
• D. Změna RZV plochy přestavby vymezené v platném
ÚP
- D1 – Vymezení plochy přestavby P308 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
- D2 – Vymezení plochy přestavby P753 pro VS –
Plochy smíšené výrobní
- D3 – Vymezení plochy přestavby P403 pro SO –
Plochy smíšené obytné

Vymezení zastavěného území (ZÚ)
• Zastavěné území bylo dle § 58 zákona č.183/2006 Sb.,
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů
v řešeném území vymezeno v ÚP Chlumčany k datu
30.6.2015 a aktualizované 1. změnou ÚP Chlumčany
k datu 15.11.2020.
• Požadavek na aktualizaci ZÚ (zastavěné území)
vyplynul kromě jiného ze ZOUÚP (Zpráva o
uplatňování ÚP Chlumčany).
• Aktualizace ZÚ byla provedena kontrolou dle
mapových podkladů na celém území obce a v terénu
v rámci výše uvedených ploch k datu 15.11.2020.
• Pozemky s rozestavěnými stavbami v ulici Na Výsluní,
které ještě nebyly vloženy do KN na podkladě aktuální
DKM k datu 15.11.2020 do aktualizovaného
zastavěného území nejsou zatím zahrnuty, protože se
stále ještě jedná o plochy orné půdy ZPF byť
v zastavitelné ploše dle platného ÚP.
• Aktualizace ZÚ je provedena v plochách souboru
dílčích změn:
• B1a) - Aktualizace ZÚ Na Nivách (část a)
- Soubor zastavěných pozemků p.č. 1327/12, st. 1214,
1327/16, st. 1233, 1327/10, st. 1225, 1327/9, st. 1211,
1327/8, st. 1234 v k.ú. Chlumčany u Přeštic je zahrnut
do ZÚ z důvodu zpřesnění dle KN a aktuální DKM
(15.11.201920).
• B1b) - Aktualizace ZÚ Na Nivách (část b)

• D4 – Zpřesnění zastavitelné plochy Z051 pro B(v) –
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
vymezené v platném ÚP
• E. Změna RZV stabilizované plochy (SP) nebo její části
vymezené v platném ÚP
- E1 – Změna využití stabilizované plochy na O(v) –
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
- E2a) – Změna využití stabilizované plochy na B(i) –
Plochy bydlení v rodinných domech
- E2b) - Změna využití stabilizované plochy na SO –
Plochy smíšené obytné
- E3a) - Změna využití stabilizované plochy na B(v) –
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
- E3b) - Změna využití stabilizované plochy na R(z) –
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
• F. Zrušení plochy územní rezervy (PR) nebo její části
vymezené v platném ÚP
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• V platném ÚP byl významný veřejný prostor náměstí B.
Kašpara zahrnut pod č. 52 a Změnou č.1 ÚP se
zpřesňuje včetně doplnění pietního místa pod č. 61 a
62.
• Na území obce Chlumčany se nachází objekty a
stavby,
z hlediska kulturně historického a
společenského důležitých jako doklad vývoje osídlení,
které je nutné chránit před nevhodnými zásahy:

- Nárožní proluka na p.p.č. 1327/6 v k.ú. Chlumčany u
Přeštic je zahrnuta do ZÚ z důvodu zpřesnění dle KN a
aktuální DKM (15.11.2020).
• A1 - Aktualizace ZÚ v místní části Hradčany (býv.
hájovna)
- Aktualizace ZÚ související s dílčí změnou A1
zahrnutím p.p.č. 700/2, 700/3, 700/4, 700/5 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic dle aktuálního KN v lokalitě RD
(býv. hájovna)
• A2 - Aktualizace ZÚ v místní části Hradčany (býv.
prodejna Hradčany)
- Aktualizace ZÚ související s dílčí změnou A2
zahrnutím p.p.č. 1905, 1906 a st. 1230 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic dle aktuálního KN (býv. prodejna
Hradčany)

Označení
52

-

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot
• Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot dle vydaného ÚP je nadále platná a je
dotčena pouze prověřením a doplněním podmínek
z důvodu ochrany hodnot v území.
• Změnou č.1 ÚP je dotčena základní koncepce rozvoje
území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot s tím, že
jsou doplněny:
- Věžový vodojem v části Chlumčany - U Keramičky jako
kulturní památka
- Významný urbanistický prostor náměstí Bohuslava
Kašpara a pietní místo
- Zákaz prefabrikovaného betonového oplocení

• Změna č. 1 řeší zákaz staveb prefabrikovaných
betonových plotů:
- V nezastavěném území ve volné krajině na celém
území obce v rozsahu územních krajinných sektorů ve
smyslu platného ÚP
- Na hranici zastavěného území, zastavitelných ploch
nebo ploch přestavby s nezastavěným územím volné
krajiny na celém území obce v rozsahu územních
respektive urbanistických sektorů ve smyslu platného
ÚP s výjimkou vybraných stabilizovaných a rozvojových
ploch pro V – Plochy výroby a skladování, VS – Plochy
smíšené výrobní, T(z) – Plochy těžby nerostů –
zastavitelné a T(n) – Plochy těžby nerostů –
nezastavitelné v rozsahu průmyslové zóny v místní
části U Keramičky a v rozsahu průmyslové zóny v ulici
Dobřanská
- V zastavěném území, zastavitelných plochách a
plochách přestavby a to na hranici pozemku(ů)
a veřejného prostranství na celém území obce
v rozsahu územních respektive urbanistických sektorů
ve smyslu platného ÚP s výjimkou vybraných
stabilizovaných a rozvojových ploch pro V – Plochy
výroby a skladování, VS – Plochy smíšené výrobní,
T(z) – Plochy těžby nerostů – zastavitelné a T(n) –
Plochy těžby nerostů – nezastavitelné v rozsahu
průmyslové zóny v místní části U Keramičky a
v rozsahu průmyslové zóny v ulici Dobřanská
• V předmětném území se v nedávné době (r. 2017)
začalo uplatňovat plné oplocení z betonových
vodorovně kladených desek výšky 500 a 250 mm
usazených do bet. sloupků s odstupňovanou výškou od
1,50 m.
• Jedná se o nevhodný typ plného oplocení jak v tradiční
vesnické zástavbě (např. na pozemku p.č. 108/5, st.
257 v k.ú. Chlumčany u Přeštic v ulici Komenského)
tak i v zástavbě nové (např. p.p.č. 1327/5, st. 1207 v
obytné zóně Chlumčany - Na Nivách).
• Plot je typicky složen z betonových panelů s plastickým
vzorem imitace štípaného kamene, rostlinných motivů
apod.
• Z vydaného ÚP Chlumčany vyplývá, že ochrana hodnot
je nadřazena záměrům na rozvoj v území.

• Změnou č. 1 ÚP byly prověřeny KP (kulturní památky)
v území z hlediska označení v textové a umístění v
grafické části ÚP.
• Věžový vodojem byl po vydání platného ÚP prohlášen
za KP a zařazen do Ústředního seznamu kulturních
památek pod registračním číslem 106092 (ÚSKP).
• V platném ÚP byl věžový vodojem v části Chlumčany –
U Keramičky zahrnut do seznamu objektů a staveb, z
hlediska kulturně historického a společenského
důležitých jako doklad vývoje osídlení, které je nutné
chránit před nevhodnými zásahy po pořadovým číslem
34 a změnou č. 1 ÚP je zahrnut do seznamu NKP pod
č. 02.
• Na území obce Chlumčany se nachází nemovité
kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu
kulturních památek:
Označení Umístění
01
Chlumčany
02

Umístění
Náměstí Bohuslava Kašpara s parkovou úpravou v
Chlumčanech
61
Pietní místo - Památník padlým v Chlumčanech –
Náměstí Bohuslava Kašpara
62
Pietní místo - Památník padlým v ChlumčanechKomenského ulici
Zdroj: Doplňující P+R pro ÚP Chlumčany a ÚAP ORP Přeštice
Poznámky: Číselné označení je shodné s označením objektu
v grafické části odůvodnění ÚP a Změny č.1 ÚP.

Popis
Kaple Panny Marie (dříve
nazývaná kaple Matky Boží
Pomocné)
Chlumčany- U Keramičky Věžový vodojem

• Změnou č. 1 ÚP bylo prověřeno vymezení urbanisticky
významných veřejných prostorů v území z hlediska
označení v textové a umístění v grafické části ÚP.
• V ÚP byl doplněn významný veřejný prostor Bohuslava
Kašpara a pietní místo v textové a grafické části ÚP dle
ÚAP ORP Přeštice.
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• Jedná se kromě jiného zejména o ochranu urbánních
hodnot při zachování charakteru dílčích zejména
historicky založených a více či méně zachovaných
částí sídel Chlumčany a Hradčany s různorodou
zástavbou zejména venkovského charakteru,
sídlištního a individuálního typu se zázemím obytné
zeleně, zahrad a zeleně doprovodné, ochranné a
clonící ve skupinách a stromořadích včetně vazby sídel
nebo jejich částí na volnou krajinu.
• V textové a grafické části odůvodnění platného ÚP jsou
z důvodu ochrany hodnot v území na podkladě dP+R
(doplňující průzkumy a rozbory pro ÚP) a ÚAP ORP
Přeštice na území obce vymezeny:
- Významná veřejná prostranství z hlediska ochrany
hodnot v území v rozsahu vybraných urbanisticky a
architektonicky významných zón a ulic v Chlumčanech
a Hradčanech
- Urbanisticky hodnotné území sídla z hlediska ochrany
hodnot v území v rozsahu historicky založené a
zachované zástavby v Chlumčanech a Hradčanech
- Citlivá výšková úroveň – horizont sídla z hlediska
ochrany hodnot v území
- Výškové body v krajině a vybraná vyhlídková místa
- Hlavní pohledové a kompoziční osy v krajině

změn tvaru střech a oplocení) objektů stávajících,
umisťování zařízení technologických, energetických a
spojových.
• Pokud se jedná o plot, který je nedílnou součástí
přilehlého domu na hranici s významným veřejným
prostranstvím,
je
potřebné
věnovat
jeho
architektonickému řešení zvýšenou pozornost a doložit
jej v případě stavebních úprav konkrétním
architektonickým návrhem.
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické
kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
• Změnou č.1 ÚP je dotčena urbanistická koncepce v
rámci souboru dílčích změn:
• C. Vymezení plochy přestavby (PP)
- C1 – Vymezení plochy přestavby P059 pro B(v) Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
• Dílčí změna za účelem změny využití pozemku p.č.
858/15 a st. 632 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro stavbu
RD.
• Dotčený pozemek se nachází v krajinném sektoru „V. Na Závisti“, pro který jsou v ÚP stanoveny základní
koncepční zásady jeho případného rozvoje. Jedná se o
území krajinného sektoru specifického charakteru
s možností využití části hospodářského lesa pro
rekreaci jen částečně urbanizované, a to pouze v přímé
návaznosti na současné zastavěné území
s prověřením přiměřeného plošného rozvoje převážně
pro rekreaci v zahradách s podmíněnou možností
výstavby ojedinělých RD nebo RO (rekreační objekt, tj.
stavba pro rodinnou rekreaci) přiměřené velikosti a
charakteru dané samoty (Na Závisti).
• Pozemek je dle platného ÚP Chlumčany v zastavěném
území součástí stabilizované plochy pro R(z) = Plochy
rekreace – zahrady a zahrádkové osady. Pro plochy
R(z) – Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
jsou v ÚP stanoveny podmínky z hlediska RZV
(rozdílný způsob využití) území a jsou podmíněně
zastavitelné ojedinělými RO (rekreační objekt = stavba
pro rodinnou rekreaci) při splnění podmínek a
požadavků vyplývajících z ÚP a to zejména v případě,
že dotčený pozemek je součástí ZÚ nebo je v ÚP
jmenovitě určen pro zastavění.
• Dotčený pozemek s celkovou výměrou 576 m2 je dle
KN využit jako zahrada se stávající stavbou pro
rodinnou rekreaci s BPEJ 44200 (bonitovaná půdně
ekologická jednotka zařazenou do II. třídy ochrany
(TO) ZPF), která je ze zákona o ochraně ZPF přísně
chráněna a prakticky ji není možné využít
k urbanistickému rozvoji obce až na vybrané výjimky
(např. VPS – veřejně prospěšné stavby pro veřejnou
infrastrukturu apod.). Jedná se ale o oplocený
pozemek se stávající stavbou na okraji zemědělského
honu velmi malé výměry a trojúhelníkového tvaru, který
je zařazen do ZÚ (zastavěné území) vymezeném
v platném ÚP.

• Na území obce Chlumčany jsou vymezeny urbanisticky
a architektonicky významné zóny a ulice se
stanovením základních podmínek a požadavků na
ochranu hodnot s tím, že z hlediska kulturně
historického a společenského jsou důležité jako doklad
vývoje osídlení, které je nutné chránit před nevhodnými
zásahy:

-

Označení
Umístění
Popis
50
Parčík u hřbitova
51
Předprostor s parkovou úpravou a stromořadím u kaple
Panny Marie
52
Náměstí B. Kašpara v Chlumčanech
53
Náves s kapličkou v Hradčanech
54
Veřejné prostranství ulice Komenského v Chlumčanech
55
Území původní vesnické zástavby včetně veřejných
prostranství v Chlumčanech
56
Území původní vesnické zástavby včetně veřejných
prostranství v Hradčanech
Zdroj: Doplňující P+R pro ÚP Chlumčany a ÚAP ORP Přeštice
Poznámky: Číselné označení je shodné s označením objektu
v grafické části odůvodnění ÚP a Změny č.1 ÚP.

• Nevhodnými zásahy se rozumí všechny úpravy
stavební nebo nestavební povahy, které snižují
zachovanou architektonickou nebo urbanistickou
hodnotu dané stavby nebo souboru staveb a vybraných
prostranství v historicky vzniklých souvislostech,
architektonickém stylu a urbanistickém zakomponování
do krajiny nebo okolní zástavby.
• Na území významných veřejných prostranství musí být
uplatňována zpřísněná kriteria z hlediska využití
stávajících nebo nových objektů v souladu s RZV
(rozdílný způsob využití), stavebně technického stavu,
estetické a architektonické úrovně objektů nových nebo
stavebních úprav (údržba a úprava fasád a střech,
rekonstrukce, přístavby, dostavby a nástavby včetně
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• Využití pozemku je limitováno výměrou a tvarem,
případným podmáčením, umožněním přístupu
k malému vodnímu toku, který je v jeho blízkosti, pro
zajištění údržby a bezodkladných prací na zajištění
jeho funkčnosti v max. šířce 6 m od jeho břehové čáry
a zejména vymezením koridoru pro veřejné
prostranství (min. volná šířka veřejného prostranství
mezi hranicí dotčeného pozemku a pozemku
protilehlého p.č. 860/5 má být 8,00 m) s MK (místní
komunikace), v minulosti zřízeným odvodňovacím
příkopem po jeho vnější JZ hranici, existencí malého
vodního toku a ochranou ZPF v TO II.

- D1a) – Zpřesnění plochy přestavby P402 pro SO –
Plochy smíšené obytné
• Vyvolaná dílčí změna v souvislosti s vymezením plochy
přestavby P308 za účelem zpřesnění vymezení a její
výměry dle aktuální DKM.
- D2 – Vymezení plochy přestavby P753 pro VS –
Plochy smíšené výrobní
• Dílčí změna za účelem výstavby truhlárny na p.p.č.
98/3 a souvisejících v k.ú. Chlumčany u Přeštic včetně
rozšíření plochy přestavby P753 pro VS – Plochy
smíšené výrobní.
• Dle dostupných informací by se mělo jednat o záměr
na výstavbu provozovny truhlářské výroby na výše
uvedených pozemcích s tím, že podrobnější nutné
informace o koncepci areálu truhlárny, její velikosti,
počtu pracovníků, negativních vlivech na okolí apod.
nejsou známy.
• Záměr se dotýká části plochy P402 Smíšená obytná
zóna Chlumčany – Komenského ulice II. pro SO –
Plochy smíšené obytné dle vydaného ÚP Chlumčany.
Jedná se o plochu smíšené přestavby pro smíšené
využití s bydlením s nároky na respektování podmínek
OP el. vedení VN 22 kV do doby jeho uložení do
zemního kabelu včetně TS, zajištění veřejných
prostranství pro místní komunikace s připojením do
ulice Komenského a technickou infrastrukturu včetně
zajištění revitalizace potoka a doprovodné zeleně podél
jeho koryta.
• Dílčí změna ÚP tak, že na přilehlou část původní
plochy P402 je rozšířena plocha P753 vymezená pro
VS – Plochy smíšené výrobní s přímým připojením
plochy změny na nadřazenou silnici III. třídy v ulici
Komenského prostřednictvím obslužné místní
komunikace v rámci vymezené plochy přestavby P308.
• V ploše P753 sou stanoveny požadavky na splnění
prostorových podmínek a hygienických podmínek ve
vztahu k sousední obytné zástavbě dle vydaného ÚP.

- C1a) – Zpřesnění zastavitelné plochy Z302 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
• Vyvolaná dílčí změna v souvislosti s vymezením plochy
přestavby P059 za účelem zpřesnění vymezení a její
výměry dle aktuální DKM.
- C2 – Vymezení plochy přestavby P403 pro SO –
Plochy smíšené obytné
• Dílčí změna za účelem změny využití pozemků p.č.
446/1, 446/27, 446/27, 446/28, 446/29 a st. 778 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic v návaznosti na plochu přestavby
a ve spojení s ní na ploše dílčí změny D3
• Důvodem je zlepšení způsobu využití centrální části
obce v údolní nivě místní vodoteče s možností
komunikačního propojení mezi náměstím a částí za
kulturním domem s navazující zastavitelnou plochou
pro RD podél navržené ulice.
• Předpokládá se vymístění velkoplošného skladu se
sběrnou odpadu a technického dvora do nového areálu
u ČOV.
• Do doby transformace území je možné současné
využití včetně možnosti udržovacích prací a stavebních
úprav stávajících objektů.
• D. Změna RZV plochy přestavby vymezené
v platném ÚP
- D1 – Vymezení plochy přestavby P308 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
• Dílčí změna za účelem vymezení plochy přestavby
P308 pro VP – Plochy veřejných prostranství s
obslužnou místní komunikací na p.p.č. 102/4 (část),
102/3 (část), 102/2 (část), 102/10, 102/14, 98/14,
98/15, 98/16 a 98/17 v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
• Záměr se dotýká plochy P402 Smíšená obytná zóna
Chlumčany – Komenského ulice II. pro SO – Plochy
smíšené obytné dle vydaného ÚP Chlumčany a
vychází z předchozího požadavku obce na zajištění
přístupu k odděleným pozemkům dle urbanistického
návrhu (O.Fára, 01/2016), který sloužil pro geodetické
oddělení vybraných pozemků.
• Rozsah pozemků nebo jejich části byl 1. změnou ÚP
upřesněn dle současného využití a vlastnických vztahů
v území na podkladě platného ÚP zejména ve vztahu
k bývalému zemědělskému dvoru.

- D2a) – Zpřesnění plochy přestavby P753 pro VS –
Plochy smíšené výrobní
• Vyvolaná dílčí změna v souvislosti s dílčí změnou D2
za účelem zpřesnění podmínek, vymezení a výměry
plochy dle aktuální DKM.
- D3 – Vymezení plochy přestavby P403 pro SO –
Plochy smíšené obytné
• Dílčí změna se týká zrušení jmenovitě určené plochy
přestavby P201 pro O(v) – Plochy občanského
vybavení – Veřejná infrastruktura v platném ÚP a
vymezení plochy přestavby P403 pro SO – Plochy
smíšené obytné v původním rozsahu dotčených p.p.č.
49/2, 446/8, 450/2, 450/5, 1867, 1868 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic.
• Původní záměr na stavbu obecního úřadu a
souvisejících společenských a kulturních funkcí byl
zrušen.
• Jako nejvhodnější způsob využití předmětného území
v centrální nejstarší části obce bylo zvoleno smíšené
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bydlení s širší škálou možností využití ve smyslu
podmínek RZV platného ÚP.
• Součástí navazující dílčí změny C2 je plošná úprava
areálu hospodářského dvora s halou včetně zrušení
sběrny surovin, která má být přemístěna do areálu u
ČOV.

rodinných domů s pravoúhlou sítí ulic a s dominantním
souborem budov základní školy v nárožní vyvýšené
poloze při ulici Komenského.
• V této části sídla je nutné zachovat objemově
odpovídající zástavbu převážně individuálního bydlení.
• Sousední pozemky jsou dle ÚP součástí plochy RZV
(rozdílný způsob využití) pro B(i) – Plochy bydlení
v rodinných domech.

• D4 – Zpřesnění zastavitelné plochy Z051 pro B(v) –
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
vymezené v platném ÚP
• Dílčí změna se zpřesněním rozhraní ploch Z051 pro
B(v) – Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
a P306 pro VP – Plochy pro veřejné prostranství v
rozsahu p.p.č. 1141 (část), 1220/1 a 1209 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic (místní část Hradčany) na
podkladě ÚS Obytná zóna – Hradčany I. a ÚP
Chlumčany dle záměru v GP (geometrický plán) na
dělení a scelování pozemků.
• V ÚS byla zastavitelná plocha Z056 s ohledem na
předané podklady z hlediska parcelace (počet a
umístění lomových bodů s ohledem na sklon terénu),
umístění komunikace a realizovaných technických sítí
včetně přípojných skříní zpřesněna tak, že byl navržen
přesah (celkem 200 m2 v délce cca 130 m, tj.
v průměru cca + 1,5 m) na sousední plochu přestavby
P306 v zastavěném území.
• S ohledem na uvedené skutečnosti se jedná o drobné
zpřesnění na části vzájemného rozhraní (společná
hranice) rozvojových ploch (Z056 a P306), které není
v měřítku 1:5000 vydaného ÚP podstatné a v ÚS
vycházelo z předaných podkladů, které byly v době
jejího zpracování k dispozici.

- E2a) – Změna využití stabilizované plochy na B(i) –
Plochy bydlení v rodinných domech
• Změna využití území související s vymezením
veřejného prostranství v ulici V Úvozu vyjmutím
vybraných pozemků nebo jejich části 1026/1 a 1026/4
v k.ú. Chlumčany u Přeštic z plochy RZV pro VP –
Plochy veřejných prostranství ve spojení se sousední
stabilizovanou plochou pro B(i) – Plochy bydlení
v rodinných domech.
• Dotčená část plochy pro VP se dílčí změnou mění na
B(i) – Plochy bydlení v rodinných domech v návaznosti
na sousední stabilizované plochy, jejichž součástí ve
smyslu RZV může být také veřejné prostranství.
• Tím jsou umožněny i drobné změny polohy oplocení
apod. s tím, že je v zájmu obce zachovat přiměřený
rozsah veřejného prostranství při splnění požadavků na
prostorové parametry veřejných prostranství, jejichž
součástí je veřejná komunikace (stávající cyklistická a
pěší trasa dle koncepce veřejné infrastruktury),
technické sítě apod. ve smyslu kapitoly d) Koncepce
veřejné infrastruktury části Veřejná prostranství
platného ÚP.
- E2b) - Změna využití stabilizované plochy na SO –
Plochy smíšené obytné
• Změna využití území související s vymezením
veřejného prostranství v ulici V Úvozu vyjmutím části
pozemku 1021/3 v k.ú. Chlumčany u Přeštic z plochy
RZV pro VP – Plochy veřejných prostranství ve spojení
se sousední stabilizovanou plochou pro SO – Plochy
smíšené obytné.
• Dotčená část plochy pro VP se dílčí změnou mění na
SO – Plochy smíšené obytné v návaznosti na sousední
stabilizované plochy, jejichž součástí ve smyslu RZV
může být také veřejné prostranství.
• Tím jsou umožněny i drobné změny polohy oplocení
apod. s tím, že je v zájmu obce zachovat přiměřený
rozsah veřejného prostranství při splnění požadavků na
prostorové parametry veřejných prostranství, jejichž
součástí je veřejná komunikace (stávající cyklistická a
pěší trasa dle koncepce veřejné infrastruktury),
technické sítě apod. ve smyslu kapitoly d) Koncepce
veřejné infrastruktury části Veřejná prostranství
platného ÚP.

- D4a) – Zpřesnění zastavitelné plochy Z051 pro B(v) –
Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
• Vyvolaná dílčí změna v souvislosti s dílčí změnou D4
za účelem zpřesnění vymezení a výměry plochy dle
aktuální DKM.
- D4b) - Zpřesnění plochy přestavby P306 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
• Vyvolaná dílčí změna v souvislosti s dílčí změnou D4
za účelem zpřesnění vymezení a výměry plochy dle
aktuální DKM.
• E. Změna RZV stabilizované plochy (SP) nebo její
části vymezené v platném ÚP
- E1 – Změna využití stabilizované plochy na O(v) –
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
• Dílčí změna RZV (rozdílný způsob využití) území z B(i)
– Plochy bydlení v rodinných domech na O(v) – Plochy
občanského vybavení – veřejná infrastruktura v
rozsahu pozemku p.č. 248 v k.ú. Chlumčany u Přeštic.
• V ulici Nerudova na dotčeném pozemku je umístěn
stávající DPS č.p. 200, jehož kapacita má být postupně
rozšířena.
• Přístavba DPS již v současné době probíhá.
• Dotčené území je součástí později založené struktury
zástavby v západní až jižní části sídla s převahou

- E3a) - Změna využití stabilizované plochy na B(v) –
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
• Změna využití území související s vymezením
veřejného prostranství v ulici V Kazematu vyjmutím
vybraných pozemků nebo jejich části 450/66, 450/65,
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části obce z důvodu zamýšleného přemístění
hospodářského a technického dvora obce do lokality u
ČOV s tím, že do doby transformace území je možné
současné využití.

450/64, 450/63 v k.ú. Chlumčany u Přeštic z plochy
RZV pro VP – Plochy veřejných prostranství ve spojení
se sousední stabilizovanou plochou pro B(v) – Plochy
bydlení v obytných domech - venkovské.
• Dotčená část plochy pro VP se dílčí změnou mění na
B(v) v návaznosti na sousední stabilizované plochy,
jejichž součástí ve smyslu RZV může být také veřejné
prostranství.
• Tím jsou umožněny i drobné změny polohy oplocení
apod. s tím, že je v zájmu obce zachovat přiměřený
rozsah veřejného prostranství při splnění požadavků na
prostorové parametry veřejných prostranství, jejichž
součástí je veřejná komunikace, technické sítě apod.
ve smyslu kapitoly d) Koncepce veřejné infrastruktury
části Veřejná prostranství platného ÚP.

Občanské vybavení
• Koncepce občanského vybavení není Změnou č.1 ÚP
významně dotčena, protože se jedná pouze o dílčí
úpravy v rámci dílčích změn:
- D3 – Vymezení plochy přestavby P403 pro SO –
Plochy smíšené obytné
• V rámci dílčí změny dochází ke zrušení plochy
jmenovitě určené pro umístění nové radnice ve
prospěch smíšeného bydlení, které se v centrální
historicky založené části obce jeví jako vhodné s tím,
že od výstavby nové radnice bylo upuštěno s tím, že je
postupně rekonstruován bývalý kulturní dům.

- E3b) - Změna využití stabilizované plochy na R(z) –
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
• Změna využití území související s vymezením
veřejného prostranství v ulici V Kazematu vyjmutím
vybraných pozemků nebo jejich části 450/62, 450/63 v
k.ú. Chlumčany u Přeštic z plochy RZV pro VP –
Plochy veřejných prostranství ve spojení se sousední
stabilizovanou plochou pro R(z) – Plochy rekreace –
zahrady a zahrádkové osady.
• Dotčená část plochy pro VP se dílčí změnou mění na
R(z) v návaznosti na sousední stabilizované plochy,
jejichž součástí ve smyslu RZV může být také veřejné
prostranství.
• Tím jsou umožněny i drobné změny polohy oplocení
apod. s tím, že je v zájmu obce zachovat přiměřený
rozsah veřejného prostranství při splnění požadavků na
prostorové parametry veřejných prostranství, jejichž
součástí je veřejná komunikace, technické sítě apod.
ve smyslu kapitoly d) Koncepce veřejné infrastruktury
části Veřejná prostranství platného ÚP.

- E1 – Změna využití stabilizované plochy na O(v) –
Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
• Kapacita stávajícího DPS má být postupně navýšena
přístavbou a uvažovanou rekonstrukcí s tím, že bude
převládat sociálně zdravotnická náplň zařízení ve
veřejném zájmu.
Veřejná prostranství
• Koncepce veřejných prostranství není Změnou č.1 ÚP
významně dotčena, protože se jedná pouze o dílčí
úpravy v rámci dílčích změn:
- C1a) – Zpřesnění zastavitelné plochy Z302 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
- D1 – Vymezení plochy přestavby P308 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
- D4b) - Zpřesnění plochy přestavby P306 pro VP –
Plochy veřejných prostranství
- E2a) – Změna využití stabilizované plochy na B(i) –
Plochy bydlení v rodinných domech
- E2b) - Změna využití stabilizované plochy na SO –
Plochy smíšené obytné
- E3a) - Změna využití stabilizované plochy na B(v) –
Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
- E3b) - Změna využití stabilizované plochy na R(z) –
Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
• Souhrnný popis výše uvedených dílčích změn viz.
Kapitola i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, část
Urbanistická koncepce.

Systém sídelní zeleně
• Koncepce systému sídelní zeleně není Změnou č. ÚP
dotčena.
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek
pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro
veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek
pro jejich využití
Dopravní infrastruktura
• Koncepce dopravní infrastruktury není Změnou č.1 ÚP
dotčena.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch
s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a
stanovení podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protierozních opatření, ochrany před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a
podobně
• Koncepce uspořádání krajiny není Změnou č.1 ÚP
významně dotčena, protože se jedná o následující
úpravu respektive zpřesnění v rámci dílčí změny:
- A3 - Změna hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic na
pozemcích p.č. 834/1 a 1083/6 dle aktuálního KN v

Technická infrastruktura
• Koncepce veřejné technické infrastruktury není
Změnou č.1 ÚP významně dotčena, protože se jedná
pouze o dílčí úpravy v rámci dílčí změny.
- C2 – Vymezení plochy přestavby P403 pro SO –
Plochy smíšené obytné
• V rámci dílčí změny dochází ke zrušení stabilizované
plochy pro TI – Plochy technické infrastruktury ve
prospěch vymezení plochy přestavby s vhodnějším
způsobem využití území v centrální historicky založené
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lokalitě „Malý Háj“ se změnou RZV stabilizované plochy
na L – Plochy lesní a D(z) – Plochy dopravní
infrastruktury – železniční
• V rámci dílčí změny je zpřesněno vymezení LBC012.

- Zajistit lepší průchodnost krajiny.
- Respektovat a rozšířit plochy sídelní zeleně s parkovou
úpravou (náměstí B. Kašpara a sídliště v ulici B.
Němcové, stromořadí mezi hřbitovem a kaplí Panny
Marie) a zapojit obec do okolní krajiny pomocí
vegetačních prvků včetně doplnění izolační zeleně v
krajině, která by měla funkci větrolamu, ochrany před
prachem, hlukem a zemědělskými postřiky.
- Sledovat revitalizaci skládkových ploch skrývky a
zajištění rekultivace na odtěžených plochách.
- Zabývat se nedostatečnou ekologickou stabilitou území
- KES 0,45
- Respektovat regionální a lokální migrační trasy (DMK
568 přes Chlumčany - Hradčany a H. Lukavice)
- Řešit nadměrné zornění půd 48,89 % a nedostatečný
podíl trvalých travních ploch 2,43 %
- Řešit nedostatečný podíl lesních ploch 23,78 %
- Zabývat se zlepšením podmínek pro turistický ruch
- Realizovat navržená revitalizační, retenční, akumulační
vodohospodářské úpravy
- Realizovat protierozní zatravnění
- Revitalizace prameniště přítoku Chlumčanského
potoka a zatravnění včetně obnovy mokřadů a
zasakovacích depresi
• Rámcová doporučení pro podrobnější řešení nad
rámec ÚPD:
- Revitalizovat a doplnit urbanistickou a krajinnou zeleň a
tím zlepšit podíl funkční zeleně v obci
- Vytvořit souvislý vegetační doprovod komunikace mezi
obcí a keramičkou
- Zvýšit počet listnatých stromů v obci
- Zapojit obec do okolní krajiny pomocí vegetačních
prvků v podobě solitérních dřevin, stromořadí, remízků
či mezí do okolních příliš velkých zemědělsky
obdělávaných celků
- Na okraji zástavby doplnit izolační zeleň s funkcí
větrolamu, ochrany před prachem, hlukem a
zemědělskými postřiky
• Rámcová doporučení pro aktualizaci ÚPD ZÚR, ÚP,
KPO, VPS, VPO:
- Řešit vazby na koridor přeložky silnice I/27,
- Doplnit plochy zeleně
- Zpřesnit prvky ÚSES
• Rámcová doporučení pro udržení vody v krajině:
- V katastru bylo vymezeno několik zón zvýšené péče
(viz schéma), a to většinou na odvodněných
prameništích
- Tato prameniště je žádoucí důsledně revitalizovat či
renaturalizovat.
- Zemědělské hospodaření zde přichází v úvahu pouze
při převedení kultury na TTP
- Důsledná revitalizace pramenišť povede ke stabilizaci
odtokových poměrů a k vytvoření části interakčních
prvků ÚSES
- V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a
chemických prostředků ochrany rostlin
- Částečné zalesnění vymezených oblastí i ostatních
odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné

• V 1. změně ÚP byly prověřeny podmínky RZV ploch Z
– Plochy zemědělské, L – Plochy lesní, P – Plochy
přírodní, SN – Plochy smíšené nezastavěného území,
T(n) – Plochy těžby nerostů - nezastavitelné), které
jsou vymezeny v neurbanizovaném území za účelem
vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných opatření
uvedených v ustanovení § 18, odst. 5 SZ z důvodu
veřejného zájmu.
• Jedná se o požadavek příslušného ÚÚP, který byl
v rámci Změny č.1 ÚP prověřen s tím, že projektant ÚP
nedoporučuje vzhledem k celkové koncepci ÚP
vymezovat plochy s možností vyloučení staveb dle
výše uvedeného ustanovení SZ.
• Omezení umístění nebo vyloučení staveb vyplývá
z dalších částí ÚP (segmenty ÚSES, koridory,
protierozní opatření a jiné podmínky a požadavky
uvedené v platném ÚP).
• Projektant ÚP proto doplnil textovou část ÚP tak, že
v plochách RZV není vyloučeno umisťování staveb,
zařízení a jiných opatření uvedených v ustanovení §
18, odst. 5 SZ z důvodu veřejného zájmu.
• Změnou č. 1 ÚP proto není vyloučeno umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v
§ 18 odst. 5 stavebního zákona).
• Dle projektanta ÚP nelze takový požadavek aplikovat
obecně na plochách RZV.
• Ve Změně č.1 ÚP jsou respektované CHLÚ (chráněné
ložiskové území) č. 21510001 Dobřany, č. 12390000
Chlumčany a DP (dobývací prostor) č. 60267
Chlumčany tím, že dílčí změny jsou vymezeny mimo
ložiska nerostných surovin.
• Ve Změně č.1 ÚP jsou respektované provedené KpÚ
(komplexní pozemkové úpravy) včetně PSZ (plán
společných zařízení) a zachování stávajících
přístupových cest a sjezdů na zemědělské pozemky.
• Ve Změně č.1 ÚP při vymezení nové plochy přestavby
v rámci dílčí změny C1 na p.p.č. 858/15 a st. 632 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic je uvedena podmínka za účelem
zachování přístupu k vodnímu toku a možnosti užívání
pozemků v souběhu s vodním tokem v max. šířce 6 m
od břehové čáry drobného vodního toku.
• Ve Změně č. 1 ÚP byly prověřeny požadavky
vyplývající z ÚSK ORP Přeštice.
• V roce 2018 byla dokončena ÚSK (Územní studie
krajiny) pro celé území ORP Přeštice, která byla
následně příslušným pořizovatelem, tj. ÚÚP (Úřad
územního plánování) MěÚ Přeštice, vložena do
evidence územně plánovací činnosti.
• Pro území obce Chlumčany vyplývají z vyhodnocení
krajiny v ÚSK ORP Přeštice zejména následující
požadavky:
- Respektovat specifický charakter obce s rozsáhlou
těžbou a zpracováním kaolinitických surovin
- Respektovat zranitelnou oblast
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- Podmínkou stabilizace odtokových poměrů je nezbytná
revitalizace či renaturalizace malých toků (viz Schéma)
zahrnující důslednou tvorbu tůní a mokřadů a
dostatečně širokých ochranných vegetačních pásů
- Žádoucí je v zájmu omezení erozních splachů i
provedení změn v hospodaření na orné půdě, včetně
důsledného zajištění drah soustředěného odtoku
- Nutné je zmenšení honů orné půdy na nejvýše 4 ha.
Možná je orba výhradně po vrstevnici
- Součástí protierozních a protiodtokových opatření musí
být tvorba mezí či vhodných liniových krajinných prvků
(např. květnaté pásy lučních porostů, stromořadí, pásy
rychle rostoucích dřevin aj.) vedených po vrstevnici.

Doporučuje se i budování polních cest, jež budou mít
jednak protiodtokovou funkci, jednak bude krajina
zprůchodněna; jde i o interakční prvky ÚSES.
- Chlumčany leží v území, jehož management přímo
ovlivňuje odtokové poměry této části povodí řeky
Radbuzy. I s ohledem na oblasti infiltrace podzemních
vod by zornění v tomto katastru mělo být
kompenzováno využitím vhodných dostatečně
diverzifikovaných kultur, včetně porostů rychle
rostoucích dřevin.
- Doporučuje se postupný přechod na organické
zemědělství.

• Schéma hlavních opatření dle ÚSK Přeštice:

• Z prověření platného ÚP Chlumčany a ÚSK Přeštice na
území obce Chlumčany v rámci Změny č. 1 ÚP
vyplývá:
• V ÚP je respektována specifická charakteristika obce
Chlumčany včetně části Hradčany, U Keramičky a Na
Závisti jako součást zranitelné oblasti (dusičnany) ve
smyslu § 39 Vodního zákona č. 273/2010 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a NV ČR 103/2003 Sb. ve znění
Nařízení vlády ČR 262/2012 Sb. a pozdějších
předpisů.
• Nedostačující propojení a průchodnost okolní krajiny je
v ÚP řešena s tím, že v rámci ploch RZV v krajině je
umožněno řešení doplňkových účelových komunikací a
pěších nebo cyklistických tras.
• Veřejná zeleň v podobě parkové úpravy náměstí B.
Kašpara a sídliště Boženy Němcové je v ÚP
respektovaná a koncepce sídelní zeleně umožňuje její
další rozvoj jak v zastavěném území tak i mimo něj.

• Cenná lipová alej směřující od hřbitova směrem k
barokní kapli Panny Marie Pomocné je dle ÚP
respektovaná a její ochrana je potvrzena v ÚS
Chlumčany - U Kaple.
• Vytvoření
souvislého
vegetačního
doprovodu
komunikace mezi obcí a keramičkou je dle ÚP
Chlumčany možné.
• Zvýšení počtu listnatých stromů v obci je požadavkem
nad rámec podrobnosti řešení v ÚP a je na uvážení
obce naplnění tohoto požadavku, který je logický,
obecně přijatelný a dle podmínek RZV v ÚP možný.
• Zapojení obce do okolní krajiny pomocí vegetačních
prvků je dle ÚP Chlumčany umožněno.
• Velmi zásadní navrácení vegetačních prvků v podobě
solitérních dřevin, stromořadí, remízků či mezí do
okolních příliš velkých zemědělsky obdělávaných celků
je požadavkem nad rámec regulativů v ÚP a je na
uvážení obce naplnění tohoto požadavku, který je
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stanovením podmínek RZV nebo konkrétním řešením
v ÚP řešena.
• Revitalizace a doplnění urbanistické a krajinné zeleně,
tj. zlepšit podíl funkční zeleně v obci, vytvořit souvislý
vegetační doprovod komunikace mezi obcí a
keramičkou, zvýšit počet listnatých stromů v obci,
zapojit obec do okolní krajiny pomocí vegetačních
prvků v podobě solitérních dřevin, stromořadí, remízků
či mezí do okolních příliš velkých zemědělsky
obdělávaných celků, na okraji zástavby doplnit izolační
zeleň s funkcí větrolamu, ochrany před prachem,
hlukem a zemědělskými postřiky včetně zajištění lepší
průchodnosti krajiny jsou dle podmínek stanovených
pro jednotlivé plochy RZV v ÚP možné.
• Dle doporučení a zásad vyplývajících z ÚSK Přeštice,
příloha 2 „Voda v krajině“ bylo na území obce
Chlumčany vymezeno několik zón zvýšené péče a to
většinou na odvodněných prameništích, které je
žádoucí důsledně revitalizovat či renaturalizovat s tím,
že byla stanovena doporučení, která jsou v ÚP
respektovaná nebo umožněna stanovením podmínek
RZV dotčených ploch:
• Možnost převedení kultury dotčených pozemků na TTP
byla v ÚP zapracovaná dle KpÚ a je umožněna.
• V zónách zvýšené péče je vyloučeno použití hnojiv a
chemických prostředků ochrany rostlin, což souvisí se
zařazením území obce Chlumčany ve smyslu § 39
Vodního zákona č. 273/2010 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a NV ČR 103/2003 Sb. ve znění Nařízení
vlády ČR 262/2012 Sb. a pozdějších předpisů bylo
v ÚP zapracováno.
• Částečné zalesnění vymezených oblastí i ostatních
odvodněných pozemků by bylo velmi vhodné je na
plochách vymezených pro SN – Plochy smíšené
nezastavitelné v ÚP umožněno.
• Revitalizace či renaturalizace malých toků zahrnující
důslednou tvorbu tůní a mokřadů a dostatečně širokých
ochranných vegetačních pásů, zajištění drah
soustředěného odtoku, tvorba mezí či vhodných
liniových krajinných prvků (např. květnaté pásy lučních
porostů, stromořadí, pásy rychle rostoucích dřevin aj.)
vedených po vrstevnici, budování doplňkových polních
cest nad rámec KpÚ včetně možnosti využití porostů
rychle rostoucích dřevin nebo doporučení přechodu na
organické zemědělství je nad rámec působnosti ÚP,
který však stanovením podmínek RZV ploch to
umožňuje.

logický a obecně přijatelný s tím, že dosud v plném
rozsahu nebyly realizovány všechny záměry dle
koncepce společných zařízení dle KpÚ.
• Doplnění izolační zeleně, která by měla funkci
větrolamu, ochrany před prachem, hlukem a
zemědělskými postřiky na okraji zástavby je v ÚP
řešeno zejména s ohledem na zastavěné území nebo
zastavitelné plochy se souvislou obytnou zástavbou
s tím, že konkrétní řešení izolační zeleně dle
skutečných potřeb je v ÚP Chlumčany umožněno.
• Řešení sídelní zeleně je v ÚP obecně stanoveno s tím,
že je zároveň umožněno konkrétní řešení podle potřeb.
• Požadavek na začlenění území obce Chlumčany v
suburbanizační rozvojové oblasti OB5 Plzeň je
vzhledem k vazbám na město Plzeň splněn s tím, že je
nutné dále sledovat kladné ale i případné záporné
stránky v rámci ZÚR PK pro rozvoj obce.
• V ÚP je sledován požadavek na revitalizaci
skládkových ploch skrývky a zajištění rekultivace na
odtěžených plochách a to zejména stanovením
podmínek RZV v plochách těžby nerostů.
• Nízká ekologická stabilita území (KES 0,45) způsobená
zejména vysokým zorněním výše položených
zemědělských pozemků v pramenné oblasti několika
drobných vodních přítoků vodohospodářského toku
Radbuza s malým podílem zalesnění je v ÚP
respektovaná a zapracováním KpÚ včetně dalších
opatření zlepšena.
• ÚSES byl do ÚP zapracován s odchylkami po dohodě
s příslušným DO a zpracován odbornou firmou se
zpřesněním dle konkrétních podmínek v území tak, aby
pokud možno neprocházely nebo nebyly lokalizovány
LBC a LBK v zastavěném území nebo zastavitelných
plochách a s respektováním PSZ (plán společných
zařízení) dle KpÚ.
• Dálkové respektive regionální a lokální migrační trasy
jsou v řešeném území v rámci ÚP respektované tím, že
dotčené plochy jsou ponechány nezastavěné jako
součást otevřené krajiny s tím, že je respektováno
řešení přeložky silnice I/27 s „ekoduktem“ v SV cípu
řešeného území (na území obce Dobřany). Řešení
„ekoduktu“ na území obce Chlumčany není v rámci
přeložky silnice I/27 umožněno, protože stavba silnice
je již ve výstavbě.
• Charakteristické nadměrné zornění půd (48,89 %
plochy obce) a zcela nedostatečný podíl trvalých
travních ploch (2,43 % plochy obce) je v ÚP řešeno
respektováním KpÚ a stanovením podmínek RZV
v nezastavěném území.
• Nedostatečný je podíl lesních ploch 23,78 % plochy
obce) není možné v ÚP konkrétně ovlivnit. Možnost
zalesnění je však možná dle podmínek RZV v plochách
SN – Plochy smíšené nezastavitelné.
• Realizace revitalizačních, retenčních, akumulačních
vodohospodářských úprav jako jsou protierozní
zatravnění, lepší průchodnost krajiny a revitalizace
prameniště přítoku Chlumčanského potoka včetně
zatravnění, obnova mokřadů a zasakovacích depresí je

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího účelu
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona),
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace
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zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
a intenzity jejich využití)
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití
• Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití (RZV) dle vydaného ÚP není
Změnou č.1 ÚP dotčeno.
• Prověření podmínek RZV ploch, které jsou vymezeny
v neurbanizovaném území za účelem vyloučení
umisťování staveb, zařízení a jiných opatření
uvedených v ustanovení § 18, odst. 5 SZ z důvodu
veřejného zájmu viz výše v části Koncepce uspořádání
krajiny.

• Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření dle vydaného ÚP je
Změnou č.1 ÚP dotčeno souborem dílčích změn:
- F1 - Zrušení plochy územní rezervy R152 pro R(z)
- F2 - Zrušení části plochy územní rezervy R058 pro B(v)
- F2a) – Zpřesnění ponechané části plochy územní
rezervy R058 pro B(v)
- F3 - Zrušení části plochy územní rezervy R057 pro B(v)
- F3a) - Zpřesnění ponechané části plochy územní
rezervy R057 pro B(v)
- F4 - Zrušení části plochy územní rezervy R011 pro B(i)
- F4a) - Zpřesnění ponechané části plochy územní
rezervy R011 pro B(i)

Stanovení podmínek prostorového uspořádání pro
využití stabilizovaných ploch a ploch změn
• Stanovení podmínek prostorového uspořádání pro
využití stabilizovaných ploch a ploch změn
stanovených v platném ÚP není Změnou č. 1 ÚP
dotčeno.

• Dílčí změna F1: R152 - Rekreační zóna zahrad a sadů
Na Závisti (1,80 ha). Plocha převzatá z předchozího
ÚPN-SÚ před účinností novely zákona o ochraně ZPF
je zcela zrušena z důvodu umístění na pozemcích v II.
TO ZPF, jejichž vyžití pro urbanistický rozvoj není bez
prokázání veřejného zájmu možné.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
• Nové veřejně prospěšné stavby (VPS), veřejně
prospěšná opatření (VPO), stavby ani opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebo plochy
asanací, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit se v rámci Změny č.1 ÚP nevymezují.
• Vymezení veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit dle vydaného ÚP není Změnou č.1
ÚP dotčeno.

• Dílčí změna F2: R058 - Obytná zóna Chlumčany –
Komenského III. (2,65 ha). Plocha požadovaná obcí
zastupující vlastníka pozemků před účinností novely
zákona o ochraně ZPF je z větší části zrušena
z důvodu umístění na pozemcích v II. TO ZPF, jejichž
vyžití pro urbanistický rozvoj obce není bez prokázání
veřejného zájmu možné. Z důvodu zajištění možnosti
obhospodařování velkoplošného sadu (dle KN) je
zachovaná pouze velmi malá část plochy územní
rezervy na části p.p.č. 1405 (k.ú. Chlumčany u Přeštic)
v přímé návaznosti na stávající zastavěné území.
• Dílčí změna F3: R057 - Obytná zóna Chlumčany – Na
Nivách II. (2,26 ha). Plocha původně požadovaná obcí
v koordinaci s provedenou KpÚ ale z velké části na
plochách I. a II. TO ZPF před účinností novely zákona
o ochraně ZPF bude zčásti zrušena a zachovaná
pouze na p.p.č. 1528 a 1529/1 a souvisejících v k.ú.
Chlumčany u Přeštic dle aktuální DKM (ČÚZK 07/2020)
z důvodu přímé návaznosti na ZÚ s vloženými
investicemi do technické přípravy území pro výstavbu
RD v ulici Na Výsluní.

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
• Veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo se ve Změně č.1 ÚP
nevymezují.
Stanovení kompenzačních opatření dle § 50, odst. 6
stavebního zákona
• Vzhledem k charakteru a rozsahu ploch dílčích změn v
území, není dotčen veřejný zájem z hlediska ochrany
EVL (evropsky významná lokalita) ani PO (ptačí
oblast)systému NATURA 2000 a nejsou požadována
kompenzační opatření.

• Dílčí změna F4: R011 - Obytná zóna Chlumčany Lukavická – Sídliště II. (4,36 ha). Plocha převzatá
z předchozího ÚPN-SÚ (Změna č. 1 a 3) je zachovaná
v části mimo pozemky v II. TO ZPF z důvodu možnosti
rozšíření nízkopodlažní zástavby s bytovými domy
v přímé návaznosti na ZÚ v části sídliště.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
• Změnou č. 1 ÚP bylo provedeno prověření možnosti
zrušení územních rezerv vymezených mimo zastavěné
území.

• Změnou č. 1 ÚP bylo provedeno prověření zachování
územních rezerv vymezených mimo zastavěné území:
• R010 - Obytná zóna Chlumčany – Lukavická - U
vodojemu (7,01 ha). Plocha převzatá z předchozího
ÚPN-SÚ je zachovaná v celém rozsahu z důvodu
možnosti rozšíření nízkopodlažní zástavby v přímé
návaznosti na ZÚ na pozemcích mimo I. a II. TO ZPF.
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Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu
• Ve změně č. 1 ÚP nejsou vymezeny plochy, ve kterých
je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu.

Jedná se o jedinou větší souvislou plochu pro reálné
rozšíření obytné nízkopodlažní zástavby převážně
mimo zákonem chráněný ZPF v I. a II. TO.
• R508 - Modernizace železničního přejezdu a
souvisejícího úseku silnice III/18035 a III/18040
Chlumčany – U Keramičky (2,21 ha). Plocha vymezená
pro řešení dopravní infrastruktury silniční v návaznosti
na modernizaci železniční trati v souladu s požadavky
na odstranění dopravní závady dle ÚAP ORP Přeštice
je zcela zachovaná, protože vzhledem k rozsahu
vymezeného dotčeného území je umožněno v případě
nezbytné potřeby řešit také mimoúrovňové křížení
železniční trati a silnice III. třídy. Dle názoru autora a
projektanta ÚP je z hlediska URÚ přínosná pouze
varianta přímého napojení průmyslové zóny U
Keramičky na jižní obchvat města Dobřan v souladu
s platným ÚP Chlumčany a nároky na úpravu ÚP
Dobřany.

Stanovení pořadí změn v území
• Pořadí změn v území není Změnou č.1 ÚP stanoveno.
Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb
• V území nejsou Změnou č.1 ÚP vymezeny plochy
architektonicky nebo urbanisticky významných staveb.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
• Požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území podle § 55a, odst. 2,
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve
znění pozdějších předpisů při projednání záměru na
změnu ÚP Chlumčany nebyl uplatněn.
• Vliv koncepce na životní prostředí nebo významný vliv
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, byl při
projednání záměru na Změnu č.1 ÚP v rámci ZoUÚP
vyloučen.
• Příslušný DO vyloučil negativní vliv na evropský systém
ochrany přírody NATURA 2000 a ŽP ve svém
stanovisku k návrhu ZoUÚP č.j. PK-ŽP/10156/20 ze
dne 11.5.2020.

• R509 - Přeložka silnice III/18035 Chlumčany – U
Keramičky (0,36 ha). Plocha vymezená pro řešení
dopravní infrastruktury silniční v návaznosti na obchvat
města Dobřany s předpokládaným převedením
nákladní dopravy související s provozem v rámci PZ
(průmyslová zóna U Keramičky) mimo souvislou
obytnou zástavbu obce Chlumčany v souladu
s požadavky na odstranění dopravní závady dle ÚAP
ORP Přeštice je zcela zachovaná (viz také R508).
• R753 - Smíšená zóna Chlumčany U Keramičky II. (1,02
ha). Jediná disponibilní plocha v přímé návaznosti na
ZÚ v průmyslové zóně, ve které by bylo možné umístit
širokou škálu potřebných funkcí včetně veřejně
prospěšných v souladu s požadavkem na posílení
využití území v návaznosti na železniční stanici
Chlumčany dle ÚAP ORP Přeštice je zcela zachovaná.

j) Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

• Ve Změně č.1 ÚP Chlumčany nedochází k nárůstu
potřeby nových zastavitelných ploch (ZP) nad rámec
(ZP) zapracovaných ve vydaném ÚP.
• Ve Změně č.1 ÚP dochází ke zpřesnění vybraných ZP
již vymezených v ÚP.
• Ve Změně č.1 ÚP dochází ke zpřesnění a vymezení
ploch přestavby nebo změně jejich RZV v zastavěném
území.

• R801 - Areál výroby a skladů (1,71 ha). Plocha
zapracovaná do ÚP na základě požadavku a předchozí
dohody s fy. LB Minerals, s.r.o. a Lasselsberger s.r.o.
v návaznosti na ZÚ v průmyslové zóně a těžební území
je zcela zachovaná.

k) Vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů v území

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
• Ve změně č. 1 ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory,
ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb,
které budou dotčeny navrhovaným záměrem

• Změnou č.1 ÚP není dotčena koordinace využívání
území z hlediska širších vztahů ve smyslu vydaného
ÚP.

l) Vyhodnocení splnění požadavků
obsažených v rozhodnutí zastupitelstva
obce o obsahu změny územního plánu
pořizované zkráceným postupem

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
• Ve změně č. 1 ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory,
ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie

• Změna č.1 ÚP Chlumčany byla pořízena zkráceným
postupem pořizování změny územního plánu ve smyslu
§ 55a) a souvisejících dle SZ (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů a je v souladu s požadavky na
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pořízení změny územního plánu, které vyplývají ze
ZoUÚP Chlumčany (Zpráva o uplatňování ÚP) za
období od jeho vydání, tj. 2016 až 2020).
• Změna č.1 ÚP byla vypracována v souladu s novelou
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláškou
č.500/2006 Sb. o územně plánovacích podkladech,
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence
územně plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb.
o obecných požadavcích na využívání území a
zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění
pozdějších předpisů tím, že obsah dokumentace
respektuje požadavky vyplývající z přílohy č. 7
příslušné vyhlášky (viz výše).
• Vzhledem k charakteru, rozsahu a počtu dílčích změn
byl z důvodu přehlednosti a jednoznačnosti jejich
vymezení do grafické části Odůvodnění Změny č.1 ÚP
zařazen výkres II.2.D Schéma se zákresem souboru
dílčích změn Změny č.1 ÚP Chlumčany.
• Vzhledem k tomu, že Změna č.1 ÚP obsahuje nové
plochy s nároky na zábor PF (půdní fond) je výkres
II.2.C Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
součástí grafické části Odůvodnění Změny č.1 ÚP
Chlumčany.

- Změna za účelem výstavby truhlárny na p.p.č. 98/3 a
souvisejících v k.ú. Chlumčany u Přeštic včetně
rozšíření plochy pro VS – Plochy smíšené výrobní je
zapracovaná v rozsahu dílčí změny D2 a vyvolané
respektive související dílčí změny D2a)
- Změna za účelem vymezení veřejného prostranství pro
obslužnou místní komunikaci je zapracovaná v rozsahu
dílčí změny D1 a vyvolané respektive související dílčí
změny D1a)
- Změna využití území v souvislosti se záměrem na
přístavbu DPS na pozemku p.č. 248 v k.ú. Chlumčany
u Přeštic změnou RZV z B(i) – Plochy bydlení
v rodinných domech na O(v) – Plochy občanského
vybavení – veřejná infrastruktura je zapracovaná
v rozsahu dílčí změny E1
- Změna vymezení veřejného prostranství v ulici V
Úvozu vyjmutím vybraných pozemků nebo jejich části
v k.ú. Chlumčany u Přeštic z plochy RZV pro VP –
Plochy veřejných prostranství je zapracovaná
v rozsahu dílčích změn E2a), E2b)
- Změna využití jmenovitě určené plochy přestavby P201
pro O(v) – Plochy občanského vybavení – Veřejná
infrastruktura je zapracovaná v rozsahu dílčích změn
D3, C2
- Změna za účelem omezení nebo zákazu stavby
prefabrikovaných betonových plotů na hranici pozemku
s veřejných prostranstvím na území obce nebo
vybraných plochách apod. je zapracovaná v kapitole b)
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot textové části ÚP

Ze ZoUÚP Chlumčany vyplynuly požadavky na obsah
a řešení v rámci Změny č.1 ÚP Chlumčany:
Aktualizace podkladové KM (katastrální mapa)
• Při Změně č.1 byla jako mapový podklad použita
aktuální DKM (digitální katastrální mapa) ČÚZK.
• V minulosti byla provedena KoPÚ a platný ÚP byl
zpracován na základě DKM v rozsahu KoPÚ a KMD
(katastrální mapa digitalizovaná) převážně v rozsahu
zastavěného území obce.

Prověření možnosti zrušení územních rezerv
vymezené mimo zastavěné území z důvodu
nenaplnění kapacity zastavitelných ploch a pro jejich
dostatečné vymezení i pro další návrhové období,
popř. zdůvodnit proč tyto plochy územních rezerv
budou i nadále ponechány.
• Viz kapitola i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
část Vymezení ploch a koridorů.

Aktualizace zastavěného území
• Viz kapitola i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
včetně vybrané varianty.
Uvedení textové části výroku a odůvodnění do
souladu se SZ a vyhláškou č. 500/2006 Sb. v platném
znění
• Viz kapitola d) Soulad s požadavky stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů.

Doplnění významného veřejného prostoru Bohuslava
Kašpara a pietní místo v textové části ÚP
• Viz kapitola i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
část Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot.

Dílčí změny požadované obcí Chlumčany
• Souhrnně viz. kapitola i) Komplexní zdůvodnění
přijatého řešení včetně vybrané varianty.
• Změna č.1 ÚP zahrnuje požadované dílčí změny:
- Zpřesnění rozhraní ploch Z051 pro B(v) – Plochy
bydlení v obytných domech – venkovské a P306 pro
VP – Plochy veřejných prostranství je zapracováno
v rozsahu dílčí změny D4 a vyvolaných respektive
souvisejících dílčích změn D4a), D4b)
- Změna hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic je
zapracována v rozsahu dílčích změn A1, A2, A3
- Změna za účelem změny využití pozemku p.č. 858/15
a st. 632 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro stavbu RD je
zapracovaná v rozsahu dílčí změny C1 a vyvolané
respektive související dílčí změny C1a)

Prověření ÚP dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2,
3a5
• Viz kapitola b) Soulad návrhu změny územního plánu s
politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
Prověření ÚP dle ZÚR PK ve znění Aktualizace č. 1, 2
a4
• Viz kapitola b) Soulad návrhu změny územního plánu s
politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
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Prověření ÚP dle ÚAP ORP Přeštice (2016)
• ÚP zahrnuje 4. úplnou aktualizaci ÚAP ORP Přeštice,
protože byly před vydáním aktualizována data
vyplývající z ÚAP.
• Změna č.1 ÚP zahrnuje prověření přetrvávajících
problémů dle ÚAP ORP Přeštice k řešení v ÚP:
- ZD3 – Úrovňové křížení silnice a železnice
- ZD8 – Nekvalitní povrch komunikace v místní části
Hradčany
- P04 – Snížená využitelnost železniční zastávky
• Dopravní závada ZD3 – Úrovňové křížení silnice a
železnice je v ÚP řešeno vymezením dostatečné
plochy územní rezervy pro případnou realizaci
mimoúrovňového křížení ale zejména tím, je v ÚP
s ohledem na širší vztahy řešeno odvedení nákladní
dopravy
z průmyslové
zóny
U
Keramičky
prostřednictvím přeložky silnice III. třídy č. 18035 a
plánovaný obchvat města Dobřany respektive přeložku
silnice II. třídy č. 180.
• Dopravní závada ZD8 – Nekvalitní povrch komunikace
v místní části Hradčany II/18040 je nad rámec
působnosti ÚP Chlumčany, ve kterém je silniční síť
v části Hradčany stabilizovaná se zapracováním změn
v souvislosti s přeložkou silnice I/27 a jejím
přemostěním.
• P04 – Snížená využitelnost železniční zastávky je v ÚP
zohledněna zachováním plochy pro žst. Chlumčany
včetně její úpravy v rámci plánované modernizace
železniční trati č. 170 a souvisejícího vymezení územní
rezervy R753 - Smíšená zóna Chlumčany U Keramičky
II. pro VS – Plochy smíšené výrobní (viz výše).

- A. Koordinační výkres (výřezy v měřítku 1:5000)
- C. Výkres předpokládaných záborů (výřezy v měřítku
1:5000)
• Z důvodu jednoznačného vymezení a popisu dílčích
změn je navíc součástí grafické části odůvodnění:
- D. Schéma souboru dílčích změn 1. změny ÚP (výřezy
v měřítku 1:5000)
• Počet požadovaných vyhotovení návrhu Změny č.1
ÚP:
- Návrh změny ÚP pro VJ bude předán ve 3 tištěných
vyhotoveních včetně datového CD s dokumentací
v digitální formě ve formátu *.pdf a *.doc
- Upravený návrh pro případné opakované VJ bude
předán ve 2 tištěných vyhotoveních včetně datového
CD s dokumentací v digitální formě ve formátu *.pdf a
*.doc
- Upravený návrh pro vydání (čistopis) změny ÚP bude
předán ve 4 tištěných vyhotoveních včetně datového
CD s dokumentací v digitální formě ve formátu *.pdf,
*.doc a dále ve vektorovém formátu *.dxf nebo *.shp
s tím, že data budou topograficky čistá a budou řádně
odlišena v atributové tabulce nebo hladinách CAD
souborů.
• Titulní strana textové části výroku a grafická část
výroku je opatřena záznamem o účinnosti dle § 14,
odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

m) Vyhodnocení souladu se schváleným
výběrem nejvhodnější varianty a
podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona

Prověření ÚP dle ÚSK ORP Přeštice
• Viz. kapitola i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
odstavec Koncepce uspořádání krajiny.

• Pro Změnu č. 1 ÚP Chlumčany není relevantní.

n) Vyhodnocení souladu s pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu v
případě postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny ÚP
• Obsah Změny č. 1 ÚP bude vychází z požadavků
vyplývajících ze ZoUÚP.
• Byla upravena struktura textové části i odůvodnění
podle platné legislativy, tj. SZ, vyhlášky č. 500/2006
Sb. a č. 501/2006 Sb. v platném znění.
• Jako mapový podklad pro grafickou část dokumentace
byla použita aktuální katastrální mapa v digitální formě.
• Změna č.1 ÚP je zpracovaná v rozsahu měněných
částí s využitím možností zpracování výřezů výkresů
grafické části a obsahuje:
- I. Změna č.1 ÚP (výroková část)
- 1. Textová část
- 2. Grafická část
- A. Výkres základního členění (výřezy v měřítku 1:5000)
- B1. Hlavní výkres (výřezy v měřítku 1:5000)
- B2. Koncepce veřejné infrastruktury (výřezy v měřítku
1:5000)
- C. Výkres veřejně prospěšných staveb (výřezy v
měřítku 1:5000)
- II. Odůvodnění Změny č.1 ÚP
- 1. Textová část včetně textu s vyznačením změn
- 2. Grafická část

• Pro Změnu č. 1 ÚP Chlumčany není relevantní.

o) Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě
návrhu územního plánu v případě postupu
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona
• Pro Změnu č. 1 ÚP Chlumčany není relevantní.

p) Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o
pořízení územního plánu nebo jeho změny a
o jejím obsahu v případě postupu podle § 55
odst. 3 stavebního zákona
• Pro Změnu č. 1 ÚP Chlumčany není relevantní.

q) Výčet záležitostí nadmístního významu,
které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení
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• Ve Změně č.1 ÚP Chlumčany se nevymezují záležitosti
nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR PK
ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4.

- Lokalita P403 stávajícími účelovými komunikacemi a
stavebními objekty
• Záboru ZPF ve II. TO se na území obce Chlumčany
nelze prakticky vyhnout ani v zastavěném území z
důvodu rozložení kvalitní zemědělské půdy téměř na
celém území sídla Chlumčany, místní části Na Závisti a
U Keramičky.

r) Výčet prvků regulačního plánu s
odůvodněním jejich vymezení

• Ve Změně č.1 ÚP Chlumčany nejsou stanoveny prvky
regulačního plánu.

Lesní půda (PUPFL)
• Ve Změně č.1 ÚP Chlumčany dochází zpřesněním
vybrané plochy přestavby P551-W pro veřejně
prospěšnou stavbu nadmístního významu dle ZÚR PK
ve znění Aktualizace č.4., tj. rozšíření plochy pro
dopravní infrastrukturu drážní pro modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati č. 183 ke zvýšení záboru
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) oproti
předpokladu ve vydaném ÚP (2016) o 0,06 ha.
• Důvodem je provedená změna hranice k.ú. Chlumčany
u Přeštic v rámci dílčí změny A3.
• Řešením ostatních dílčích změn ve Změně č.1 ÚP
nedochází k novému záboru pozemků určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL) nad rámec ploch
bilancovaných ve vydaném ÚP (2014).
• Řešením ostatních dílčích změn ve Změně č.1 ÚP
nedochází k dotčení pásma do 50 m od okraje lesa nad
rámec ploch řešených v platném ÚP s tím, že podle
ustanovení §§47 a 48 zákona č.289/1995 Sb., o lesích
a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů lze v tomto pásmu umisťovat
stavby pouze výjimečně po předchozím souhlasu
orgánu státní správy lesů.

s) Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Zemědělská půda (ZPF)
• V dotčeném území byla zpracována komplexní
pozemková úprava (KoPÚ), která je zapracovaná ve
vydaném ÚP (2016) a v rámci Změny č.1 ÚP není
dílčími změnami dotčena.
• Ve Změně č.1 ÚP dochází k novému záboru
zemědělského půdního fondu (ZPF) nad rámec ploch
bilancovaných ve vydaném ÚP (2016) zpřesněním
zastavitelné plochy:
- Z051 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných domech –
venkovské v rámci dílčí změny D4, D4a) + 255 m2 na
ZPF s TO III. a IV. mimo zastavěné území v místní
části Hradčany
• Ve Změně č.1 ÚP dochází k novému záboru
zemědělského půdního fondu (ZPF) nad rámec ploch
bilancovaných ve vydaném ÚP (2016) vymezením
nových ploch přestavby v zastavěném území:
- P059 pro B(v) – Plochy bydlení v obytných domech venkovské v rámci dílčí změny C1 + 468 m2 s TO II. v
zastavěném území v místní části Na Závisti
- P403 pro SO – Plochy smíšené obytné v rámci dílčí
změny C2 + 242 m2 na ZPF s TO II. v zastavěném
území v centrální části obce za KD (kulturní dům)
• V ostatních plochách dílčích změn Změny č. 1 ÚP
dochází pouze ke změně RZV (rozdílný způsob využití)
v rámci ploch z hlediska záboru ZPF vyhodnocených v
platném ÚP (2016).
• Celkové navýšení záboru ZPF oproti platnému ÚP je
0,10 ha, z toho je 0,07 ha ve II. TO a 0,03 ha ve III. a
IV. TO.
• Zábor ZPF ve II. TO pouze v nezbytně nutném rozsahu
je na pozemcích uvnitř zastavěného území, které
nejsou zemědělsky obhospodařovány a slouží jinému
účelu.
• Záborem ZPF dle Změny č.1 ÚP nejsou dotčeny plochy
zavlažované nebo odvodněné ani polní cesty.
• Pozemky v rámci lokalit nového záboru jsou v
zastavěném území, slouží převážně pro nezemědělské
účely, jsou nedostatečně nebo nevhodně využity a jsou
od nejbližších celistvých honů zemědělské půdy
odděleny:
- Lokalita P059 stávajícím odvodňovacím příkopem s
drobnou místní vodotečí navazující na záchytný
protipovodňový příkop nad zástavbou místní části Na
Závisti a stávajícími účelovými komunikacemi

Součástí Změny č.1 ÚP Chlumčany je aktualizace
vymezení zastavěného území (ZÚ) k datu 15.11.2020.
• Podrobný popis aktualizace ZÚ včetně odůvodnění je
uveden v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého
řešení včetně vybrané varianty.
• Souhrnný přehled podává výkres I.2.A Výkres
základního členění území grafické části Změny č.1 ÚP
Chlumčany.
• Souhrnný přehled o navrhovaných dílčích změnách
včetně odůvodnění podává kapitola i) Komplexní
zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty a výkres II.2.D Schéma se zákresem
souboru dílčích změn grafické části odůvodnění
Změny č.1 ÚP Chlumčany.
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VP – Plochy veřejných prostranství celkem
D1a)
402
SO
P402
Původní PP
0

0

-11
0

0
0

0

-109

167
-1306

-869

-869

0

0

-1513

276

0

-1513

869

255

832

869

0

9335

577

9335

C1
59
B(v)
P059
Nová PP v
ZÚ
B(v) – Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
celkem
D3
201
O(v)
P201
Zrušená PP
O(v) – Plochy občanského vybavení – veřejná
infrastruktura celkem
C1a)
302
VP
Z302
Původní ZP

255

255

B(v)

Z051

-9335

Zábor ZPF
dle druhu
pozemků
Orná

-9335

Zábor ZPF
celkem
(m2)

B(v)

RZV

Z051

Pořadové
Označení
číslo plochy plochy

D4a)
51
Původní ZP
D4, D4a)
51
Zpřesněná
původní ZP

Označení
dílčí změny

Obec: CHLUMČANY
Katastrální území: CHLUMČANY U PŘEŠTIC

Chmelnice

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

577

577

0

0

0

0

-11

-109
0

0

0

-109

0

-1513

-1513

Zahrady
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Vinice

Sady

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276
-1306

276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TTP
I
(trvalé travní
porosty)
0
0

Zábor ZPF
dle TO

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

-109
0

0

869

-109

-869

-10

-10

577

577

0

0

0

III

0

-11

276
-1306

276

0

0

0

0

0

104

0

1919

104

-1919

IV

0

0

0
0

0

0

0

0

-1503

-1503

151

0

7416

151

-7416

V

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAB. 1 - VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.1 ÚP CHLUMČANY NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
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II.
ODŮVODNĚNÍ

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investice do
půdy

403

P403

P753

VS

VS

SO

0
0
0
475
0
255

1063
472
3991
475
1063
987

0

0

0

0
0

0,05

0
0
0
0
457
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0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0
-475

0
1502
0

-3991
-475

0
0
0

0
0
0

242
438
-472

0
0
0

Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y
0
0
0
1513
0

1513

VS - Plochy smíšené výrobní celkem
Zábor ZPF
celkem
(m2)
Zábor ZPF
0,10
0,02
celkem
(ha)
Poznámky:
- Zábor ZPF dle ÚP 32,83 ha (328334 m2) se Změnou č.1 ÚP zvyšuje na 32,93 ha (329321 m2).
- Číslování lokalit dílčích změn v území odpovídá označení ploch v ostatních částech ÚP
Vysvětlivky:
ZÚ – Zastavěné území
ZP – Zastavitelná plocha
PP – Plocha přestavby
RZV - Rozdílný způsob využití ploch
B(v) - Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
O(v) - Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura
VP - Plochy veřejných prostranství
SO - Plochy smíšené obytné
VS - Plochy smíšené výrobní
00 – Lokality záboru ZPF původní již bilancované v platném ÚP
00 - Lokality záboru ZPF zpřesněné
00 - Lokality záboru ZPF zrušené
00 - Lokality záboru ZPF nové

D2, D2a)
753
Zpřesněná
původní PP

SO – Plochy smíšené obytné celkem
D2a)
753
P753
Původní PP

C2 a D3
Nová PP
v ZÚ a na
zrušené PP
P201

II.
ODŮVODNĚNÍ

0,03

472
3991
0
1063
275

1063

-3991
0

242
-1064
-472

0

0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

0,07

472
0
0
0
710

0

0
0

242
252
-472

10

0,01

0
3991
475
1063
126

1063

-3991
-475

0
-1317
0

0

0,02

0
0
0
0
151

0

0
0

0
1503
0

1503

0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0
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TAB. 2 - VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ ZMĚNY
Č.1 ÚP CHLUMČANY NA PUPFL
Obec: CHLUMČANY
Katastrální území: CHLUMČANY U PŘEŠTIC
Označení
dílčí změny

Pořadové
číslo plochy

Označení
plochy

RZV

Původní ZP

551

P551-W

Zábor PUPFL
celkem
(m2)
D(z)
5104

A3
551
Zpřesnění ZP
Celkem (m2)
Celkem (ha)

P551-W

D(z)

Lesní
vegetační
stupeň
3 – dubovobukový

614

Přírodní lesní Lesní typ
oblast
6zpč.
pahorkatina

3O6
3P1
4G1
3I1

K.ú.
Chlumčany u
Přeštic

5718
0,57

Poznámky:
- Zábor PUPFL dle ÚP 0,77 ha (7766 m2) se Změnou č.1 ÚP zvyšuje na 0,84 ha (8380 m2).
- Číslování lokalit dílčích změn v území odpovídá označení ploch v ostatních částech Změny č.1ÚP
Vysvětlivky:
- ZP = Zastavitelná plocha, - RZV = Rozdílný způsob využití ploch, - D(z) = Plochy dopravní infrastruktury drážní
- P551-W Veřejně prospěšná stavba nadmístního významu dle ZÚR PK ve znění Aktualizace č.1. Rozšíření plochy pro dopravní infrastrukturu drážní pro
modernizaci a zdvojkolejnění železniční trati č. 183.
- 00 - Lokality záboru PUPFL zpřesněné

t) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění

• Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, které se konalo 29. 6. 2021, mohly dotčené osoby, tzn. vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky k návrhu
Změny č.1. Ve lhůtě byly podány námitky.
Námitku podali:
1/ Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, stanovisko ze dne 29.6.2021
Text námitky:
• Nesouhlasí s vypuštěním koridoru DI pro plánovanou přeložku silnice I/27 a jejím převedením do ploch zastavitelných a
požadují ponechat koridor DI v ÚP do doby vypuštění koridoru z platných Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje nebo
do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu přeložky silnice I/27..
Odůvodnění:
• Do doby realizace kolaudace stavby přeložky silnice I/27 může stále docházet k dílčím změnám během výstavby, které
mohou mít vliv na její výslednou podobu a umístění. Z tohoto důvodu požadují chránit koridor DI pro přeložku silnic I/27
minimálně do doby vydání kolaudačního souhlasu stavby.
Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění:
• Ředitelství silnic a dálnic, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, jako vykonavatel vlastnických práv státu
k nemovitostem, vydalo podpůrné stanovisko o výše uvedeném znění pro Ministerstvo dopravy, jež uplatnilo shodné
stanovisko k návrhu Změny č.1 ÚP z hlediska dopravy na pozemních komunikacích. Pořizovatel v rámci návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č.1 zaslal Ministerstvu dopravy vypořádání
uplatněné námitky ŘSD, v níž akceptuje uplatněné stanovisko v plném znění a návrh Změny č.1 bude upraven v textové i
grafické části Změny ÚP a předložen zastupitelstvu obce pro její vydání.
2/Mgr. Ing. Ivana Čejková, bytem Akátová 622, 330 03 Chrást, ze dne 3.7.2021, jako spoluvlastník pozemků p.č. dle KN
1327/11 a 1327/13 v k.ú. Chlumčany u Přeštic
Text námitky:
• Nesouhlasí se změnou ÚP, která mění plochu bydlení v obytných domech venkovské na plochu zemědělskou na
pozemcích p.č. dle KN 1327/11 a 1327/13 v k.ú. Chlumčany u Přeštic. Dále nesouhlasí s posunutím hranice zastavitelného
území.
Odůvodnění:
• Pozemky se dnes nachází v zastavitelném území určeným pro bydlení v obytných domech venkovské a jsou dlouhodobě
připravovány na tuto investici. Navrácením výše uvedených pozemků do plochy zemědělské a posunutí zastavitelného
území by došlo k budoucímu zmaření stavebního záměru, který je ve fázi přípravy ÚR.
• Namítající žádá, aby výše uvedené pozemky byly i nadále zachovány v rámci návrhu změny ÚP Chlumčany v plochách
bydlení v obytných domech venkovské, v zastavitelném území a aby nevznikla újma na jejich vlastnických právech,
především prostřednictvím zmařených investic.
Rozhodnutí o námitce: K námitce se nepřihlíží.
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Odůvodnění:
• Námitku podatelky nelze posoudit jako námitku k návrhu projednávané Změny č.1 ÚP Chlumčany, neboť předmětné
pozemky p.č. dle KN 1327/11 a 1327/13 v k.ú. Chlumčany u Přeštic nebyly dotčeny úpravami a změnami v návrhu Změny
č.1 ÚP Chlumčany pro veřejné projednání. Výše uvedené pozemky jsou ve Změně č.1 ÚP Chlumčany nadále zahrnuty
do zastavitelné plochy ozn. Z56 B(v), funkčního využití „plochy bydlení v obytných domech – venkovské“.
• Dílčí změnou projednávané Změny ÚP Chlumčany byla aktualizace zastavěného území v předmětném území k datu
15.11.2020 nikoliv posunutí hranice zastavitelného území.
3/ Ing. Lubomír Valenta, bytem Čermákova 1898/40, 301 00 Plzeň, ze dne 6.7.2021, jako spoluvlastník pozemků p.č. dle
KN 1327/11 a 1327/13 v k.ú. Chlumčany u Přeštic
Text námitky:
• Nesouhlasí se změnou ÚP, která mění plochu bydlení v obytných domech venkovské na plochu zemědělskou na
pozemcích p.č. dle KN 1327/11 a 1327/13 v k.ú. Chlumčany u Přeštic. Dále nesouhlasí s posunutím hranice zastavitelného
území.
Odůvodnění:
• Pozemky se dnes nachází v zastavitelném území určeným pro bydlení v obytných domech venkovské a jsou dlouhodobě
připravovány na tuto investici. Navrácením výše uvedených pozemků do plochy zemědělské a posunutí zastavitelného
území by došlo k budoucímu zmaření stavebního záměru, který je ve fázi přípravy ÚR.
• Namítající žádá, aby výše uvedené pozemky byly i nadále zachovány v rámci návrhu změny ÚP Chlumčany v plochách
bydlení v obytných domech venkovské, v zastavitelném území a aby nevznikla újma na jeho vlastnických právech,
především prostřednictvím zmařených investic.
Rozhodnutí o námitce: K námitce se nepřihlíží.
Odůvodnění:
• Námitku podatele nelze posoudit jako námitku k návrhu projednávané Změny č.1 ÚP Chlumčany, neboť předmětné
pozemky p.č. dle KN 1327/11 a 1327/13 v k.ú. Chlumčany u Přeštic nebyly dotčeny úpravami a změnami v návrhu Změny
č.1 ÚP Chlumčany pro veřejné projednání. Výše uvedené pozemky jsou ve Změně č.1 ÚP Chlumčany nadále zahrnuty
do zastavitelné plochy ozn. Z56 B(v), funkčního využití „plochy bydlení v obytných domech – venkovské“.
• Dílčí změnou projednávané Změny ÚP Chlumčany byla aktualizace zastavěného území v předmětném území k datu
15.11.2020 nikoliv posunutí hranice zastavitelného území.
4/ Ing. Lukáš Jícha, bytem Akátová 622, bytem Akátová 622, 330 03 Chrást, ze dne 7.7.2021, jako spoluvlastník
pozemků p.č. dle KN 1274, 1283 v k.ú. Chlumčany u Přeštic
Text námitky:
• Namítající žádá, aby výše uvedené pozemky byly zařazeny do změny č.1 ÚP Chlumčany s navrhovanou změnou využití
na plochy bydlení v obytných domech – venkovské.
Odůvodnění:
• Pozemky zapadají do koncepce územního plánování obce. Změna územního plánu by nijak nenarušila spolubydlení
obyvatel. Rozloha pozemku a jejich plocha by byla určena k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení v rodinných
domech s příslušejícími zahradami, příp. hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní
služby a pro veřejná prostranství. Posunutím hranice zastavěného území by obci přineslo zatraktivnění, vytvořili by se
nové místa pro bydlení obyvatel, vylepšila by se ekonomická situace obce.
Rozhodnutí o námitce:
Výrok: Zastupitelstvo obce námitku zamítá.
Odůvodnění:
• Platný ÚP Chlumčany vymezuje v sídle Hradčany dvě plochy ozn. Z051, Z053 pro bydlení v obytných domech –
venkovské a z tohoto důvodu je již možnost a kapacita předmětného území z hlediska možného zastavění již naplněna.
Další zastavitelné plochy v sídle Hradčany bude možné vymezit, až na základě toho, jak se budou podmínky v území
měnit v souvislosti s novou výstavbou realizovanou na výše uvedených zastavitelných plochách. Odhadovaná potřeba
zastavitelných ploch pro bydlení v obci Chlumčany a sídle Hradčany stanovená s ohledem na potenciál rozvoje území je
územním plánem naplněna celkově o rozloze cca 18,62 ha. Tato kapacita představuje reálnou potřebu nových ploch pro
bydlení bez doporučeného převisu nabídky ploch, je tedy naplněn bezezbytku zákonný požadavek na ochranu
nezastavěného území. Vlastník pozemku nemá individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního
plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku a na stanovení takových
podmínek rozvoje plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním
zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na
rozvoji území obce za předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení
spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit
nezastavěné území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. (4) stavebního zákona ale také i zemědělského půdního

27
OBEC CHLUMČANY

II.
ODŮVODNĚNÍ
Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y

fondu. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v dostatečném rozsahu s ohledem na potenciál daného území a ochranu přírody
a krajiny a urbanistických hodnot.
• Pozemky p.č. dle KN 1274, 1283 v k.ú. Chlumčany u Přeštic zůstávají součástí ploch zemědělských a ploch smíšených
nezastavěného území.
5/ JUDr. Miloslav Puchta, bytem Svinná 7, 339 01 Čachrov, ze dne 7.7.2021, jako spoluvlastník pozemků p.č. dle KN
1274, 1283 v k.ú. Chlumčany u Přeštic
Text námitky:
• Namítající žádá, aby výše uvedené pozemky byly zařazeny do změny č.1 ÚP Chlumčany s navrhovanou změnou využití
na plochy bydlení v obytných domech – venkovské.
Odůvodnění:
• Pozemky zapadají do koncepce územního plánování obce. Změna územního plánu by nijak nenarušila spolubydlení
obyvatel. Rozloha pozemku a jejich plocha by byla určena k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení v rodinných
domech s příslušejícími zahradami, příp. hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní
služby a pro veřejná prostranství. Posunutím hranice zastavěného území by obci přineslo zatraktivnění, vytvořili by se
nové místa pro bydlení obyvatel, vylepšila by se ekonomická situace obce.
Rozhodnutí o námitce:
Výrok: Zastupitelstvo obce námitku zamítá.
Odůvodnění:
• Platný ÚP Chlumčany vymezuje v sídle Hradčany dvě plochy ozn. Z051, Z053 pro bydlení v obytných domech –
venkovské a z tohoto důvodu je již možnost a kapacita předmětného území z hlediska možného zastavění naplněna. Další
zastavitelné plochy v sídle Hradčany bude možné vymezit, až na základě toho, jak se budou podmínky v území měnit v
souvislosti s novou výstavbou realizovanou na výše uvedených zastavitelných plochách. Odhadovaná potřeba
zastavitelných ploch pro bydlení v obci Chlumčany a sídle Hradčany stanovená s ohledem na potenciál rozvoje území je
územním plánem naplněna celkově o rozloze cca 18,62 ha. Tato kapacita představuje reálnou potřebu nových ploch pro
bydlení bez doporučeného převisu nabídky ploch, je tedy naplněn bezezbytku zákonný požadavek na ochranu
nezastavěného území. Vlastník pozemku nemá individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního
plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku a na stanovení takových
podmínek rozvoje plochy zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly pouze jeho soukromoprávním
zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na
rozvoji území obce za předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení
spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným, kdy ve veřejném zájmu je zde nutné chránit
nezastavěné území, jak územnímu plánování ukládá § 18 odst. (4) stavebního zákona ale také i zemědělského půdního
fondu. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v dostatečném rozsahu s ohledem na potenciál daného území a ochranu přírody
a krajiny a urbanistických hodnot.
• Pozemky p.č. dle KN 1274, 1283 v k.ú. Chlumčany u Přeštic zůstávají součástí ploch zemědělských a ploch smíšených
nezastavěného území.
6/ Jiří Kozel, Marie Kozlová, Vladimír Kozel, všichni bytem Na Sadě č.p. 440, 334 42 Chlumčany, ze dne 16.7.2021,
jako spoluvlastníci pozemku p.č. dle KN 954/2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic
Text námitky:
• Namítající žádají, aby byl výše uvedený pozemek v rámci změny č.1 ÚP Chlumčany přeřazen z plochy „veřejných
prostranství“ (VP) do plochy „bydlení v obytných domech – venkovské“ B(v).
Odůvodnění:
• Namítající si nepřejí, aby byl výše uvedený pozemek veřejně přístupný a chtějí jej oplotit.
Rozhodnutí o námitce:
Výrok: Zastupitelstvo obce námitku zamítá.
Odůvodnění:
• Konání veřejného projednání Změny bylo řádně oznámeno a vyvěšeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce
pořizovatele i obce Chlumčany. Veřejné projednání Změny se konalo dne 29.6.2021. Podle ustanovení § 52 odst. 2
zákona 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky lze uplatnit písemně u
pořizovatele a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Na tuto
skutečnost byli namítající řádně upozorněni v rámci zveřejněné veřejné vyhlášky.

u) Vyhodnocení připomínek

• Ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu Změny č.1 nebyla podána žádná připomínka.
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v) Textová část ÚP Chlumčany s vyznačením změn

• Následující text vychází z textu ÚP Chlumčany s vyznačením dílčích změn v rámci Změny č.1 ÚP:
- Zrušené části textu jsou škrtnuty
- Nově vložené části textu jsou podtrženy a zdůrazněny tučným textem
rozvojem zastavitelných ploch nad rámec ploch
stabilizovaných.
• Ochrana hodnot je nadřazena záměrům na rozvoj
v území.
• Jedná se zejména o ochranu:
- přírody a krajiny včetně místního systému ekologické
stability, významných krajinných prvků, vybrané zeleně
rostoucí mimo les
- kulturně historických hodnot včetně archeologických
zón a ÚAN (území archeologických nalezišť)
- urbánních hodnot při zachování charakteru dílčích
zejména historicky založených a více či méně
zachovaných částí sídel Chlumčany a Hradčany s
různorodou zástavbou zejména venkovského
charakteru, sídlištního a individuálního typu se
zázemím obytné zeleně, zahrad a zeleně doprovodné,
ochranné a clonící ve skupinách a stromořadích včetně
vazby sídel nebo jejich částí na volnou krajinu.
• Za účelem ochrany hodnot v urbanizovaném území je
kromě jiného sledována ochrana významných souborů,
jednotlivých objektů a archeologických lokalit.
• Z hlediska historické struktury sídel se dle srovnání se
stabilním katastrem do současné doby zachovala
poměrně velká část původní zástavby sídel Chlumčany
a Hradčany, kterou je nutné chránit a citlivě doplňovat
novou vhodnou zástavbou respektující původní
urbanistický a architektonický charakter včetně měřítka
jednotlivých staveb a jejich souborů ve vztahu
k vlastnímu sídlu s dominantní polohou kaple Panny
Marie a okolní krajině.
• Jako historickou dominantu obce a širšího okolí je
nutné chránit:
- kapli Panny Marie včetně souvisejícího zastavěného i
nezastavěného území
• Při řízení rozvoje obce je nutné zohlednit a respektovat
historickou i kulturně společenskou a stavebně
historickou i urbanistickou a architektonickou hodnotu
vybraných staveb a objektů:
- kaple Panny Marie
- hřbitovní kaple v Chlumčanech
- návesní kaple V Hradčanech
- budova školy v Chlumčanech
- věžový vodojem U Keramičky
• Za účelem ochrany hodnot včetně krajinného rázu
a urbánních kulturně historických hodnot v území
je stanoven zákaz staveb prefabrikovaných
betonových plotů:
- V nezastavěném území ve volné krajině na celém
území obce v rozsahu územních krajinných sektorů
ve smyslu platného ÚP
- Na hranici zastavěného území, zastavitelných ploch
nebo ploch přestavby s nezastavěným územím
volné krajiny na celém území obce v rozsahu
územních respektive urbanistických sektorů ve

a) Vymezení zastavěného území

• Zastavěné území je vymezeno k datu 30. 6. 2015, a je
zakresleno v grafické části ÚP (územní plán) ve
výkresu I.2.A. Výkres základního členění území.
• Zastavěné území je Změnou č.1 ÚP aktualizované
k datu 15.11.2020 a je zakresleno v grafické části
ÚP (územní plán) ve výkresu I.2.A. Výkres
základního členění území.

b) Základní koncepce rozvoje území obce,
ochrany a rozvoje jeho hodnot

• Z hlediska současných a budoucích trendů rozvoje je
území obce koncipováno pro optimalizovaný rozvoj
hospodářský i sociální při zabezpečení důsledné
ochrany přírodního a životního prostředí se
zastoupením zastavitelných ploch, ploch přestavby a
ploch územních rezerv určujících směry rozvoje obce v
dlouhodobějším horizontu.
• Základním cílem je udržení kvalitního prostředí pro
účely bydlení a každodenní rekreace obyvatel při
současném zajištění pracovních příležitostí a optimální
úrovně občanského vybavení s předpokladem mírného
nárůstu počtu obyvatel.
• Část obce respektive ZSJ Chlumčany (základní sídelní
jednotka) bude rozvíjeno jako souvisle urbanizované
území se zachováním nezastavěných částí uvnitř
zastavěného území pro realizaci sídelní zeleně.
• Samostatně urbanizované části tvoří ZSJ Hradčany,
samota Na Závisti a ZSJ U Keramičky se zachováním
nezastavěných částí uvnitř zastavěného území pro
realizaci sídelní zeleně.
• Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla nebo
samoty nad rámec ploch určených v ÚP .
• Stávající samoty ve volné krajině budou zachovány a
rozvíjeny v souladu s předpoklady dle územního plánu
v hranicích jejich současného zastavěného území.
• Území obce Chlumčany je rozděleno ve směru V-Z na
tři charakteristické oblasti vymezené koridory
nadregionálního významu, tj. silnicí I. třídy, železniční
tratí č. 183 a hranicí obce:
- oblast střední s vlastním sídlem Chlumčany, které tvoří
jádro řešeného území
- oblast východní se sídlem Hradčany
- oblast západní s množstvím pracovních míst ve výrobní
zóně U Keramičky tvoří centrum dojížďky za prací
nadmístního významu
• Jednotlivé oblasti jsou pak rozděleny na urbanistické a
krajinné sektory.
• Důraz je kladen na rozvoj území v urbanistických
sektorech.
• V krajinných sektorech je prvořadá ochrana krajinného
rázu, přírodních a krajinných hodnot s omezeným
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smyslu platného ÚP s výjimkou vybraných
stabilizovaných a rozvojových ploch pro V – Plochy
výroby a skladování, VS – Plochy smíšené výrobní,
T(z) – Plochy těžby nerostů – zastavitelné a T(n) –
Plochy těžby nerostů – nezastavitelné v rozsahu
průmyslové zóny v místní části U Keramičky a
v rozsahu průmyslové zóny v ulici Dobřanská
- V zastavěném území, zastavitelných plochách a
plochách přestavby a to na hranici pozemku(ů)
a veřejného prostranství na celém území obce
v rozsahu územních respektive urbanistických
sektorů ve smyslu platného ÚP s výjimkou
vybraných stabilizovaných a rozvojových ploch pro
V – Plochy výroby a skladování, VS – Plochy
smíšené výrobní, T(z) – Plochy těžby nerostů –
zastavitelné a T(n) – Plochy těžby nerostů –
nezastavitelné v rozsahu průmyslové zóny v místní
části U Keramičky a v rozsahu průmyslové zóny
v ulici Dobřanská
• Architektonickému řešení oplocení respektive
plotu, který je nedílnou součástí přilehlého domu
na hranici s významným veřejným prostranstvím,
bude věnovaná zvýšená pozornost a v případě
stavebních úprav bude doloženo konkrétním
architektonickým návrhem.

- rozšíření ploch pro sport a rekreaci včetně sídelní
zeleně s vazbou na zeleň ve volné krajině
- přeložka
silnice
I
třídy
včetně
zajištění
mimoúrovňového křížení pro převedení motorové,
cyklistické a pěší dopravy z Chlumčan do Hradčan
- rekonstrukce silnice III. třídy s dálkovou cyklistickou
trasou v návaznosti na výhledové dopravní připojení
stávající průmyslové zóny a těžebního průmyslu na
silnici II. třídy na tzv. jižní obchvat města Dobřany
(přeložka silnice II/180
- stabilizace a vymezení ploch nejvýznamnějších
veřejných prostranství
- turistické a cyklistické stezky a trasy místního a
nadmístního významu řešící kromě jiného také
zlepšení průchodnosti krajiny
• Uspořádání urbanizovaného území obce Chlumčany
má podstatně omezené možnosti prostorového rozvoje
zejména z následujících důvodů, které musí být při
řízení rozvoje předmětného území respektovány:
- celé řešené území je součástí významné oblasti
z hlediska ochrany krajinného rázu
- konfigurace krajiny a charakter stávající zástavby
v historické části obce včetně významného postavení
kaple Panny Marie v obci jako dominanty místní i
v širších pohledových vazbách směrem S, SZ, JZ a J
včetně panoramatu obce, které je charakteristické pro
dané místo ve směru od SV, V a JV
- venkovský charakter původní nejstarší zástavby
v Chlumčanech a Hradčanech
- systémy dopravy a technické infrastruktury a jejich
ochranná nebo bezpečnostní pásma
- dopravní systémy a záměry na rozvoj hlavních
dopravních tahů nadmístního významu
- systémy technické infrastruktury a záměry na rozvoj
hlavních rozvodů nadmístního i místního významu
- zemědělský charakter krajiny s velice hodnotným
zemědělským půdním fondem rozloženým prakticky na
celém území obce převážně ve II. stupni třídy ochrany
včetně provedených meliorací
- ukončené respektive vydané KPÚ (komplexní
pozemková úprava) s danou koncepcí společných
zařízení (cestní síť, protierozní opatření, MÚSES
apod.)
- celé řešené území je součástí zranitelné oblasti
z hlediska ochrany vod
- eroze a místní záplavy při vydatných deštích v lokalitě
pod vodojemem v Chlumčanech a Na Závisti
- zájmy těžby (stanovený dobývací prostor Chlumčany
včetně CHLÚ a ochrany ostatních ložisek nerostných
surovin
- poddolovaná území
- dislokace významného průmyslu stavební výroby a
těžby s potenciálními i skutečnými negativními vlivy na
životní prostředí zejména bydlení
- dislokace významných dopravních tahů silniční (silnice
I/27 a silně zatížený průtah silnice III/18040) a
železniční dopravy (trať č. 183) s potenciálními i

c) Urbanistická koncepce včetně vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
c) Urbanistická koncepce, včetně
urbanistické kompozice, vymezení ploch s
rozdílným způsobem využití, zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní
zeleně

• Urbanistická koncepce předmětného území vychází z
předpokladů a podmínek rozvoje vyplývajících
z nadřazené ÚPD a z následujících nejvýznamnějších
rozvojových záměrů a trendů:
- stabilizace počtu obyvatel s mírným nárůstem do roku
2030
- stabilizace těžby nerostů, výroby stavebních hmot a
výrobků s orientací na přestavbu v rámci stávajících
areálů
- stabilizace nejstarších částí v Chlumčanech a
Hradčanech s nároky na přestavbu vybraných ploch
- přestavba nedostatečně nebo nevhodně využitých a
devastovaných areálů (brownfields)
- rozšíření ploch výroby a skladování včetně vhodného
využití a revitalizace vybraných ploch tzv. brownfields
za účelem stabilizace a postupného zvýšení počtu
pracovních příležitostí
- rozšíření nabídky ploch převážně pro individuální
bydlení s využitím proluk, nevhodně využitých nebo
uvolněných ploch za účelem stabilizace obyvatelstva
ve vazbě na nabídku nových pracovních příležitostí
- rozšíření a přestavba ploch občanského vybavení za
účelem doplnění vybavení obce s ohledem na jeho
vnitřní potřeby i funkci ve struktuře osídlení
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budovu na nároží ulic Komenského a Dobřanská před
nevhodnými zásahy tak, aby bylo zachováno její
původní architektonické a urbanistické řešení včetně
zapojení do areálu školy a okolní zástavby.
- Novodobá sídlištní rozvolněná zástavba v jižní poloze
sídla s převahou bytových domů do 4 NP a s několika
vícepodlažními domy do 6 NP s mateřskou školou,
obchodem a poštou je stabilizovaná s tím, že volné
ozeleněné plochy uvnitř sídliště budou zachovány
s možností doplnění vybavení pro volnočasové aktivity
a odpočinek obyvatel (parková zeleň, maloplošná a
dětská hřiště apod.). Případná nástavba vybraných
objektů pro bydlení je možná pouze za předpokladu, že
bude zachovaná pohoda bydlení, hygienické podmínky
včetně osvětlení a oslunění a dostatečné parkovací
plochy bez podstatného omezení zeleně a
ozeleněných ploch uvnitř sídliště.
- Smíšená zástavba včetně původního stavebně
uzavřeného Panského dvora s navazující rozvolněnou
zástavbou s prolukami a zejména devastovaným a
nedostatečně využitým areálem bývalé zemědělské
farmy ve východní poloze sídla bude postupně
přestavěna a dostavěna tak, aby uzavřený charakter
dvora s okolními budovami a navazující stávající a
budoucí zástavbou tvořil urbanisticky i architektonicky
sourodý celek s tím, že původní budovy kolem dvora
budou zachovány a rekonstruovány pro vhodné využití.
- Více či méně urbanizovaná zóna s postupující
nízkopodlažní výstavbou RD s obecní čistírnou a
pěstebními a rekreačními zahrádkami v západní poloze
sídla před železniční tratí bude doplněna obytnou
zónou s rodinnými domy s ochrannou a clonící zelení
s tím, že nová zástavba musí objemově odpovídat
okolní stávající obytné zástavbě, se kterou bude tvořit
jednotný celek.
- Sportovní areál s navazujícím nezastavěným územím
směrem k železniční trati v západní poloze od sídla je
stabilizovaný
s možností
doplnění
sportovně
rekreačního vybavení (maloplošná hřiště, vybavení pro
volnočasové aktivity, koupaliště apod.) a dostavby
v přiměřeném měřítku tak, aby do budoucna v areálu
převažovala zeleň včetně stromů ve skupinách a
stromořadích.
- Výrobní zóna u železniční trati s FVE a dřevovýrobou
v oblasti bývalého hlubinného dolu Eliška respektive
Máj
je
stabilizovaná
s možností
dostavby
nízkopodlažních budov s tím, že využití území nesmí
generovat nadměrnou nákladní dopravu nebo
nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí ve
vztahu k sportovně rekreačnímu areálu a souvislé
obytné zástavbě Chlumčan.
• Nejvýznamnější hodnotou daného urbanistického
sektoru je barokní kaple Panny Marie v dominantní
zvýšené poloze (414,00 mnm) tvořící charakteristické
panorama sídla s pohledovými vazbami na vzdálené
dominanty:
- Jižním směrem kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Přešticích (7,3 km)
- Západním směrem Křížový Vrch (7,4 km)

skutečnými negativními vlivy na životní prostředí
zejména bydlení
• V řešeném území jsou vymezeny urbanistické sektory:
Označen
í
I.
II.
III.

Název
Chlumčany
Hradčany
U Keramičky

• I. Chlumčany
• Vymezení sektoru
• Urbanistický sektor je vymezen hranicí ZÚ (zastavěné
území) sídla Chlumčany a ZP (zastavitelné plochy). Na
západní straně je limitován tělesem dráhy a na jihu
vodotečí s doprovodnou zelení.
• Hlavní hodnoty
• Charakteristické je převážně radiální uspořádání silnic
III. třídy a vybraných hlavních místních komunikací,
které včetně dalších veřejných prostranství vymezují
prostorové a funkční zóny:
- Nejstarší kompaktní vesnická zástavba rozložená pod
Vrchem s kaplí Panny Marie v dominantní poloze,
návsí s parkovou úpravou a víceúčelovou zpevněnou
plochou, systémem uliček, hřbitovem s parčíkem a
veřejným prostranstvím se sídelní zelení před kaplí.
V této části obce s urbanisticky zajímavým
uspořádáním na stráni Vrchu je nutné chránit vybrané
objekty a především veřejná prostranství a kompaktní
vesnickou strukturu zástavby. Významným veřejným
prostorem je také související část ulice Komenského
s nevhodně umístěným a naddimenzovaným kulturním
domem, jehož architektonické řešení je poplatné době
jeho vzniku na konci 70. let s tím, že je nutné kulturní
dům jako celek vhodně využít s možností jeho
přestavby tak, aby lépe zapadal do okolní převážně
venkovské struktury zástavby podél hlavní ulice.
- Později založená struktura zástavby v západní až jižní
části sídla s převahou rodinných domů s pravoúhlou
sítí ulic a s dominantním souborem budov základní
školy v nárožní vyvýšené poloze při ulici Komenského.
V této části sídla je nutné zachovat objemově
odpovídající zástavbu převážně individuálního bydlení
s možností využití zástavby podél hlavní ulice
polyfunkčním způsobem při zachování bydlení
v domech. Zároveň je potřebné chránit starou školní
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záhumenky kolem ulicové návsi s kaplí a nádherným
výhledem do širokého údolí řeky Úhlavy.
- Novodobá výstavba rodinných domů postupně zaplňuje
původně volné pozemky až k hranici lesa západním
směrem.
- Nejvýznamnější hodnotou daného urbanistického
sektoru je především samotná poloha sídla v krajině na
okraji lesního komplexu Vysoká.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu a s tím souvisejících
urbanistických a architektonických hodnot, která bude
zajištěna zachováním původní vesnické zástavby
s možností doplnění objemově a měřítkem odpovídající
zástavby především na jižním okraji sídla obráceném
do údolní nivy řeky Úhlavy
- Ochrana zemědělského půdního fondu včetně
rozsáhlých zahrad za souvislou vesnickou zástavbou
před nevhodnou a objemově nebo svým měřítkem
původní zástavbě neodpovídající novou zástavbou
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Zatížení životního prostředí od provozu ČOV
v nejbližším okolí
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, vzdušné el. vedení 22
kV)
• Hlavní záměry v území
- Rozvojové plochy převážně pro bydlení v jižním a
východním sektoru Hradčan ve velmi citlivé poloze
z hlediska ochrany krajinného rázu
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území sektoru bude souvisle urbanizované
při zachování vybraných nezastavěných částí a
důsledné ochraně hodnot s možností přiměřeného
plošného rozvoje převážně pro venkovské bydlení a
částečně pro rekreaci v zahradách včetně
nenáročného sportovně rekreačního vybavení a
občanského vybavení přiměřené velikosti a charakteru
sídla s převahou odpočivných ploch a zeleně
v návaznosti na lesní porosty..
- Nové zastavitelné plochy budou využívány postupně
v přímé návaznosti na souvisle zastavěné území pouze
v takovém rozsahu, aby nebyl narušen celkový
charakter venkovského sídla s podílem individuální
rekreace.
- Při řízení rozvoje v území bude zajištěna koordinace
využití území se záměry místního i nadmístního
významu zejména na úseku dopravní a technické
infrastruktury při respektování významných limitů
využití území.

- Severozápadním směrem barokní klášter Premonstrátů
v Chotěšově (8,5 km)
- Severním směrem věžový vodojem psychiatrické
léčebny, zvonice a kostely sv. Víta a sv. Mikuláše
v Dobřanech (2,9 km)
• Hlavní limity využití území:
- Ochrana krajinného rázu a s tím souvisejících
urbanistických a architektonických hodnot
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železniční trať, vzdušné
el. vedení VVN a VN, VTL plynovod)
- Zatížení životního prostředí od provozu na průjezdných
silnicích III. třídy, železnici, z výrobní zóny U Keramičky
a ČOV
- Ochranné pásmo hřbitova
- Využití a rozhodování o změnách v území v nejbližším
okolí kaple Panny Marie je podmíněno vypracováním
územní studie.
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati včetně přeložky
- Segmenty MÚSES s průchodem zastavěným územím
- Rozvojové plochy převážně pro bydlení v západní,
severní a jihovýchodní části sektoru v návaznosti na
ZÚ Chlumčan
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území sektoru bude souvisle urbanizované
při zachování vybraných nezastavěných částí a
důsledné ochraně hodnot s odpovídajícím plošným
rozvojem převážně pro bydlení, občanské vybavení a
smíšenou výrobu.
- Nové zastavitelné plochy budou využívány postupně
v návaznosti na souvisle zastavěné území.
- Zároveň bude v zastavěném území preferovaná
přestavba vymezených ploch s tím, že bude
upřednostněno využití nedostatečně nebo nevhodně
využitého a devastovaného území tzv. brownfields.
- Využití nových zastavitelných ploch i ploch přestavby
zejména v blízkosti silně zatížených dopravních tahů
(silnice I/27, III/18040, železniční trať č. 183) bude této
skutečnosti způsobem konkrétního využití a
uspořádání případné zástavby přizpůsobeno.
- Při řízení rozvoje v území bude zajištěna koordinace
využití území se záměry místního i nadmístního
významu zejména na úseku dopravní a technické
infrastruktury při respektování významných limitů
využití území.
• II. Hradčany
• Vymezení sektoru
- Urbanistický sektor v nejvýchodnější a nejvyšší poloze
v rámci obce Chlumčany je vymezen okrajem lesa
respektive hranicí obce (Horní Lukavice – Dolní
Lukavice – Útušice).
• Hlavní hodnoty
- Sídlo kompaktního vesnického charakteru s převážně
původní zástavbou s navazujícími zahradami a

• III. U Keramičky
• Vymezení sektoru
• Urbanistický sektor je vymezen železniční tratí,
oplocením výrobního areálu Xella respektive
Lasselsberger, silnicí III. třídy do Dobřan, hranicí obce
(Dobřany – Dnešice), silnicí do Dnešic a severním
okrajem lesa až k železniční stanici Chlumčany.
• Hlavní hodnoty
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• Charakteristické je převážně ulicové respektive
areálové uspořádání se silnicemi III. třídy a ostatními
komunikacemi, které včetně dalších veřejných
prostranství vymezují prostorové a funkční zóny:
- Výrobní areál Xella
- Výrobní areál Lasselsberger s přímou návazností na
těžbu nerostných surovin západním směrem
- Skupina obytných domů zvaných V Rumunsku
- Řada obytných domů podél jižní strany ulice U
Keramičky
• Enklávy s obytnými domy s přímou vazbou na zázemí
lesní zeleně jsou výrazně ovlivněné negativními vlivy
z průmyslové výroby a těžby nerostných surovin (hluk,
prašnost, zápach apod.) a je nutná ochrana jejich
obytné funkce při zajištění dostatečného odstupu
staveb nebo manipulačních ploch výroby a skladování
s dostatečně širokými a funkčními pásy ochranné a
clonící zeleně.
• Nejvýznamnější hodnotou daného urbanistického
sektoru je zachovaná nejstarší část výrobního areálu
Lasselsberger, kde se jako dominanta projevuje věžový
vodojem, enkláva obytných domů zvaných
„V Rumunsku“ a dům zvaný „Mistrák“ s nejbližším
okolím.
Protože
celkově
prostředí
tohoto
urbanistického sektoru působí negativně a nepřívětivě
je nutné věnovat uspořádání veřejných prostranství a
konkrétnímu řešení zelených ploch a pásů zvýšenou
pozornost. Významným opatřením bude přestavba
vybraného úseku silnice s chodníkem, dálkovou
cyklistickou trasou a doprovodnou zelení včetně
přestavby ploch v okolí železniční stanice Chlumčany
na straně ulice U Keramičky. Významnou součástí
zkvalitnění daného prostředí bude postupná rekultivace
a doplnění zeleně na plochách devastovaných a
nevyužívaných.
• Hlavní limity využití území:
- Silně negativně zatížené životní prostředí a existence
obytných souborů
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (železniční trať, vzdušné el. vedení VVN
a VN, VTL plynovod, ostatní technické sítě spojené
s výrobou a těžbou nerostů)
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Existence vodních zdrojů a jejich ochranné pásmo
- Plochy s navážkami a výsypkami nebo odvaly z výrobní
a těžební činnosti
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati včetně přeložky
- Záměr nadmístního významu na propojení el. VVN
vedení 110 kV Chlumčany - Úherce
- Záměr nadmístního významu na el. vedení VN 22 kV
Chlumčany – Dobřany
- Záměr na rekonstrukci a úpravu trasy silnice III. třídy
s výhledovým připojením na uvažovanou přeložku
silnice II. třídy na území města Dobřany

- Rezervní rozvojové plochy převážně pro výrobu a
těžbu nerostných surovin v severní části sektoru
s přímou návaznosti na ZÚ respektive areál fy.
Lasselsberger
- Rozvojové plochy pro výrobu s přímou návaznosti na
ZÚ respektive areál fy. Xella
- Přestavba a nové využití opuštěné budovy bývalé
ubytovny
- Přestavba a využití území v okolí železniční stanice
včetně využití ploch jižně od areálu fy. Xella a
výhledové
přestavby
železničního
přejezdu
v návaznosti na modernizaci trati.
- Segmenty MÚSES s průchodem územím těžby
nerostných surovin (LBC – Lokální biocentrum)
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území sektoru bude souvisle urbanizované
při zachování vybraných nezastavěných částí a
důsledné ochraně hodnot s přiměřeným plošným
rozvoje převážně formou přestavby nevhodně
využitých nebo nevyužívaných a devastovaných ploch
pro těžbu nerostných surovin, výrobu, sklady,
smíšenou výrobu a dopravní infrastrukturu.
- Nové zastavitelné plochy budou postupně využívány
pouze v návaznosti na souvisle zastavěné území.
- Při řízení rozvoje v území bude zajištěna koordinace
využití území se záměry místního i nadmístního
významu zejména na úseku dopravní a technické
infrastruktury při respektování významných limitů
využití území.
• V zastavěném území se z hlediska RZV (rozdílný
způsob využití území) vymezují plochy stabilizované a
plochy změn dle následujícího členění:
RZV
B(h)
B
B(i)
B(v)
R
R(z)
O
O(v)
O(s)
O(h)
VP
VP(z)
ZP
SO
D
D(z)
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RZV - název
- PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
- PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
- PLOCHY REKREACE
- PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
- PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
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TI
V
VS
T(z)
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RZV - název
ojedinělou demolicí některých objektů, nástavbami a
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
přístavbami. Při modernizační přestavbě se bude
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
zpravidla provádět:
- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

- soustředěná modernizace bytového fondu, realizovaná
na jednotlivých objektech nebo na menších ucelených
plochách
- modernizace vybraných objektů v rozptylu v
zachovávané zástavbě
- demolice jednotlivých objektů nebo jejich částí,
dostavba, reorganizace funkcí, zejména vybavenosti
- rekonstrukce vybraných cenných objektů
- rekonstrukce technické infrastruktury a úprava
komunikací a ploch zeleně
• Rehabilitační a modernizační přestavba je uplatněna
v nevyužitém a devastovaném území u křižovatky
v ulici U Keramičky.

- PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ

• Plochy změn v řešeném území se člení na plochy
zastavitelné (Z) a plochy přestavby (P).
• Plochy přestavby jsou dále členěny v závislosti na
předpokládaném druhu přestavby.
• Z hlediska budoucí regenerace a přestavby území jsou
předpokládány tyto druhy územních operací:
- asanace a rekultivace území
- postupná
přestavba
území
rehabilitační
a
modernizační, smíšená a demoliční

• Postupná přestavba území smíšená
• Při smíšené přestavbě se může částečně změnit
prostorová struktura a zlepší se technické a provozní
parametry funkční struktury tak, aby odpovídaly
současným požadavkům. Smíšená přestavba bude
probíhat dle konkrétních podmínek částečně jako
demolice vybraných objektů, dostavba na volných nebo
uvolněných plochách volně i v prolukách, soustředěná
modernizace nebo modernizace v rozptylu,
rekonstrukce vybraných částí nebo objektů,
rekonstrukce vybraných cenných objektů, rekonstrukce
technické infrastruktury zahrnující rovněž úpravu
komunikací a ploch zeleně.
• Postupná přestavba území smíšená je uplatněna
v území za bývalým „Panským dvorem“ v Chlumčanech
v ulici Komenského.

• Plochy s nároky na asanaci a rekultivaci
• Tato územní operace bude provedena na plochách,
které vyžadují asanaci a rekultivaci za účelem
odstranění ekologických zátěží a ekologického
ohrožení z hlediska případného nebezpečí
kontaminace půdy i vody a negativního vlivu na okolí.
Pro konkrétní návrh opatření k naplnění tohoto úkolu je
třeba provést bližší odborná šetření a navrhnout
odborná opatření.
• Jedná se o území bývalé skládky v Chlumčanech a
rušené části silničního a železničního tělesa
v souvislosti s přeložkou silnice I/27 a úseku železniční
trati č. 183 u Dobřan, který zasahuje částečně do
řešeného území obce Chlumčany
• Na vybraných plochách brownfields a ostatních
plochách, které jsou nedostatečně nebo nevhodně
využité a devastované jsou uplatněny následující
způsoby přestavby:
• Postupná
přestavba
území
rehabilitační
a
modernizační
• Modernizační přestavba je druh přestavby, při níž bude
zachována podstata urbanistické struktury a objektů
jednotlivě, budou zlepšeny provozní a technické
parametry. Cílem modernizační přestavby je
zhodnocení prostředí, prostorové kompozice a
jednotlivých objektů tak, aby se dosáhlo potřebného
technického stavu a estetického výrazu, vhodné
funkční náplně i provozně technického vybavení území.
Tento druh přestavby může být v menší míře provázen

• Postupná přestavba území demoliční
• Při demoliční přestavbě se zcela změní podstata
urbanistické a stavební struktury. Dosavadní stavební
fond bude zcela odstraněn a na uvolněných plochách
bude vybudován nový. Na území demoliční přestavby
mohou být zachovány ojedinělé především cenné
objekty.
• Postupná přestavba území demoliční je uplatněna
v území proluky určené pro výstavbu nové radnice
v Chlumčanech na náměstí a v nevyužívané části
výrobní zóny v Chlumčanech v ulici Komenského.

• V řešeném území se vymezují následující plochy změn:
B - PLOCHY BYDLENÍ V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

1

Z001

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Obytná zóna Chlumčany Lukavická – Sídliště I.

Plocha pro výstavbu RD a
nízkopodlažních BD s nároky na
respektování podmínek OP a BP
VTL plynovodu do doby jeho
přeložení, OP VN 22 kV do doby
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Plocha
(m2)

24686

IVP
(%)

VRZ

n Max. 2
NP+P

Min. podíl
plochy
veř.prostr.
(%)

Min. podíl
plochy
sídel.
zeleně
(%)
5
5
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jeho uložení do kabelu, OP hl.
zásobovacích vodovodních řadů k
VDJ, silnice III. třídy s ohledem na
zatížení hlukem a exhalacemi,
zajištění veřejných prostranství pro
místní komunikaci s cyklotrasou a
podmínek pro umístění
technických sítí se zokruhováním
vodovodu a plynovodu. V ploše
musí být zajištěno veřejné
prostranství ve formě náměstí
nebo parku.

B(i) - PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

Plocha pro výstavbu RD s nároky
na respektování podmínek OP VN
22 kV do doby jeho převedení do
zemního kabelu a zajištění
veřejných prostranství pro místní
komunikaci na hranici původní
zástavby a pro účelovou nebo
místní komunikaci pro zajištění
přístupu ke stávajícím zahrádkám
a rybníku s možností jeho
rekreačního využití včetně zajištění
podmínek pro zokruhování
plynovodu.
Plocha pro výstavbu RD objemově
odpovídajících sousední stávající
zástavbě v ulici Na Rybníčkách.
Plocha pro výstavbu dvou RD
objemově odpovídajících sousední
stávající zástavbě v ulici Na
Rybníčkách.
Plocha pro výstavbu RD objemově
odpovídajících sousední stávající
zástavbě v ulici Lukavická.
Plocha pro výstavbu RD s nároky
na respektování podmínek OP VN
22 kV, silnice III. třídy s ohledem
na zatížení hlukem a exhalacemi,
zajištění veřejných prostranství pro
místní komunikaci včetně zajištění
přístupu k sousední ploše K963
s novou TS a podmínek pro
umístění technických sítí a
zokruhování vodovodu a
plynovodu. V ploše musí být
zajištěno veřejné prostranství ve
formě náměstí nebo parku.
Plocha pro výstavbu jednoho RD
objemově odpovídajícího sousední
stávající zástavbě v ulici Na
Rybníčkách.
Plocha pro výstavbu RD objemově
odpovídajících sousední stávající
zástavbě v ulici Komenského s
nároky na respektování podmínek
OP silnice III. třídy s ohledem na
zatížení hlukem a exhalacemi,
Plocha pro výstavbu RD s nároky
na zajištění veřejných prostranství
pro místní komunikaci včetně
podmínek pro umístění
technických sítí a zokruhování
vodovodu a plynovodu s pásem
ochranné a clonící zeleně podél
západní a jižní hranice plochy
v šířce minimálně 15 až 30 m.

18184

35 Max. 2
NP+P

4513

35 Max..2
NP+P

n

n

2182

n 1 až 2
NP+P

n

n

3850

35 1 až 2
NP+P

n

n

43593

n 1 až 2
NP+P

5

5

2176

n 1až 2
NP+P

n

n

9694

35 1 až 2
NP+P

n

n

30883

35 Max. 2
NP+P

5

15

2

Z002

Obytná zóna Chlumčany – U
kulturního domu

3

P003

Obytná zóna Chlumčany – U
hřiště

4

P004

Dostavba proluky
Chlumčany – Na Rybníčkách I.

5

P005

Dostavba proluk
Chlumčany - Lukavická

6

Z006

Obytná zóna Chlumčany –
Komenského I.

7

P007

Dostavba proluky
Chlumčany – Na Rybníčkách II.

8

Z008

Obytná zóna Chlumčany –
Komenského II.

9

Z009

Obytná zóna
Chlumčany – Na Rybníčkách
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IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n

II.
ODŮVODNĚNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y
Účel změny a vybrané specifické
Plocha
podmínky v území a požadavky
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n

V ploše musí být zajištěno veřejné
prostranství ve formě náměstí
nebo parku.

B(v) - PLOCHY BYDLENÍ V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha pro výstavbu RD
s vysokými nároky na
architektonické řešení zástavby na
jižní hraně vesnické zástavby
obrácené k údolní nivě Úhlavy.
Plocha pro výstavbu ojedinělých
RD (max. 3 RD) s nároky na
respektování podmínek OP
katodové ochrany VTL plynovodu
a pásma 50 m od okraje lesa
včetně zajištění odvodnění území
ohroženého místní povodní při
déle trvajících a vydatných deštích.
Plocha pro výstavbu ojedinělých
RD (max. 3 RD) s vysokými nároky
na architektonické řešení zástavby
na jižní hraně vesnické zástavby
obrácené k údolní nivě Úhlavy
včetně zajištění přístupu a
odkanalizování do obecní
kanalizace při respektování
podmínek OP VN 22 kV včetně
TS.
Plocha pro výstavbu RD s nároky
na respektování podmínek ÚAN I.
kategorie (13) a zajištění veřejného
prostranství pro MK s cyklistickou
trasou. Podrobné prostorové
podmínky zejména ve vztahu
dominantě území (kaple Panny
Marie) určí ÚS – U kaple.
Plocha pro výstavbu jednoho RD
objemově odpovídajícího sousední
stávající zástavbě.
Plocha s výstavbou RD dle
vydaného ÚR pro tech. přípravu
území s nároky na respektování
podmínek OP VN 22 kV do doby
jeho přeložení a zajištění veřejných
prostranství pro místní komunikaci
na hranici původní zástavby a pro
účelovou komunikaci s cyklistickou
trasou včetně zajištění podmínek
pro zokruhování vodovodu.
Plocha pro výstavbu jednoho
RD objemově odpovídajícího
sousední stávající zástavbě.
Oplocení přiléhající k veřejnému
prostranství v zastavitelné ploše
Z302 bude umístěno tak, aby
byla zajištěna min. šířka 8m
veřejného prostranství s MK.
Uspořádání pozemku včetně
staveb na něm bude
přizpůsobeno požadavku na
možnost přístupu podél
odvodňovacího příkopu s místní
vodotečí pro nezbytné práce při
její údržbě.

51

Z051

Obytná zóna Hradčany I.

52

Z052

Obytná zóna Na Závisti

53

Z053

Obytná zóna Hradčany II.

54

Z054

Obytná zóna Chlumčany – U
kaple

55

P055

Dostavba proluky
Na Závisti

56

Z056

Obytná zóna Chlumčany – Na
Nivách I.

59

P059

Dostavba zahrady
Na Závisti
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OBEC CHLUMČANY

Plocha
(m2)

9339
9956

n 1 až 2
NP+P

11323

20 1 až 2
NP+P

n

n

5297

20 1 až 2
NP+P

n

n

15586

20 1 až 2
NP+P

n

n

873

20 1 až 2
NP+P

n

n

17628

n 1 až 2
NP+P

n

n

20 1 NP+P

n

n

586

II.
ODŮVODNĚNÍ
Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y

O(v) - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

201

P201

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Nová radnice

Plocha demoliční přestavby území
po provedené demolici původní
zástavby dle PD s nároky na
řešení prostorových vztahů
k okolní zachované zástavbě a
významnému veřejnému
prostranství včetně zajištění
revitalizace vodoteče v rámci
parkové úpravy nezastavěné části
plochy.

Plocha
(m2)

3104

IVP VRZ
(%)

n Max. 2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
n
n

O(s) - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PRO SPORT A REKREACI
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

221

P221

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

Odpočivné plochy se sportovním Plocha pro sportovně rekreační
zařízením
vybavení s otevřenými
Hradčany
maloplošnými hřišti s převahou
odpočivných ploch se sídelní
zelení ve formě parku při
respektování podmínek OP lesa

6394

IVP VRZ
(%)

n 1NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0 Více než
50

VP - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Zajištění dopravní obsluhy
rozvojového území mimo náves
s doprovodnou zelení ve formě
jednostranné aleje stromů včetně
technické infrastruktury
v přidruženém dopravním prostoru
s chodníkem
Zajištění dopravní obsluhy a
nového připojení obytného území
na silnici III. třídy včetně cyklistické
trasy, doprovodné a sídlení zeleně,
možnosti parkování a odstavení
OA obyvatel a návštěvníků při
zajištění zokruhování vodovodního
řadu a odvodnění území.
Zajištění dopravní obsluhy území
s místní obslužnou nebo účelovou
komunikací a doprovodnou sídelní
zelení s el. VN kabelem uloženým
v zemi k nové TS.
Vyvolaná změna v území pro
zajištění dopravní obsluhy
rozvojového území při
respektování stávající TS a pro
umístění technických sítí.
Zajištění dopravní obsluhy OV a
navazující obytné zóny.

7396

nn

3596
3541

nn

0

0

6436

nn

0

0

377

nn

0

0

2178

nn

0

0

Zajištění dopravní obsluhy
rozvojového území s místní
komunikací a pro umístění
technických sítí.
Zajištění dopravní obsluhy okraje
sídliště s místní obslužnou nebo
účelovou komunikací s pěší a
cyklistickou stezkou a
doprovodnou sídelní zelení

3477
3104

nn

0

0

3197

nn

0

0

301

P301

Veřejné prostranství s MK
Chlumčany – V Hořejškách

302

Z302

Veřejné prostranství s MK Na
Závisti

303

P303

Veřejné prostranství s MK
Chlumčany – Na Rybníčkách

304

P304

Veřejné prostranství s MK
Hradčany II.

305

P305

306

P306

Veřejné prostranství MK a
parkovištěm Chlumčany – U
kulturního domu
Veřejné prostranství s MK
Hradčany I.

307

P307

Veřejné prostranství s MK
Chlumčany - sídliště
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OBEC CHLUMČANY

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

II.
ODŮVODNĚNÍ
308

P308

Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y
Veřejné prostranství s MK
Zajištění dopravní obsluhy
1856
Komenského ulice I.
území smíšené obytné zóny a
zóny výroby a služeb
Komenského ulice II. s místní
komunikací a pro umístění
technických sítí.

nn

0

0

SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

401

P401

402

P402

403

P403

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Smíšená obytná zóna
Smíšená plocha pro výstavbu dvou
Chlumčany – Komenského ulice RD objemově odpovídajících
I.
sousední stávající zástavbě naproti
v ulici Komenského s možností
podnikání ve výrobních i
nevýrobních službách.
Smíšená obytná zóna
Plocha smíšené přestavby pro
Chlumčany – Komenského ulice smíšené využití s bydlením s
II.
nároky na respektování podmínek
OP el. vedení VN 22 kV do doby
jeho uložení do zemního kabelu
včetně TS, zajištění veřejných
prostranství pro místní komunikace
s připojením do ulice Komenského
a technickou infrastrukturu včetně
zajištění revitalizace potoka a
doprovodné zeleně podél jeho
koryta.
Smíšená obytná zóna
Plocha demoliční přestavby
Chlumčany – Komenského
území zčásti po provedené
ulice III.
demolici původní zástavby
s nároky na řešení prostorových
vztahů k okolní zachované
zástavbě a významnému
veřejnému prostranství včetně
zajištění revitalizace vodoteče
v rámci parkové úpravy
nezastavěné části plochy.
Do doby transformace území je
současné využití možné včetně
možnosti udržovacích prací
stávajících objektů i stavby
nových objektů hospodářského
respektive technického dvora
obce.

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

3561

n 1 až 2
NP+P

6268
2068

n 1 až 2
NP+P

n

n

5496

n Max. 2
NP+P

n

n

D - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

501

Z501(W)

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Přeložka silnice Dolní Lukavice- Záměr nadmístního významu dle
Dobřany (SD 27/07)
ZÚR PK ve znění 1.aktualizace s
koridorem vymezeným dle ZÚR PK
(200m) zpřesněný dle PD(ŘSD
ČR) a předpokládaného OP silnice
I. třídy (50 m od krajního jízdního
pruhu) včetně souvisejících staveb
a opatření v rozsahu vymezeného
koridoru. Součástí stavby musí být
mimoúrovňové pěší a cyklistické
propojení mezi Chlumčany a
Hradčany včetně nového umístění
zastávek autobusové dopravy a
připojení územně oddělené
stávající ČSPHM. Předpokládá se
výsadba jednostranných nebo
oboustranných alejí stromů podél
větví silnic III. třídy a ÚK (účelové
komunikace).

38
OBEC CHLUMČANY

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

138766

nn

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

II.
ODŮVODNĚNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

502

P502(W)

503

P503

504

P504

505

Z505(W)

506

Z506(W)

507

Z507(W)

Název změny

Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y
Účel změny a vybrané specifické
Plocha
podmínky v území a požadavky
(m2)

Modernizace vybraného úseku
silnice III/18035 Chlumčany – U
Keramičky

Záměr místního významu
s návazností na budoucí přeložku
a připojení na jižní obchvat (silnice
II/180 dle ZÚR PK a ÚP) města
Dobřany za účelem zlepšení
dopravních a technických
parametrů silnice, autobusových
zastávek, křižovatek a
železničního přejezdu včetně
doplnění chodníku a úpravy
mezinárodní cyklotrasy
s doprovodnou zelení ve formě
jednostranné nebo oboustranné
aleje stromů
Obslužná MK a odstavná plocha Nové připojení závodu XELLA s
Chlumčany – U Keramičky I.
odstavnou a parkovací plochou s
možností využití pro volné
skládkování stavebních surovin
nebo výrobků a manipulaci s nimi
při respektování OP dráhy, silnice
III. třídy, hl. zásobovacího
vodovodního řadu a nadzemního
el. vedení VN 22 kV a VVN 110 kV
včetně nezastavitelného koridoru
pro nové vedení VVN 110 kV dle
ZÚR PK.
Obslužná MK a záchytné
Záchytné parkoviště včetně sídelní
parkoviště Chlumčany – U
zeleně v průmyslové zóně v
Keramičky II.
návaznosti na železniční stanici při
respektování OP dráhy, silnice III.
třídy, hl. zásobovacího
vodovodního řadu a nadzemního
el. vedení VN 22 kV do doby
případné realizace výhledového
dopravního uspořádání území v
okolí železničního přejezdu a žst.
Chlumčany.
Zastávka a obratiště pro
Umístění obratiště pro
autobusy Hradčany
autobusovou dopravu mimo
urbanisticky hodnotnou náves části
obce Hradčany
Okružní křižovatka Chlumčany - Zajištění plynulosti a bezpečnosti
východ
silničního provozu na vjezdu do
obce se zajištěním dopravního
připojení nových zastavitelných a
rezervních ploch při respektování
OP nadzemního el. vedení VN 22
kV s nároky na nové umístění
stávajícího křížku a TS včetně
odvodnění území.
Okružní křižovatka Chlumčany - Zajištění plynulosti a bezpečnosti
jih
silničního provozu na vjezdu do
obce se zajištěním průchodu LBK
a revitalizace vodoteče včetně
odvodnění území.

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

26826

nn

16304

nn

0

0

7195

nn

0

0

1145

nn

0

0

3160

nn

0

0

1956

nn

0

0

D(z) - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY DRÁŽNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

551

P551(W)

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Modernizace železniční trati se
zdvojkolejněním (ZD 183/01)

Záměr nadmístního významu dle
ZÚR PK ve znění 1.aktualizace s
koridorem vymezeným dle ZÚR PK
max. 200 m a zpřesněný dle
technické studie na min. 27,5 m
včetně souvisejících staveb a
opatření v rozsahu vymezeného

109949
110895

nn
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Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

II.
ODŮVODNĚNÍ
Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y
koridoru.

V - PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

701

Z701

Název změny

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Rozšíření výrobního areálu
Chlumčany – XELLA

Plocha pro rozšíření
skladovacích a manipulačních
ploch včetně možné dostavby
objektů výroby, skladování a
technické infrastruktury výrobního
areálu s nároky na zajištění
ochranné a clonící zeleně v pásu
podél oplocení areálu na straně
obrácené do volné krajiny při
respektování OP dráhy, el. vedení
VN a ostatních technických sítí,
OP a BP VTL plynovodu a
nezastavitelného koridoru pro
výstavbu nadzemního el. vedení
VVN 110 kV dle ZÚR PK.

22293

nn

Účel změny a vybrané specifické
podmínky v území a požadavky

Plocha
(m2)

IVP VRZ
(%)

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

751

P751

752

P752

Název změny

Smíšená zóna Chlumčany – U
Keramičky I.

Plocha rehabilitační a
modernizační přestavby pro
smíšené využití. Využití plochy
včetně stavebně technického
uspořádání stávající i budoucí
zástavby musí zohledňovat
požadavky z hlediska ochrany před
hlukem, otřesy, prašností,
zápachem a jinými negativními
vlivy, které se neslučují
s podmínkami pro kvalitní obytné
prostředí a narušovaly by pohodu
bydlení v sousedním obytném
území.
Veškeré činnosti v rámci plochy
smíšené výroby mohou být
prováděny pouze v takovém
rozsahu a formě, aby případnými
negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy určené pro
rozdílný způsob využití ani
sousední nemovitosti s tím, že
mohou být realizována
protihluková a jiná opatření, jako
jsou zejména ochranná a clonící
zeleň, protihlukové stěny apod.
Zóna výroby a služeb Chlumčany – Plocha demoliční přestavby pro
Komenského ulice I.
smíšené využití.
Využití plochy včetně stavebně
technického uspořádání stávající i
budoucí zástavby musí
zohledňovat požadavky z hlediska
ochrany před hlukem, otřesy,
prašností, zápachem a jinými
negativními vlivy, které se
neslučují s podmínkami pro kvalitní
obytné prostředí a narušovaly by
pohodu bydlení v sousedním
obytném území.
Veškeré činnosti v rámci plochy
smíšené výroby mohou být
prováděny pouze v takovém
rozsahu a formě, aby případnými
negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy určené pro
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5026

n max.3
NP+P

14970

n max.2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)
0
0

0

0

II.
ODŮVODNĚNÍ
Poř. číslo Označení
plochy
plochy

753

P753

Název změny

Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y
Účel změny a vybrané specifické
Plocha
podmínky v území a požadavky
(m2)

rozdílný způsob využití ani
sousední nemovitosti s tím, že
mohou být realizována
protihluková a jiná opatření, jako
jsou zejména ochranná a clonící
zeleň v minimální šířce 10 až 15
m, protihlukové stěny apod.
Případná přestavba území včetně
umístění nových objektů a zařízení
v dané ploše bude přizpůsobeno
charakteru místa ve vztahu
k okolní zástavbě, panoramatu
sídla a krajiny a možnostem
připojení na komunikace a
technickou infrastrukturu v ulici
Komenského.
Zóna výroby a služeb Chlumčany – Plocha smíšené přestavby pro
Komenského ulice II.
smíšené využití s nároky na
respektování podmínek OP el.
vedení VN 22 kV do doby jeho
uložení do zemního kabelu nebo
přeložení včetně TS, zajištění
veřejných prostranství pro místní
komunikaci s připojením do ulice
Komenského a technickou
infrastrukturu včetně zajištění
revitalizace potoka a doprovodné
zeleně podél jeho koryta.
Využití plochy demoliční přestavby
pro smíšené využití včetně
stavebně technického uspořádání
budoucí zástavby zohledňovat
respektovat požadavky z hlediska
ochrany před hlukem, otřesy,
prašností, zápachem a jinými
negativními vlivy, které se
neslučují s podmínkami pro kvalitní
obytné prostředí a narušovaly by
pohodu bydlení v sousedním
obytném území.
Veškeré činnosti v rámci plochy
smíšené výroby mohou být
prováděny pouze v takovém
rozsahu a formě, aby případnými
negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy určené pro
rozdílný způsob využití ani
sousední nemovitosti s tím, že
budou realizována protihluková a
jiná opatření, jako jsou zejména
ochranná a clonící zeleň
v minimální šířce 10 až 15 m podél
severní a západní hranice plochy,
protihlukové stěny apod.
Přestavba území včetně nové
zástavby v dané ploše bude
přizpůsobena charakteru místa ve
vztahu k okolní zástavbě,
panoramatu sídla a krajiny a
možnostem připojení na
komunikace a technickou
infrastrukturu v ulici Komenského.
Nová zástavba v ploše musí být
přizpůsobena okolní původní
vesnické zástavbě zejména tvaru a
objemovým parametrům objektů
v areálu původního statku v ulici
Komenského s tím, že nesmí
působit dominantně.
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11275
13716

IVP VRZ
(%)

n 1-2
NP+P

Min. podíl Min. podíl
plochy
plochy
veř.prostr.
sídel.
(%)
zeleně
(%)

0

0

II.
ODŮVODNĚNÍ
Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O
• Vysvětlivky:
- Z-000-0 = zastavitelné plochy
- P-000-0 = plochy přestavby
- 0-000-W = plochy a koridory s možností vyvlastnění
- IVP = intenzita využití pozemků v plochách
- VRZ = výšková regulace zástavby
- +P = možné využití podstřešního nebo podkrovního podlaží
(Podstřešní podlaží = podlaží pod šikmou střechou se sklonem větším
než 3 až 5 st. od vodorovné roviny, Podkrovní podlaží = podlaží
vestavěné do konstrukce krovu)
- BD = bytový dům
- RD = rodinný dům
- RO = rekreační objekt
- ZÚ = zastavěné území
- MK = místní komunikace
- ÚK = účelová komunikace
- P-00 = parkoviště a odstavné plochy – max. počet míst
- OA = osobní automobily
- NA = nákladní automobily
- ČSPHM = čerpací stanice pohonných hmot
- BP = bezpečnostní pásmo
- OP VN = ochranné pásmo el. vedení vysokého napětí

PLÁNU CHLUMČANY
-

• Sídelní zeleň bude v rámci obce chráněna a rozvíjena
v souladu s předpoklady rozvoje území a způsobem
využití ploch dle ÚP.
• V předmětném území jsou uplatněny požadavky na
zastoupení zeleně na všech plochách s rozdílným
způsobem využití území se záměrem vytvoření
uceleného systému sídelní zeleně, která v sobě bude
zahrnovat všechny plochy zeleně i solitéry v obci a
přilehlé krajinné oblasti.
• Zeleň v řešeném území (sídelní zeleň), která je
součástí převážně urbanizovaného území respektive
zastavěného území a zastavitelných ploch je dále
členěna:
- zeleň veřejná (parky, ozeleněná prostranství, uliční
zeleň)
- zeleň obytná (zeleň u RD, BD, zeleň sídlištní, zeleň
vnitrobloková)
- zeleň vyhrazená (v areálech občanské vybavenosti
především u zařízení výchovných, školních, sociální
péče, sportu a rekreace, rekreačních objektů hromadné
rekreace, kultury, administrativy apod.)
- zeleň ostatní (v zahrádkových osadách, zeleň u chat a
ostatních rekreačních objektů individuální rekreace
apod.)
• Zvláštní kategorií je zeleň doprovodná, ochranná a
clonící, která je součástí krajiny a zároveň může
prostupovat urbanizovaným respektive zastavěným
územím a může být součástí zastavitelných ploch.

VVN = el. vedení velmi vysokého napětí
VTL = vysokotlaký plynovod
TS = trafostanice
OV = občanské vybavení
ÚSES = územní systém ekologické stability
LBK = lokální biokoridor
VKP = významný krajinný prvek
ÚAN I. = území archeologického naleziště I. kategorie
ÚPD = územně plánovací dokumentace
ÚPP = územně plánovací podklady
ÚS = územní studie
PD = projektová dokumentace
ZPF = zemědělský půdní fond
CO = civilní ochrana
PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa
PZ = průmyslová zóna
MÚSES = místní územní systém ekologické stability
SES = systém ekologické stability
ZÚR PK = zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
ŘSD ČR = ředitelství silnic a dálnic České republiky

• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy stabilizované a plochy
změn dle následujícího členění:
RZV
D
D(z)

RZV - název
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ

• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v řešeném území je umožněna realizace různých druhů
dopravní infrastruktury diferencovaně v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy.
• Zákres komunikací v grafické části ÚP je informativní a
vystihuje koncepci dopravní infrastruktury.
Skutečné vedení komunikací v rámci vymezených
ploch RZV (rozdílný způsob využití) může být
zpřesněno v následné ÚPD, ÚPP a PD (projektová
dokumentace)
• Hlavní komunikační systém nadmístního významu
tvoří:
- silnice I. třídy č. 27 s velkým dopravním zatížením a
převažující tranzitní dopravou
- silnice III. třídy č. 18035 18036 a 18040 s převažující
dopravou zdrojovou a cílovou a malým podílem
tranzitní dopravy
- železniční trať číslo 183 Plzeň – Klatovy – železná
Ruda nadregionálního významu
• Silniční doprava
• Navrhované úpravy na státní silniční síti:
- Přeložka silnice Dolní Lukavice-Dobřany (SD 27/07)
• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na státní
silniční síti je vymezen koridor, ve kterém nesmí být
povoleny nebo realizovány žádné stavby nebo
opatření, které by podstatným způsobem ztížily nebo
znemožnily realizaci budoucího záměru:

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně
podmínek pro její umísťování
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně
podmínek pro její umísťování, vymezení
ploch a koridorů pro veřejnou
infrastrukturu, včetně stanovení podmínek
pro jejich využití

Označení
Název
Z501-W
Přeložka silnice Dolní Lukavice-Dobřany (SD 27/07)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 100
m od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 200 m.

• Dopravní infrastruktura
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K922
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou (K sídlišti)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 5 m
od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 10 m.
K974
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou (Hradčany)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 5 m
od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 10 m.

• Navrhované úpravy na krajské silniční síti:
- Modernizace vybraného úseku silnice III/18035
Chlumčany – U Keramičky
- Zastávka a obratiště pro autobusy Hradčany
- Okružní křižovatka Chlumčany - východ
- Okružní křižovatka Chlumčany – jih
• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na silniční síti
jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých nesmí být
povoleny nebo realizovány žádné stavby nebo
opatření, které by podstatným způsobem ztížily nebo
znemožnily realizaci budoucího záměru:

• Dopravní plochy
• Pro pokrytí nároků dopravy v klidu jsou vymezeny
plochy pro parkování a odstavování vozidel osobních a
nákladních včetně autobusů s doporučeným počtem
míst v části U Keramičky, který bude záviset na
konkrétním řešení a územně technických podmínkách
v dané lokalitě.
• Stávající garáže a parkoviště, především plochy s vyšší
kapacitou a s možností dostavby garáží nebo navýšení
počtu stání, jsou stabilizovány.
• Kromě výše uvedených ploch je v rámci ostatních ploch
RZV (rozdílný způsob využití) v řešeném území
umožněna realizace parkovišť, odstavných ploch a
garáží v závislosti na hlavním způsobu využití příslušné
plochy.

Označení
P502-W

Název
Modernizace vybraného úseku silnice III/18035
Chlumčany – U Keramičky
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 15
m od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 30 m.

• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na silniční síti
jsou vymezeny plochy a koridory územní rezervy, ve
kterých nesmí být povoleny nebo realizovány žádné
stavby nebo opatření, které by podstatným způsobem
ztížily nebo znemožnily realizaci budoucího záměru:
Označení
R508

Název
Modernizace železničního přejezdu a souvisejícího
úseku silnice III/18035 a III/18040 Chlumčany – U
Keramičky
Šířka koridoru 100 m od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 200
m ve zpřesněných částech dle zákresu v grafické části ÚP.
R509
Přeložka silnice III/18035 Chlumčany – U Keramičky
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 15 m
od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 30 m.

• Zařízení dopravy
• Pro pokrytí nároků na zařízení dopravy se nové
jmenovitě určené plochy nevymezují s tím, že v rámci
ploch RZV (rozdílný způsob využití) v zastavěném
území a na zastavitelných plochách je umožněna
realizace dalších zařízení dopravy v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy.
• Cyklistická doprava
• Vzhledem k širším vztahům, velikosti obce a rozdělení
základních funkcí v ní bude cyklistická doprava
významným doplňkovým způsobem dopravy také
se sportovně rekreačním využitím.
• Na území obce Chlumčany jsou stávající cyklistické
trasy stabilizované s výjimkou vybraného úseku
mezinárodní cyklistické trasy CT3 Praha – Plzeň –
Regensburg U Keramičky, která bude v souvislosti
s přestavbou silnice III/18035 upravena.
• Cyklistické trasy budou doplněny úseky, které budou
navazovat na stávající místní a nadmístní nebo
dálkové trasy, které budou využity také pro pěší
dopravu a jako turistické trasy:
- Dobřany (KCT-zelená) – Chlumčany (U kaple Panny
Marie - náves) – Chlumčany (zastávka autobusu
Chlumčany rozcestí) – Hradčany (návesní kaple) –
Dolní Lukavice (KCT-zelená) s odbočkou z Chlumčan
na železniční stanici Chlumčany, kterou je možné vést
po stávající trase.
- Chlumčany (U kaple Panny Marie - náves) – Dobřany
(hranice k.ú. Chlumčany u Přeštic a Dobřany)
- Chlumčany (náves) – Chlumčany (Lukavická ulice sídliště) – Na Závisti
- Na Závisti s návazností na dálkovou cyklostezku Plzeň
– Klatovy – Železná Ruda (C3 dle ZÚR PK) a CT2187
ve směru Horní Lukavice (Letiny)

• Navrhované úpravy na místní komunikační síti:
- MK Chlumčany – V Hořejškách
- MK Na Závisti
- MK Chlumčany – Na Rybníčkách
- MK a parkovištěm Chlumčany – U kulturního domu
- MK Chlumčany - sídliště
- MK Hradčany I.
- MK Hradčany II.
- Obslužná MK a odstavná plocha Chlumčany – U
Keramičky I.
- Obslužná MK a záchytné parkoviště Chlumčany – U
Keramičky II.
• V nezastavěném území bude síť místních komunikací
doplněna komunikacemi účelovými:
- Účelová komunikace s turistickou pěší a cyklistickou
trasou (Na Závisti)
- Účelová komunikace s turistickou pěší a cyklistickou
trasou (K sídlišti)
- Účelová komunikace s turistickou pěší a cyklistickou
trasou (Hradčany)
• Pro zajištění budoucí realizace záměrů na komunikační
síti jsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých nesmí
být povoleny nebo realizovány žádné stavby nebo
opatření, které by podstatným způsobem ztížily nebo
znemožnily realizaci budoucího záměru:
Označení
K921

Název
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou (Na Závisti)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však 5 m
od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 10 m.
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• V obci musí být zajištěno bezkolizní cyklistické
propojení jednotlivých částí obce a to zejména ve
spojení:
- Chlumčany – Hradčany
- Chlumčany – Na závisti - U Keramičky

• Nové zastavitelné plochy nebo plochy územních rezerv
pro bydlení a obdobné využití jsou umístěny mimo
ochranné pásmo silnice (50 m od osy krajního jízdního
pruhu) nejblíže ve vzdálenosti 300 m a mimo ochranné
pásmo dráhy (60 m od osy koleje) nejblíže ve
vzdálenosti 175 m.
• Nově na podkladě ZÚR PK a na základě požadavku
obce bude sledována přestavba silnice III/18035 a její
výhledová přeložka za účelem připojení těžby a
průmyslové zóny U Keramičky na jižní obchvat města
Dobřany dle ZÚR PK a to zejména s ohledem na další
předpokládané další zvýšení dopravní zátěže z těžební
a výrobní činnosti.

• Pěší doprava
• Vzhledem k velikosti obce a rozdělení základních
funkcí v něm je pěší doprava významným doplňkovým
způsobem dopravy.
• V souvislosti s úpravami na komunikační síti budou
součástí přidruženého dopravního prostoru také
chodníky a pěší stezky, nadchody a podchody jako
součást mostních staveb respektive inženýrských
staveb.
• V obci musí být zajištěno bezkolizní pěší propojení
jednotlivých částí obce a to zejména ve spojení:
- Chlumčany – Hradčany
- Chlumčany – Na závisti - U Keramičky
• Hromadná doprava
• Hromadná doprava osob je vzhledem k funkci obce
Chlumčany a k vazbám na dojížďku do zaměstnání
významným činitelem.
• Významný podíl na hromadné dopravě osob má
autobusová doprava, s doplňkovou železniční
dopravou se stabilizovaným umístěním železniční
stanice Chlumčany.
• Autobusové zastávky budou rozmístěny dle
konkrétních potřeb v daném čase a místě a budou
zajišťovat jak dostupnost přilehlých obcí, tak i vyjíždˇku
do měst Dobřany, Přeštice a Plzeň.

• Technická infrastruktura
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy stabilizované a plochy
změn dle následujícího členění:
RZV
TI

RZV - název
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v řešeném území je umožněna realizace technické
infrastruktury diferencovaně v závislosti na hlavním
způsobu využití příslušné plochy.
• Zákres sítí technické infrastruktury v grafické části ÚP
je informativní a vystihuje koncepci technické
infrastruktury. Skutečné vedení technických sítí v rámci
vymezených ploch RZV (rozdílný způsob využití) může
být zpřesněno v následné ÚPD, ÚPP a PD (projektová
dokumentace)
• Vodní hospodářství – zásobování vodou
• Zásobovací síť vodovodu pro veřejnou potřebu je
stabilizovaná.
• Přeložky a úpravy včetně nových vedení vodovodů a
souvisejících staveb nad rámec ÚP jsou umožněny
v rámci podmínek stanovených v ÚP a to zejména
vyplývajících z RZV (rozdílný způsob využití) území
tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo podstatnému
ztížení využití rozvojových ploch (plochy přestavby,
zastavitelné plochy, plochy změn a opatření v krajině a
plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.
• Samoty, které nebude možné napojit na vodovodní
systém obce (ojedinělé stabilizované objekty) budou i
nadále závislé na zásobování z místních studní.

• Železniční doprava
• Navrhované úpravy na železniční trati:
- Modernizace železniční trati se zdvojkolejněním (ZD
183/01)
• Pro zajištění budoucí realizace záměru na železniční
trati je vymezen koridor, ve kterém nesmí být povoleny
nebo realizovány žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru:
P551-W

Modernizace železniční trati se zdvojkolejněním (ZD
183/01)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP. Minimálně však
12,5 m od osy koridoru na obě strany, tj. celkem 25 m.

• Železniční trať je doplněna vlečkami, které jsou
stabilizované.
• Letecká doprava
• V řešeném území se nenavrhuje zařízení letecké
dopravy.

• Chlumčany:
• Bude
vybudován
vodovod
s rozšířením
a
zokruhováním stávající vodovodní sítě v nových
obytných zónách.

• Negativní vlivy dopravy
• Výrazné negativní vlivy zejména z hlediska hluku jsou
v koridoru podél nejzatíženější dopravní trasy
nadregionálního významu, státní silnice I/27 a
železniční trati č. 183.

• Hradčany:
• Stávající vodovodní síť je stabilizovaná s možností
připojení nových obytných zón.
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• Na Závisti:
• Stávající vodovodní síť je stabilizovaná s možností
zokruhování a připojení nových ojedinělých objektů.

• Plochy technické infrastruktury pro realizaci
protipovodňového opatření se v řešeném území
nevymezují.

• U Keramičky:
• Stávající veřejná vodovodní síť je stabilizovaná.

• Energetika - zásobování el. energií, slaboproudé
rozvody a radiokomunikace
• Vedení velmi vysokého napětí
• Navrhované úpravy na síti VVN:
- Vedení 110 kV Chlumčany-Úherce (E12)
• Pro zajištění budoucí realizace záměru je vymezen
koridor, ve kterém nesmí být povoleny nebo
realizovány žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru:

• Vodní hospodářství – kanalizace a čištění odpadních
vod
• Kanalizační síť pro veřejnou potřebu je stabilizovaná
• Přeložky a úpravy včetně nových vedení kanalizace a
souvisejících staveb nad rámec ÚP jsou umožněny
v rámci podmínek stanovených v ÚP a to zejména
vyplývajících z RZV (rozdílný způsob využití) území
tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo podstatnému
ztížení využití rozvojových ploch (plochy přestavby,
zastavitelné plochy, plochy změn a opatření v krajině a
plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.
• Bude provedena rekonstrukce dílčích technicky
nevyhovujících částí kanalizační sítě s cílem uvést
kanalizační stoky do řádného technického stavu a
zamezit vnikání balastních vod do kanalizace a tím
hydraulicky odlehčit čistírně odpadních vod.
• U nové výstavby bude přednostně budována oddílná
kanalizace.
• Dešťové vody budou dle konkrétních podmínek
odváděny mimo současnou kanalizační síť obce a v co
největší míře bude s nimi hospodařeno na pozemcích
v zástavbě nebo bude zajištěno vsakování do terénu.
• Ve vzdálenějších plochách bude do doby realizace
odkanalizování a připojení na síť kanalizace pro
veřejnou potřebu prováděno odkanalizování staveb
podle jejich rozsahu a umístění malou domovní
čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody do vodoteče,
případně zasakováním nebo do jímky na vyvážení
s vyvážením kalů na vhodnou ČOV. Stejným
způsobem budou odkanalizovány stabilizované samoty
a jednotlivé objekty, které nebude možné odkanalizovat
prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu.
• Chlumčany:
• V nových plochách bude dobudována kanalizační síť a
odpadní vody svedeny stávající kanalizací pro veřejnou
potřebu a jejím prostřednictvím do ČOV Chlumčany.

641(W)
Vedení 110 kV Chlumčany-Úherce (E12)
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP 50 m od osy
koridoru na obě strany, tj. celkem 100 m.

• Stávající nadzemní vedení 110 kV včetně rozvodny je
v rámci řešeného území a v rozsahu vymezených
ochranných pásem stabilizované.
• Případné úpravy včetně souvisejících staveb nad
rámec ÚP jsou umožněny v rozsahu jejich ochranných
pásem.
• Vedení vysokého napětí
• Navrhované úpravy na síti VN:
- Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV Chlumčany
- Posílení nadzemního el. vedení a nové kabelové el.
vedení včetně nové TS Chlumčany - Na Rybníčkách
- Nové el. vedení s TS Chlumčany - U kaple
- Nové el. vedení s TS Chlumčany - Komenského
• Pro zajištění budoucí realizace záměru, který je
zapracován jako VPS (veřejně prospěšná stavba) je
vymezen koridor, ve kterém nesmí být povoleny nebo
realizovány žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru:
642(W)
Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP 10 m od osy
koridoru na obě strany, tj. celkem 20 m.

• Ostatní stávající nadzemní vedení 22 kV včetně
distribučních trafostanic je v rámci řešeného území a
v rozsahu
vymezených
ochranných
pásem
stabilizované.
• V řešeném území budou využity stávající nebo
přezbrojené trafostanice, které jsou vhodně umístěny.
• Kromě výstavby nových stanic bude příkon jednotlivých
transformátorů navyšován se zástavbou navržených
území až po maximální kapacitu trafostanic.
• V rámci ploch přestavby a zastavitelných ploch, které
jsou dotčeny stávajícím el. vedením VN s ochranným
pásem, musí být při jejich využití a způsobu zástavby
respektována ochranná pásma stávajících vedení VN
do doby jejich uložení do zemního kabelu nebo
případného přeložení mimo dotčenou plochu.
• Přeložky a úpravy včetně nových vedení VN a DTS
(distribuční trafostanice) nad rámec ÚP jsou umožněny

• Hradčany:
• V nových plochách bude dobudována kanalizační síť a
odpadní vody svedeny stávající kanalizací pro veřejnou
potřebu a jejím prostřednictvím do ČOV Hradčany.
• Na Závisti:
• Kanalizační síť je stabilizovaná s možností připojení
nových ojedinělých objektů.
• U Keramičky:
• Kanalizační síť je stabilizovaná a připojená na ČOV
závodu (RAKO – Lasselsberger).
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• Přeložky a úpravy včetně případných nových tepelných
vedení, plynovodů a souvisejících staveb nad rámec
ÚP jsou umožněny v rámci podmínek stanovených
v ÚP a to zejména vyplývajících z RZV (rozdílný
způsob využití) území tak, že nesmí dojít ke
znemožnění nebo podstatnému ztížení využití
rozvojových ploch (plochy přestavby, zastavitelné
plochy, plochy změn a opatření v krajině a plochy
územních rezerv) a nepřiměřenému negativnímu vlivu
na využití ploch stabilizovaných dle ÚP.
• Na plochách přestavby a zastavitelných plochách
dotčených
průběhem
plynovodů,
kde
se
nenavrhuje jejich přeložení, musí být při jejich využití a
způsobu zástavby respektována ochranná a
bezpečnostní pásma.
• Chlumčany:
• Bude dobudována NTL a STL plynovodní síť včetně
zokruhování pro zásobování nových obytných zón.
• Z důvodu uvolnění plochy obytné zóny Chlumčany – U
sídliště a navazujících ploch územní rezervy je
navržena přeložka VTL plynovodu včetně zrušení
protikorozní ochrany potrubí.

v rámci podmínek stanovených v ÚP a to zejména
vyplývajících z RZV (rozdílný způsob využití) území
tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo podstatnému
ztížení využití rozvojových ploch (plochy přestavby,
zastavitelné plochy, plochy změn a opatření v krajině a
plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.
• Navazující rozvody nízkého napětí budou posíleny v
místech napojení nové zástavby na hlavních přívodech
od TS a v ucelených rozvojových plochách budou
provedeny rozvody zemními kabely včetně veřejného
osvětlení.
• Telefon a meziměstské telefonní kabely
• Připojení obce na sdělovací vedení je stabilizováno a v
ÚP se nemění.
• Přeložky a úpravy včetně nových vedení nad rámec ÚP
jsou umožněny v rámci podmínek stanovených v ÚP a
to zejména vyplývajících z RZV (rozdílný způsob
využití) území tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo
podstatnému ztížení využití rozvojových ploch (plochy
přestavby, zastavitelné plochy, plochy změn a opatření
v krajině a plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.

• Hradčany:
• STL plynovodní síť je stabilizovaná s možností
připojení nových obytných zón.

• Radiokomunikace
• Pokrytí území signálem je zajištěno ze stávajících
vysílačů umístěných mimo řešené území. Provozované
RR trasy musí být respektovány.
• Realizace nových RR tras nad rámec ÚP je možné
v rámci podmínek stanovených v ÚP a to zejména
vyplývajících z RZV (rozdílný způsob využití) území
tak, že nesmí dojít ke znemožnění nebo podstatnému
ztížení využití rozvojových ploch (plochy přestavby,
zastavitelné plochy, plochy změn a opatření v krajině a
plochy územních rezerv) a nepřiměřenému
negativnímu vlivu na využití ploch stabilizovaných dle
ÚP.

• Na Závisti:
• NTL plynovodní síť je stabilizovaná s možností
připojení nových ojedinělých objektů.
• U Keramičky:
• VTL a STL plynovodní síť je stabilizovaná.
• Hospodaření s odpady
• Způsob hospodaření s odpady je na území obce
stabilizovaný a bude dále rozvíjen v souladu
s požadavky na udržitelný rozvoj území.
• Skládky odpadu ani jiná zařízení na termické
zneškodňování odpadu nebudou na území obce
lokalizovány.

• Zásobování plynem a teplem
• Navrhované úpravy na síti VTL plynovodu:
- Přeložka VTL plynovodu (Chlumčany – U vodojemu)
• Pro zajištění budoucí realizace záměru je vymezen
koridor, ve kterém nesmí být povoleny nebo
realizovány žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru:

• Občanské vybavení
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují stabilizované plochy
občanského vybavení a plochy změn dle následujícího
členění:

661(W)
Přeložka VTL plynovodu
Šířka koridoru dle zákresu v grafické části ÚP 20 m od osy
koridoru na obě strany, tj. celkem 40 m.

RZV
O

RZV - název
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

O(v)

- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY

O(s)

• V obci Chlumčany bude i nadále z hlediska
energetického využíván zemní plyn.
• Ve vymezených plochách v rámci sídliště bude pro
zásobování teplem preferováno CZT (centrální
zásobování teplem).

O(h)

• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v řešeném území je umožněna realizace různých druhů
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občanského vybavení diferencovaně v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy.
• Občanské vybavení se v ÚP člení:
- veřejné, které je převážně provozováno veřejným
sektorem
- komerční, které je převážně provozováno soukromým
sektorem
• Občanské vybavení se v ÚP dle druhu člení:
- školství a výchova
- zdravotnictví a sociální péče
- kultura a osvěta
- správa a veřejné služby
- tělovýchova, sport a rekreace
- maloobchod
- veřejné stravování a ubytování
- služby nevýrobní, výrobní a opravárenské
• Občanské vybavení se dle okruhu působnosti v ÚP
člení:
- základní, které slouží zejména obyvatelům obce a je
nanejvýš nutné pro její fungování
- vyšší, které slouží jak obyvatelům obce, tak i
obyvatelům ve spádovém území nebo návštěvníkům

nějakým způsobem postižené zdravotně i mentálně. V
rámci obce velikosti Chlumčan se již z důvodů
sociálních vyplatí řešit spíše menší zařízení
diferencované péče a bydlení ve větší velikostní i
druhové škále s ohledem na finanční i jiné možnosti
potřebných obyvatel.
• Důraz by měl být kladen na zřizování alternativních
velikostně přiměřených zařízení péče o staré a invalidní
občany včetně ekonomicky únosných druhů bydlení.
• Minimální kapacita zařízení s pečovatelskou službou
pro pokrytí potřeb obyvatel obce pro následné období
se předpokládá cca 15 až 20 bj., tj. cca 3% celkového
očekávaného počtu seniorů v budoucím období (odhad
cca 22,7 % do roku 2030)
• Členěním ploch dle RZV (rozdílný způsob využití) jsou
dány předpoklady pro realizaci takových zařízení na
vybraných stabilizovaných plochách i plochách změn v
území.
• Kultura a osvěta
• Členěním ploch dle RZV (rozdílný způsob využití) jsou
dány předpoklady pro rozšíření stávajících a realizaci
nových zařízení kultury a osvěty na vybraných
stabilizovaných plochách i plochách změn v území.
• Budoucí rozvoj kulturně společenské funkce obce se
bude opírat o stávající kvalitní a kapacitní zařízení
(např. kulturní dům) včetně dalších drobnějších objektů
v obci s tím, že určitý podíl kulturně společenského
života obce převezmou také nově navržené areály
sportu a rekreace v okrajových částech obce a
především připravovaná výstavba nového obecního
úřadu s kulturně společenským a sociálním vybavením.

• Školství a výchova
• Základní občanské vybavení tvoří:
- mateřská škola (MŠ)
- základní škola (ZŠ)
• Stávající MŠ bude rozšířena s tím, že je potřebné
počítat s max. kapacitou cca 100 až 120 míst, která
bude postačující pro spádový okruh s max. 2.675 až
3.000 obyvateli.
• Stávající ZŠ je stabilizovaná s tím, že je potřebné
počítat s max. kapacitou cca 375 až 420 míst, která
bude postačující pro spádový okruh s max. 2.675 až
3.000 obyvateli.
• Zvýšení kapacity zařízení MŠ a ZŠ je možné řešit
rozšířením a přístavbou stávajících budov, využitím
jejich vnitřních rezerv nebo dočasným využitím jiného
objektu (např. kulturní dům apod.).
• Předpokládá se, že v následujícím období bude s
ohledem na vývoj počtu obyvatel a jejich skladbu
kapacita zařízení školství a výchovy postačovat.

• Správa a veřejné služby
• V Chlumčanech na náměstí bude realizován nový
obecní úřad s kulturně společenským a sociálním
vybavením.
• V ÚP jsou dále určeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedené činnosti a
služby.
• Tělovýchova, sport a rekreace
• Základní občanské vybavení tvoří:
- vybraná hřiště převážně pro děti a mládež ve spojení
s MŠ a ZŠ.
• V rámci nejlidnatějších částí obce (plochy sídlištní
zástavby) musí být kladen důraz na vytváření systému
pobytových a sportovních otevřených ploch pro
obyvatele v blízkosti jejich bydliště.
• Zejména se bude jednat o výstavbu drobných
doplňkových zařízení ke stávajícím objektům, doplnění
sídliště o tzv. plochy herní a pobytové včetně
maloplošných hřišť vždy podle zájmu konkrétních
obyvatel v daném území, což je umožněno členěním
RZV (rozdílný způsob využití) ploch.
• Minimální plošný rozsah sportovních ploch by měl být
cca 2,5 m2/ob bez ploch zeleně (viz zeleň sídelní)
včetně hřišť dětských (ukazatel 1,5 m2/ob) a hřišť
maloplošných (ukazatel 0,5 m2/ob).

• Zdravotnictví a sociální péče
• Základní občanské vybavení tvoří:
- zdravotní středisko
- lékárna
• Základní péče bude zajištěna v zařízení obce.
Soukromé ordinace doplňují a rozšiřují škálu
poskytovaných služeb.
• Minimální kapacita zdravotního zařízení by pro pokrytí
potřeb obyvatel obce a pro následné období měla být
cca 5 lékařských pracovišť a počet lékárenských
pracovišť 1.
• Odborná a zejména specializovaná péče bude
zajišťována v příslušných buď soukromých, nebo
státních zdravotnických zařízeních mimo území obce.
• Do budoucna je třeba klást zvýšený důraz na péči o
sociálně slabé vrstvy obyvatelstva a občany a děti
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• Vyšší občanské vybavení tvoří:
- hřiště velkoplošná s herní plochou nad 2000 m2
- hřiště maloplošná s herní plochou do 2000 m2
- sportovní stadion
- koupaliště
• Předpokládá se další zvýšený zájem obyvatel o taková
zařízení. U ploch pro sportovní a rekreační zařízení je
možné předpokládat také účast soukromého sektoru.
• Pro pokrytí požadované kapacity i druhové nabídky se
v následném období předpokládá rozšíření sportovního
vybavení převážně v rámci stabilizovaných ploch pro
sport a rekreaci.
• Minimální plošný rozsah herních ploch hřišť včetně
stadionu je cca 3,50 m2/ob. bez ploch zeleně (viz zeleň
sídelní).
• Minimální rozsah ploch určených pro koupaliště
přírodní včetně ploch zeleně je cca 2,50 m2/ob. , tj.
min. cca 0,65 ha s navazujícími volnými pobytovými
plochami.
• V ÚP jsou vymezeny stabilizované a nové plochy
vhodné pro daný druh občanského vybavení:
- Sportovní areál Chlumčany (Dobřanská ulice)
- Areál sportu a rekreace se střelnicí a areálem
mysliveckého sdružení s návazností na krajinnou zeleň
s rybniční kaskádou
- Odpočivné plochy se sportovním zařízením Hradčany
• V ÚP jsou dále vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedený druh
občanského vybavení.

• Z pozice obce bude tento druh podnikání ponechán na
zájmu soukromého sektoru s tím, že technické služby
mohou zabezpečit některé chybějící základní služby
výrobní a opravárenské.
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedený druh
občanského vybavení a to především na plochách
určených pro SO – Plochy smíšené obytné a VS –
Plochy smíšené výroby.

• Veřejná prostranství
• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy veřejných prostranství
stabilizované a plochy změn dle následujícího členění:
RZV
VP
VP(z)

RZV - název
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ

• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití) e
umožněna realizace dalších veřejných prostranství
diferencovaně v závislosti na konkrétním řešení.
• Jako nejvýznamnější veřejná prostranství, která je
nutné chránit před nevhodnými zásahy, jsou
vymezeny:
• Chlumčany:
- Náves s parkovou úpravou
- Náměstí Bohuslava Kašpara
- Předprostor s parkovou úpravou a stromořadím u kaple
Panny Marie
- Parčík u hřbitova
- Veřejné prostranství ulice Komenského v Chlumčanech

• Maloobchod
• Základní občanské vybavení tvoří:
- zařízení maloobchodu s širokosortimentní nabídkou
• Minimální rozsah prodejní plochy v zařízeních
maloobchodu s širokosortimentní nabídkou je pro
danou velikost sídla 0,20 m2/ob.
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedený druh
občanského vybavení.

• Hradčany:
• Náves s kapličkou
• Na území uvedených veřejných prostranství budou
uplatňována zpřísněná kriteria z hlediska využití
stávajících nebo nových objektů v souladu s RZV
(rozdílný způsob využití), stavebně technického stavu,
estetické a architektonické úrovně objektů nových nebo
stavebních úprav (údržba a úprava fasád a střech,
rekonstrukce, přístavby, dostavby a nástavby včetně
změn tvaru střech) objektů stávajících, umisťování
zařízení technologických, energetických a spojových
včetně reklamních objektů (billboardy, poutače,
světelné reklamy, poutače a obrazovky včetně všech
ostatních prostorových reklamních objektů a zařízení).
• Důraz musí být kladen na dobrý stavebně technický
stav všech ploch, zařízení a objektů a estetiku
veřejných prostranství včetně důsledné údržby a
ochrany stávající a výsadby nové veřejné, obytné i
vyhrazené sídelní zeleně.
• Pro řízení rozvoje těchto veřejných prostranství, zón a
ulic budou sloužit navazující ÚS (územní studie) nebo
RP (regulační plány) se stanovením konkrétních
opatření.

• Veřejné stravování a ubytování
• Základní občanské vybavení tvoří:
- různé druhy stravovacích zařízení zejména restaurace
• Minimální rozsah odbytové plochy v zařízeních
stravování je pro danou velikost sídla cca 0,05 m2/ob.
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití také pro výše uvedený druh
občanského vybavení.
• Služby nevýrobní, výrobní a opravárenské
• Základní občanské vybavení tvoří:
- základní služby nevýrobní i výrobní
• Minimální rozsah provozní plochy v zařízeních služeb
nevýrobních je pro danou velikost sídla cca 0,05
m2/ob.
• Minimální rozsah provozní plochy v zařízeních služeb
výrobních a opravárenských se neurčuje.
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dle místních podmínek a požadavků na dopravní a přidružený
dopravní prostor.

• V ÚP jsou stanoveny prostorové požadavky na veřejná
prostranství, jejichž součástí jsou komunikace a slouží
pro umisťování sítí technické infrastruktury.
• Šířka veřejných prostranství, rozestup uličních čar jsou
dány šířkou hlavního dopravního prostoru zvětšeným
po obou stranách o potřebnou šířku přidruženého
dopravního prostoru a je závislá na místních
podmínkách a dopravních, urbanistických, technických,
hygienických a dalších požadavcích v závislosti na
dopravním významu komunikace včetně požadavků na
vedení sítí a umístění souvisejících ploch, objektů a
staveb technické infrastruktury v souladu s RZV
(rozdílný způsob využití):

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně
vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před povodněmi,
rekreaci a dobývání ložisek nerostných surovin
e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně
vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, ploch změn v krajině a stanovení
podmínek pro jejich využití, územního
systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protierozních opatření, ochrany před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek
nerostných surovin a podobně

Silnice III. tř.
- v zastavěném území minimálně 12 m, optimálně 17 m včetně
dopravního pásu pro cyklisty a dle místních podmínek a
požadavků na přidružený dopravní prostor
- při zvláště stísněných podmínkách zejména v zastavěné
historické části sídel Chlumčany a Hradčany dle místních
podmínek a ostatních požadavků na dopravní prostor na
podkladě individuálního návrhu
Místní komunikace funkční skupiny C
- minimálně 8-12 m, optimálně 12 - 17 m, jinak dle místních
podmínek a požadavků na přidružený dopravní prostor
- v zastavěném území a při zvláště stísněných
podmínkách zejména v historické části sídel Chlumčany a
Hradčany dle místních podmínek a ostatních požadavků na
dopravní prostor na podkladě individuálního návrhu
Místní komunikace zklidněné funkční podskupiny D1 obytná
nebo pěší zóna
- v nově budovaných obytných souborech rodinných domů
minimálně 8 m, optimálně 9 až 12 m dle místních podmínek a
požadavků na dopravní a přidružený dopravní prostor.
- v odůvodněných případech může být minimální šířka koridoru
obytné zóny v souboru RD (rodinné domy) a při jednosměrném
provozu menší avšak při splnění níže uvedených podmínek
nesmí klesnout pod 6,5 m:
1) jsou zajištěny předepsané odstupy všech inženýrských sítí,
které obytnou ulicí mohou procházet
2) je prokázána možnost vybudování účinných stavebních
opatření k zajištění předepsané rychlosti
3) je zajištěn vjezd na všechny pozemky
4) je umožněna výsadba zeleně v obytné zóně
- v nově budovaných obytných souborech s BD (bytové domy) a
smíšených zónách minimálně 12 m, optimálně až 17 m dle
místních podmínek a požadavků na dopravní prostor.
- v odůvodněných případech může být minimální šířka koridoru
obytné zóny v souboru BD (bytové domy) a smíšených obytných
souborech při jednosměrném provozu menší avšak při splnění
níže uvedených podmínek nesmí klesnout pod 10,5 m:
1) jsou zajištěny předepsané odstupy všech inženýrských sítí,
které obytnou ulicí mohou procházet
2) je prokázána možnost vybudování účinných stavebních
opatření k zajištění předepsané rychlosti
3) je zajištěn vjezd na všechny pozemky
4) je umožněna výsadba zeleně v obytné zóně
5) je zajištěna možnost parkování OA (osobní automobily)
v obytné zóně
Místní komunikace funkční podskupiny D2 cyklistické
- šířky jednosměrných nebo obousměrných cyklistických stezek,
pruhů a pásů vedených v samostatném koridoru mimo přidružený
dopravní prostor motoristické komunikace určených cyklistickému
provozu minimálně 1,50 m pro jednosměrný provoz a min. 3 m
pro obousměrný provoz s uspořádáním dopravního a
přidruženého dopravního prostoru dle místních podmínek
Místní komunikace funkční podskupiny D2 pro pěší
- šířky stezek pro pěší, průchodů a jiných pěších komunikací
vedených v samostatném koridoru mimo přidružený dopravní
prostor motoristické komunikace minimálně 3 m s minimální
průchozí šířkou (světlostí) 1,50 m. V odůvodněných případech

• Z hlediska koncepce uspořádání krajiny a příznivého
životního prostředí je nanejvýš nutná náležitá péče o
krajinu, ochrana vybraných cenných enkláv, a její
tvorba včetně vytvoření uceleného funkčního systému
ekologické stability krajiny s vymezením respektive
zpřesněním prvků místního systému ekologické
stability krajiny a to zejména s cílem zvýšení retenčních
schopností krajiny.
• V souvislosti s péčí o krajinu je nutné se soustředit také
na dílčí problémy nebo konkrétní lokality jako jsou
průtočnost koryt vodních toků a úpravy souvisejících
ploch doprovodné krajinné zeleně a veřejných
prostranství se sídelní zelení jak v nezastavěném tak i
zastavěném území také s ohledem na zlepšení
protipovodňové ochrany při případném vzniku místní
povodně při silných nebo déle trvajících deštích.
• Nejen v oblastech zranitelných ve smyslu příslušného
zákona ale také na plochách náchylných k erozi půdy a
splavování přednostně řešit protierozní a s nimi
související protipovodňová opatření.
• Na zemědělských plochách je třeba uplatňovat
přísnější režim hospodaření zejména s ohledem na
následné znečištění půdy a vody.
• Při hospodaření na zemědělské půdě je kromě
technických opatření nutno prioritně uplatňovat vhodné
pěstební postupy.
• Je nutné maximálně eliminovat nežádoucí civilizační
vlivy a zajistit podmínky pro realizaci protipovodňových
a protierozních opatření, zvyšování retenční kapacity
území, opatření na kultivaci krajiny při komplexních
pozemkových úpravách včetně revitalizace vodních
toků a souvisejících ploch ve smyslu ÚP.
• V řešeném území se vymezují krajinné sektory:
Označení
IV.
V.
VI.
VII..
VIII.
IX.
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Na Závisti
Chlumčany-Jih
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K Dobřanům
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Pod Vrchem
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného
Chlumčany-Západ
je souvislý lesní porost hospodářského lesa s

sektoru
lesními
cestami včetně cyklotrasy nadmístního významu, jehož
severní část slouží pro každodenní rekreaci obyvatel
Na Závisti a také obyvatel sídliště Chlumčany
• Hlavní limity využití území
- Zatížení životního prostředí od provozu na silnici III.
třídy, železnici a z výrobní zóny U Keramičky
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železniční trať, VTL
plynovod – katodová ochrana)
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati
- Vymezení segmentů MÚSES (LBC a LBK – Lokální
biocentrum a biokoridor)
- Vymezení zastavitelné plochy pro výstavbu ojedinělých
RD a plochy územní rezervy pro rekreaci (zahrady)
s možností výstavby ojedinělých rekreačních objektů a
rodinných domů) s přímou návaznosti na ZÚ
- Doplnění veřejného prostranství s MK a min. parkovací
plochou pro turisty a cyklisty
- Doplnění účelových komunikací s pěší a cyklistickou
trasou v návaznosti na cyklotrasu nadmístního
významu
- Vymezení plochy územní rezervy pro budoucí úpravu
železničního přejezdu včetně navazujících úseků silnic
III. třídy
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území krajinného sektoru specifického charakteru
s možností využití části hospodářského lesa pro
rekreaci bude jen částečně urbanizované, a to pouze
v přímé návaznosti na současné zastavěné území
s prověřením přiměřeného plošného rozvoje převážně
pro rekreaci v zahradách s podmíněnou možností
výstavby ojedinělých RD nebo RO (rekreační objekt, tj.
stavba pro rodinnou rekreaci) přiměřené velikosti a
charakteru dané samoty.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
opatření v krajině, dopravní a technické infrastruktury
při respektování významných limitů využití území.

• IV. K Dnešicím
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen železniční tratí, jižním
okrajem zástavby podél ulice U Keramičky, silnicí III.
třídy do Dnešic a hranicí obce (Dnešice – Horní
Lukavice).
• Hlavní hodnoty
- Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru
je souvislý lesní porost hospodářského lesa s lesními
cestami, jehož severní část slouží pro každodenní
rekreaci obyvatel rodinných a obytných domů v ulici U
Keramičky.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železniční trať, VTL
plynovod)
- Existence vodních zdrojů a jejich ochranné pásmo
- Zatížení životního prostředí od provozu na průjezdných
silnicích III. třídy, železnici a z výrobní zóny U
Keramičky
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati
- Vymezení segmentů MÚSES (LBK – Lokální
biokoridory)
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor bude rozvíjen jako nezastavitelné
území.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
dopravní a technické infrastruktury při respektování
významných limitů využití území.

• VI. Chlumčany-Jih
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen železniční tratí, jižním až
jihovýchodním okrajem ZÚ Chlumčan, hranicí obce
(Horní Lukavice), hranicí lesa a ZÚ enklávy Na Závisti
a silnicí III. třídy do výrobní zóny U Keramičky.
• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru
je mírně zvlněná otevřená zemědělská krajina s polními
cestami a s vyhlídkou u vodojemu (420,00 mnm)
s dalekými pohledy do krajiny.
• Hlavní limity využití území:

• V. Na Závisti
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen železniční tratí, silnicí III.
třídy do Chlumčan, hranicí ZÚ enklávy Na Závisti,
hranicí lesa a hranicí obce (Horní Lukavice).
• Hlavní hodnoty
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zneškodnění odpadů mimo řešené území (k.ú.
Dobřany)
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice I a III. třídy a VTL plynovodu)
• Hlavní záměry v území
- Záměr nadmístního významu na přestavbu silnice I/27
včetně přeložky části silnice III. třídy (Chlumčany –
Hradčany) s mimoúrovňovou křižovatkou
- Přeložky technických sítí a ostatního zařízení
související s přestavbou silnice I. třídy (obecní
vodovod, kanalizace ČSPHM, pěší a cyklistická stezka
apod.)
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Vymezení segmentů MÚSES (LBC a LBK – Lokální
biocentrum a biokoridor) mimo obvod KPÚ
- Doplnění pěších chodníků k novým autobusovým
zastávkám a cyklistické trasy v rámci nové MÚK ve
směru do Hradčan
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem lesních
pozemků bude rozvíjen jako součást nezastavitelného
území.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
dopravní a technické infrastruktury při respektování
významných limitů využití území.

- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Zatížení životního prostředí od provozu na silnici III.
třídy, železnici, ČOV a z výrobní zóny U Keramičky
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železniční trať, vzdušné
vedení VVN 110 kV a 22 kV, VTL plynovod – katodová
ochrana)
• Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním:
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati
- Přeložka VTL plynovodu mimo ZÚ (zastavěné území) a
ZP (zastavitelné plochy) za sídlištěm v Chlumčanech
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Vymezení segmentů MÚSES (LBC a LBK – Lokální
biocentrum a biokoridor)
- Plošná protierozní opatření a revitalizace vodoteče
v souvislosti se založením LBK
- Doplnění účelové komunikace s pěší a cyklistickou
trasou
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem zemědělsky
obhospodařovaných ploch bude rozvíjen jako součást
nezastavitelného území.
- Zároveň budou postupně realizovaná společná
zařízení zejména segmenty MÚSES a protierozní
opatření ve smyslu KPÚ (komplexní pozemková
úprava) včetně účelových komunikací.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
opatření v krajině, dopravní a technické infrastruktury
při respektování významných limitů využití území.

• VIII. Chlumčany-Východ
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen tělesem silnice I/27
respektive přivrácenou hranicí pozemků určených pro
její přestavbu, hranicí ZÚ a ZP Chlumčany, polní
cestou s doprovodnou zelení z Chlumčan do Dobřan a
hranicí obce (Dobřany).
• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru
je mírně zvlněná otevřená zemědělská krajina s polními
cestami a s nejvyšším místem (416,00 mnm) s pohledy
na panorama obce s kaplí Panny Marie.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Zatížení životního prostředí od provozu na silnici I. třídy
- Potenciální ohrožení životního prostředí od provozu
skládky SKO a zemědělského velkochovu Vysoká
s BPS a ostatním zařízením na zpracování a
zneškodnění odpadů mimo řešené území (k.ú.
Dobřany)
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravní a technické
infrastruktury (silnice I a III. třídy a VTL plynovodu)
• Hlavní záměry v území
- Výstavba zařízení souvisejícího s přestavbou silnice I.
třídy (poldry, podchod pro zvěř apod.) v navazujícím
území k.ú. Dobřany mimo řešené území
- Přeložka vzdušného vedení VN 22 kV mimo ZP v
Chlumčanech

• VII.. K Hradčanům
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen tělesem silnice I/27
respektive odvrácenou hranicí pozemků určených pro
její přestavbu, hranicí obce (Dobřany), hranicí ZÚ
Hradčany, a hranicí obce (Horní Lukavice)
• Hlavní hodnoty
- Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru
je souvislý lesní porost hospodářského lesa
s návazností na rozsáhlý komplex lesních pozemků
Vysoká s lesními cestami, jehož jižní část slouží pro
každodenní rekreaci obyvatel Hradčan.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochrana lesa jako VKP (významný krajinný prvek)
včetně pásma 50 m od jeho hranice
- Zatížení životního prostředí od provozu na silnici I. třídy
- Potenciální ohrožení životního prostředí od provozu
skládky SKO (smíšený komunální odpad) a
zemědělského velkochovu Vysoká s BPS (bioplynová
stanice) a ostatním zařízením na zpracování a
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obce (Dobřany), silnicí III. třídy do Dobřan a hranicí ZÚ
a ZP Chlumčany.
• Hlavní hodnoty
• Jedná se o specifický krajinný sektor s prolínáním
urbánních prvků s volnou krajinou v přímé návaznosti
na ZÚ Chlumčan v okolí hřbitova.
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru
je jeho topografie se zemědělskými plochami, vzrostlou
zelení na stráni pod hřbitovem a vodním tokem
s rybníky a doprovodnou zelení včetně jeho
prostorového provázání s předprostorem kaple Panny
Marie.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochranná pásma dopravy a technické infrastruktury
(silnice III. třídy, el. vedení VN 22 kV)
- Ochranné pásmo hřbitova
- Rekultivovaná bývalá skládka TKO „Pod Vrchem“
• Hlavní záměry v území
- Víceúčelové využití pro volnočasové aktivity se
stávající střelnicí a areálem mysliveckého sdružení
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Revitalizace vodního toku s rybniční soustavou včetně
asanace a rekultivace bývalé monitorované skládky
komunálního odpadu s víceúčelovým využitím pro
volnočasové aktivity v rámci vymezeného LBC
- Doplnění účelových komunikací s pěší a cyklistickou
trasou
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Území krajinného sektoru specifického charakteru
s možností využití pro rekreaci bude jen částečně
urbanizované a to pouze v současných zastavěných
enklávách se sídelní respektive krajinnou zelení
doprovodnou, clonící a ochrannou s podmíněnou
možností omezené výstavby a využití stávajícího
mysliveckého areálu, střelnice a rekultivované skládky.
- Bude zajištěna koordinace využití území z hlediska
prostorových vztahů a ochrany krajinného rázu
především ve vztahu k dominantní poloze kaple Panny
Marie v místních vazbách (hřbitov s hřbitovní kaplí a
parkem) a zejména v širších pohledových a
kompozičních vazbách (klášter Chotěšov a Křížový
Vrch a věž kostela v Dobřanech).

- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Využití stávajícího prameniště nad obcí pro zásobování
rybniční soustavy v Chlumčanech
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem zemědělsky
obhospodařovaných ploch bude rozvíjen jako součást
nezastavitelného území.
- Zároveň je zapracovaná koncepce společných zařízení
zejména MÚSES a protierozních opatření ve smyslu
KPÚ (komplexní pozemková úprava).
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
opatření v krajině, dopravní a technické infrastruktury
při respektování významných limitů využití území.
• IX. K Dobřanům
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen polní cestou s doprovodnou
zelení z Chlumčan do Dobřan, hranicí ZÚ u kaple
Panny Marie, starou kostelní cestou za vodojemem
Hujáb s doprovodnou zelení do Dobřan a hranicí obce
(Dobřany).
• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru
je mírně zvlněná otevřená zemědělská krajina s polními
cestami a s nejvyšším místem (Hujáb 410,00 mnm)
s pohledy na panorama obce s kaplí Panny Marie a na
město Dobřany.
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochranná pásma technické infrastruktury (el. vedení
VN 22 kV, vodovod Dobřany s vodojemem Hujáb)
- Ochranné pásmo hřbitova
• Hlavní záměry v území
- Přeložka vzdušného vedení VN 22 kV mimo ZP v
Chlumčanech
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Doplnění účelových komunikací s pěší a cyklistickou
trasou
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem zemědělsky
obhospodařovaných ploch bude rozvíjen jako součást
nezastavitelného území.
- Zároveň bude zapracovaná koncepce společných
zařízení zejména MÚSES a protierozních opatření ve
smyslu KPÚ (komplexní pozemková úprava).
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního významu zejména na úseku opatření v krajině
při respektování významných limitů využití území.

• XI. Chlumčany-Západ
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen tělesem železniční trati,
hranicí obce (Dobřany), silnicí III. třídy do Dobřan a ZÚ
areálu fy Xella.
• Hlavní hodnoty
• Nejvýznamnější hodnotou daného krajinného sektoru
je
rovinatá
otevřená
zemědělská
krajina
s Chlumčanským potokem a „Židovským rybníkem“
včetně doprovodné krajinné a sídelní zeleně, s polními
cestami a volnými pohledy do krajiny.

• X. Pod Vrchem
• Vymezení sektoru
• Krajinný sektor je vymezen starou kostelní cestou za
hřbitovem s doprovodnou zelení do Dobřan, hranicí
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• Významnou hodnotou je ložisko nerosných surovin
(kaolin).
• Hlavní limity využití území
- Ochrana krajinného rázu
- Ochrana zemědělského půdního fondu
- Ochranná a bezpečnostní pásma dopravy a technické
infrastruktury (silnice III. třídy, železnice, el. vedení VN
22 kV, VTL plynovod)
- CHLÚ (chráněné ložiskové území)
- Poddolované území
• Hlavní záměry v území
- Záměr nadmístního významu na modernizaci a
zdvojkolejnění železniční trati včetně přeložky kolem
Dobřan s přesahem na území obce Chlumčany
- Záměr nadmístního významu na propojení el. vedení
VVN 110 kV Chlumčany - Úherce
- Záměr nadmístního významu na rekonstrukci a úpravu
trasy silnice III. třídy s výhledovým připojením na
uvažovanou přeložku silnice II. třídy na území města
Dobřany
- Rozvojové plochy pro výrobu s přímou návaznosti na
ZÚ respektive areál fy. Xella
- Vymezení společných zařízení (segmenty MÚSES,
polní cesty, protierozní opatření a ostatní) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava)
- Záměr na revitalizaci Chlumčanského potoka
• Shrnutí základních podmínek rozvoje území:
- Krajinný sektor s převažujícím podílem zemědělsky
obhospodařovaných ploch bude rozvíjen jako součást
nezastavitelného území.
- Bude zajištěna koordinace využití území se záměry
místního i nadmístního významu zejména na úseku
opatření v krajině, dopravní a technické infrastruktury
při respektování významných limitů využití území.

stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů z
důvodu veřejného zájmu.
• V území se plochy změn dále člení na plochy pro:
- protierozní opatření a zvýšení retenční kapacity území
- revitalizaci vodních toků
- založení segmentů ÚSES (územní systém ekologické
stability)
- umístění ÚK (účelová komunikace)
• Plochy pro protierozní opatření a zvýšení retenční
kapacity území jsou vymezeny v grafické části ÚP a
zahrnují změnu způsobu hospodaření na ploše, na
zemědělských plochách ve prospěch TTP (trvalé travní
porosty), zřizování protipovodňových a protierozních
opatření za účelem zvýšení retenční kapacity v ploše, a
to zejména terénní terasy, travnaté průlehy,
zatravňovací pásy, výsadba zeleně doprovodné,
ochranné a clonící včetně větrolamů, obnova mezí,
retenční plochy, suché nádrže (poldry) malého
rozsahu, revitalizace drobných vodních toků, vodotečí
a vodních ploch, mokřadů, obnova rybníků a rybničních
soustav, obnova původních cest s doprovodnou zelení
včetně úprav jejich tras s ohledem na spád terénu
apod.
• Tento druh opatření je navržen na vybraných plochách:
- Chlumčany – V Hořejškách
- Chlumčany - Hujáb
- Chlumčany – U vodojemu
- Chlumčany – U sídliště
- Chlumčany – Na Závisti
• Plochy pro revitalizaci vodních toků jsou vymezeny
v grafické části ÚP za účelem obnovy původních koryt
vodních toků a vybraných vodotečí přírodě blízkým
způsobem včetně souvisejících vodních ploch,
mokřadů i nábřežních částí s výsadbou doprovodné
zeleně a dalšími úpravami souvisejícími s vodním
tokem, prvky ÚSES, protipovodňovým opatřením
včetně suchých nádrží (poldrů) malého rozsahu.
• Tento druh ploch je navržen na vybraných vodních
tocích a v navazujících úsecích a plochách jak
v nezastavěném tak i zastavěném území:
- Chlumčanský potok
- Pravostranný přítok Chlumčanského potoka podél jižní
hranice zástavby Chlumčan
- Pravostranný přítok Chlumčanského potoka protékající
zastavěným územím Chlumčan

• V řešeném území se z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití území) vymezují plochy stabilizované a plochy
změn v následujícím členění:
RZV
ZP

TI

RZV - název
- PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Z

- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

L

- PLOCHY LESNÍ

L(r)

- PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

D
D(z)

P
SN
T(n)

• Plochy pro založení segmentů MÚSES (místní územní
systém ekologické stability) zahrnující změnu způsobu
hospodaření na ploše ve prospěch TTP a ochranu
stávající krajinné zeleně včetně výsadby nové jsou
vymezeny pro založení prvků MÚSES dle KPÚ nebo
zpřesněné tak, aby celý systém ekologické stability byl
funkční a navazoval na systému sousedních obcí.

• Na plochách RZV v nezastavěném území není
vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných
opatření uvedených v ustanovení § 18, odst. 5

• Umístění ÚK (účelová komunikace), které zahrnuje
doplnění koridorů účelových komunikací v krajině za
účelem zajištění průchodnosti krajiny včetně
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integrovaných tras pěších i cyklistických s vybavením
(značení, bezpečnostní prvky, odpočívadla a vyhlídky,
informační prvky apod.) a doprovodné, ochranné a

clonící zeleně, je vymezeno v koridorech Na Závisti a
v Hradčanech.

• V řešeném území se vymezují následující plochy změn a opatření v krajině:
Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Poř. číslo plochy Označení Název změny
plochy
901
K901
Rekultivace úseku bývalé silnice III. třídy

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a požadavky Plocha
(ha)
Stávající úsek silnice III. třídy bude po realizaci nové silnice I/27
1336
včetně MÚK Chlumčany zrušen a rekultivován za účelem
navrácení rekultivované plochy do ZPF. Do doby realizace
nového úseku silnice III. třídy bude plocha využita jako D –
Plochy dopravní infrastruktury silniční.

L(r) – PLOCHY LESNÍ - REKREAČNÍ
Poř. číslo plochy Označení Název změny
plochy
921
K921
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou

922

K922

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a požadavky Plocha
(ha)
Zajištění průchodnosti krajiny s návazností na cyklotrasy
7784
nadmístního významu včetně zlepšení využití lesa s rekreační
funkcí Na Závisti s vymezením koridoru pro alternativní trasování
ÚK dle územně technických podmínek.
Zajištění průchodnosti krajiny s návazností na cyklotrasy
7328
nadmístního významu včetně zlepšení využití lesa s rekreační
funkcí Na Závisti s vymezením koridoru pro alternativní trasování
ÚK dle územně technických podmínek.

Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
cyklistickou trasou

P – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Poř. číslo plochy Označení Název změny
plochy
941
K941
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBC065
942
K942
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBC015

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a požadavky Plocha
(ha)
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na území 34728
sousedních obcí
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s ohledem na
23517
požadované plošné parametry pro zajištění funkčního SES.

SN – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Poř. číslo
plochy

962

Označe Název změny
ní
plochy
K961
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK065-021
K962
Doprovodná zeleň podél UK a zatravnění

963

K963

Rybniční soustava včetně suché nádrže

964

K964

Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK013-015

965

K965

966

K966

Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK026-016
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK021-027B

967

K967

Doprovodná zeleň podél UK a zatravnění

968

K968

Zatravnění

969

K969

970

K970

Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK014-065
Nefunkční segment MÚSES k založení
LBK016-015

961

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky

Plocha
(ha)

Vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na území
sousedních obcí.
Protierozní opatření za účelem zajištění ochrany ZPF a
krajinného rázu dle KPÚ s možností umístění ÚK a
doprovodné krajinné zeleně solitérní, ve stromořadí nebo
skupinách
Protierozní a protipovodňové opatření za účelem zajištění
ochrany ZPF,krajinného rázu a zástavby historické části obce
před zaplavením místní povodní včetně možnosti umístění
malých vodních nádrží s doprovodnou zelení ve stromořadí a
skupinách.
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s ohledem na
požadované plošné parametry pro zajištění funkčního SES
s ÚK včetně pěší a cyklistické trasy v úseku mezi sídlištěm a
lokalitou Na Závisti a možností umístění malých vodních
nádrží v části Na Rybníčkách s doprovodnou zelení ve
stromořadí a skupinách.
Vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na území
sousedních obcí.
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na
území sousedních obcí s ÚK včetně pěší a cyklistické trasy
s doprovodnou zelení ve stromořadí a skupinách.
Protierozní opatření za účelem zajištění ochrany ZPF a
zástavby Na Závisti před zaplavením místní povodní
s doprovodnou zelení podél ÚK a odvodňovacího příkopu
ve stromořadí a skupinách.
Protierozní opatření za účelem zajištění ochrany ZPF a
zástavby Na Závisti před zaplavením místní povodní
s možností výsadby zeleně solitérní, skupinové nebo
stromořadí.
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na
území sousedních obcí
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na
území sousedních obcí

31370
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29877

28055

49351

3582
21715

8336

3450

7104
4564

II.
ODŮVODNĚNÍ
Poř. číslo
plochy
971
972

973
974
•
-

Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y
Označe Název změny
Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
ní
požadavky
plochy
K971
Nefunkční segment MÚSES k založení
Upravené vymezení prvku MÚSES dle KPÚ s vazbou na
LBK015-027
území sousedních obcí
K972
Asanace a rekultivace původního žel.tělesa
Stávající úsek železniční trati bude v případě realizace
přeložky kolem města Dobřany zrušen a rekultivován za
účelem navrácení rekultivované plochy do ZPF respektive
krajinné zeleně.
Do doby realizace přeložky daného úseku železniční trati
bude plocha využita jako D(z) – Plochy dopravní infrastruktury
- drážní.
K973
Nefunkční segment MÚSES k založení
Vymezení prvku MÚSES s vazbou na území sousedních obcí.
LBK021-027A
K974
Koridor účelové komunikace s turistickou pěší a
Zajištění průchodnosti krajiny s vymezením koridoru pro
cyklistickou trasou
alternativní trasování ÚK dle územně technických podmínek
s návazností na turistickou trasu na území sousední obce

Plocha
(ha)
14579
5807

4079
203

Vysvětlivky:
K000 = plochy změn a opatření v krajině
KPÚ = komplexní pozemková úprava
MÚSES = místní územní systém ekologické stability
SES = systém ekologické stability
LBC = lokální biocentrum
LBK = lokální biokoridor
ZPF = zemědělský půdní fond
ÚK = účelová komunikace

• Koncepce územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) nezahrnuje:
• Nadregionální SES (systém ekologické stability krajiny)
• Regionální SES (systém ekologické stability krajiny)
• Koncepce územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) zahrnuje:
• Místní SES (systém ekologické stability krajiny) s následujícími prvky
Význam

Označení v ÚP

LBC
012
LBC
014
LBC
015a
LBC
015b
LBC
016
LBC
021a
LBC
021b
LBC
025
LBC
065a
LBC
065b
LBK
013-014
LBK
013-015a
LBK
013-015b
LBK
014-065a
LBK
014-065b
LBK
014-065c
LBK
015-027a
LBK
015-027b
LBK
015-027c
LBK
016-015
LBK
021-027-Aa
LBK
021-027-Ab
LBK
021-027-B
LBK
025-012
LBK
026-016
LBK
065-021a
LBK
065-021b
• Vysvětlivky:
- LBC = lokální biocentrum
- LBK = lokální biokoridor
- PŘ = Přeštice

Kód dle
upraveného
generelu MÚSES
ORP Přeštice
PŘ012
PŘ014
PŘ015
PŘ015
PŘ101
PŘ021
PŘ021
ST025
ST065
ST065
PŘ013-PŘ014
PŘ013-PŘ015
PŘ013-PŘ015
ST065-PŘ014
PŘ014-ST065
PŘ014-ST065
PŘ015-ST027
PŘ015-ST027
PŘ015-ST027
PŘ016-PŘ015
PŘ021-ST027
PŘ021-ST027
PŘ021-ST027
ST025-PŘ012
ST026-PŘ016
ST065-PŘ021
ST065-PŘ021

Název

Stav

Typ biotopu

Malý Háj
Hradčany
Chlumčanský potok
Chlumčanský potok
Židovský rybník
Chlumčany
Chlumčany
Porostliny
Dolíky
Dolíky

Funkční
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Nefunkční k založení
Nefunkční k založení
Funkční
Funkční
Nefunkční k založení
Nefunkční k založení
Funkční
Nefunkční k založení
Nefunkční k založení
Funkční
Nefunkční k založení
Funkční
Nefunkční k založení

mezofilní
mezofilní
hygrofilní+mezofilní

- ST = Stod
- n = nezjištěno
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hygrofilní
hygrofilní+mezofilní
mezofilní
hygrofilní+mezofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní

hygrofilní+mezofilní
hygrofilní+mezofilní

hygrofilní+mezofilní

mezofilní
hygrofilní+mezofilní

Plošná výměra na
území obce
Chlumčany
(ha)
21,50
30,93
0,95
2,35
6,73
6,59
1,17
8,58
1,25
3,47
2,68
1,93
4,67
6,88
0,71
0,44
0,33
1,09
1,46
0,46
0,47
0,41
1,24
26,32
0,36
0,22
2,48

II.
ODŮVODNĚNÍ
Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y

• Pro zajištění ochrany přírodního a kulturního dědictví
v krajině, její obnovu a zvyšování ekologické stability
jsou z hlediska RZV (rozdílný způsob využití)
vymezeny plochy:
RZV
P
SN

retenční kapacity území a revitalizaci vodních toků
postupně zajištěna naplňováním opatření dle ÚP:
- podél vodních toků, které nemají stanoveno záplavové
území, bude při řízení rozvoje území uplatňován
požadavek na dodržování přiměřeného odstupu
nových staveb od katastrální hranice toku v závislosti
na místních podmínkách a zkušenostech s průběhem
minulých povodní
- v průběhu
vybraných
pravostranných
přítoků
Chlumčanského potoka zastavěným územím nebo
v dotyku s ním je nezbytné zajistit volný průtok vody
korytem i při zvýšených vodních stavech a nedopustit
vytváření umělých překážek, které by omezovaly
kapacitu koryta a mohly by být příčinou sekundárních
povodní
- kolem vodotečí a vodních nádrží musí být zajištěn
minimální volný koridor (manipulační prostor) pro
přístup k vodoteči nebo nádrži z hlediska jejich údržby
a zajištění bezodkladných prací souvisejících se
zajištěním průtočnosti koryta

RZV - název
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

• Charakteristické rysy krajinného rázu, které musí být
chráněny:
- mírně zvlněná převážně otevřená zemědělská krajina
ve zvýšené poloze na rozhraní povodí řek Radbuzy a
Úhlavy
- souvislé bloky lesních porostů Na Závisti k Dnešicím a
k Hradčanům jako součást rozsáhlých lesních celků
mimo řešené území
- drobné vodní toky málo vodné včetně Chlumčanského
potoka s doprovodnou zelení a několika rybníky často
upravené nebo dokonce zatrubněné
- Vrch s dominantou kaple Panny Marie nad Chlumčany
s charakteristickou venkovskou zástavbou a vzrostlou
zelení
• Na vybraných plochách jsou vymezeny segmenty
MÚSES.
• Na specifické charakteristice krajinného rázu se kromě
uvedených činitelů podílí také souvislé i dílčí lesní
plochy a skupiny zeleně rostoucí mimo les včetně
vzrostlé vegetace, skupin stromů vázaných téměř
výhradně na okolí potoků, rybníků a okraje lesa.

• Koncepce rekreačního využívání krajiny je založena na
ochraně přírodního a krajinného prostředí jako celku s
využitím lesů, včetně vybavení pro sport a každodenní
nepobytovou rekreaci.
• Rekreace se bude i nadále realizovat ve vazbě na
volnou krajinu a bude využívat následujících druhů
vybavení a ploch jak v rámci zastavěného území tak i
mimo něj v krajině v souladu s určeným RZV (rozdílný
způsob využití) dle ÚP:
- zahrady a zahrádkové osady
- rekreační objekty individuální rekreace (chaty, chalupy
a ostatní rekreační objekty pro individuální rekreaci)
- různé druhy pobytových a ubytovacích zařízení (letní
tábory, turistické ubytovny, hotely, penziony, klubová
zařízení a ostatní zařízení rekreace kolektivní
respektive hromadné)
- různé druhy krytých zařízení sportu a rekreace,
pohostinství, zábavních podniků a jiných druhů
vybavenosti v rámci obce
- pobytové a rekreační plochy v rámci vymezených ploch
pro sport a rekreaci v návaznosti na volnou krajinu
(rybníky, krajinná nelesní zeleň a lesy) dle podmínek
RZV
- parky, které jsou zastoupeny plochami veřejných
prostranství se sídelní zelení v Chlumčanech u kaple
Panny Marie, na návsi a v sídlišti
- hřiště dětská, která jsou dle ÚP součástí ploch
veřejných prostranství, občanského vybavení a bydlení
v rámci zeleně sídelní veřejné, obytné i vyhrazené
- hřiště maloplošná, která jsou dle ÚP součástí ploch
veřejných prostranství, občanského vybavení a
obytných zón v rámci zeleně sídelní veřejné, obytné i
vyhrazené
- víceúčelové rekreační areály, které jsou dle ÚP
součástí ploch občanského vybavení pro sport a
rekreaci
- koupaliště umělá a přírodní, která jsou dle ÚP součástí
ploch občanského vybavení pro sport a rekreaci

• Prostupnost krajiny je zajištěna systémem ÚK (účelové
komunikace) a ostatních cest v krajině, včetně pěších
cest a cyklostezek, které jsou v území stabilizovány a
doplněny o chybějící úseky tak, aby byl vytvořen
ucelený a vyvážený systém radiálních a okružních tras
zejména v širších územních souvislostech.
• V souběhu s komunikacemi pro pěší a cyklisty
vedenými v nezalesněném území budou vysázeny
aleje doprovodné zeleně doplněné drobným vybavením
s odpočívadly a informačními tabulemi.
• Vzhledem k místním podmínkám jsou navrženy plochy
pro založení segmentů ÚSES, revitalizaci vodních toků,
protierozní opatření a zvýšení retenční kapacity území
• Případná další opatření v krajině jsou možná dle RZV
(rozdílný způsob využití) v rámci ploch:
RZV
P
SN
T(n)

RZV - název
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

• Vodní toky a plochy
• Nezastavěné plochy podél vodních toků minimálně
v rozsahu ploch vymezených pro jejich revitalizaci je
třeba ponechat volné a umožnit tak rozliv vody při
povodňových stavech.
• Ochrana území před místní povodní bude kromě
využití ploch určených pro protierozní opatření, zvýšení
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RZV
RZV - název
B(h)
- PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH
B
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
B(i)
- PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
B(v)
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
R
- PLOCHY REKREACE
R(z)
- PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
• Dobývání nerostů na území obce Chlumčany je
O
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
stabilizované s tím, že vlastní těžba bude probíhat i
O(v)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
nadále mimo řešené území, do kterého zasahují pouze
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
manipulační plochy a zejména vlastní zpracování
O(s)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
nerostů a výroba stavebních hmot a výrobků.
PRO SPORT A REKREACI
O(h)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
• Případné rozšíření těžby nerostů s následnou
HŘBITOVY
rekultivací na území obce Chlumčany v západní části
VP
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
řešeného území v rozsahu vymezeného CHLÚ nelze
VP(z)
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
v dlouhodobém horizontu 30-ti až 40-ti let vyloučit.
VEŘEJNÁ ZELEŇ
ZP
- PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s
SO
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
rozdílným způsobem využití
D
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s
D(z)
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
rozdílným způsobem využití s určením
DRÁŽNÍ
TI
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
převažujícího účelu využití (hlavní využití),
V
- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
pokud je možné jej stanovit, přípustného
VS
- PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
T(z)
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
využití, nepřípustného využití (včetně
ZASTAVITELNÉ
stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
Z
- PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
L
- PLOCHY LESNÍ
umísťování staveb, zařízení a jiných
L(r)
- PLOCHY LESNÍ
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
REKREAČNÍ
stavebního zákona), popřípadě stanovení
P
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
SN
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
podmíněně přípustného využití těchto ploch
T(n)
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
a stanovení podmínek prostorového
NEZASTAVITELNÉ

případně ploch přírodních a ploch smíšených
nezastavěného území
- pěší a cyklistické trasy a stezky s odpočívadly,
základním vybavením, informačními centry včetně
doprovodné, ochranné a clonící zeleně, která může být
dle ÚP součástí ploch vybraných veřejných prostranství
v zastavěném území nebo ploch nezastavěného území
ve smyslu RZV (rozdílný způsob využití ploch)

uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)

• Pro RZV (rozdílný způsob využití) ploch jsou stanoveny
územní podmínky:
- Podmínkám rozdílného způsobu využití vymezených
ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména
účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně
jejich změn a změn v jejich užívání.
- Stavby ani jiná opatření, která RZV ploch neodpovídají,
nesmějí být na těchto plochách umístěny ani povoleny.
- Dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá
vymezenému RZV podle územního plánu, je možný,
pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a
nejsou oprávněné zásahy a opatření ve veřejném
zájmu.

• V územním plánu jsou vymezeny plochy podle
významu, míry a způsobu zásahu do území včetně
jeho změn:
- S- plochy stabilizované
- Plochy změn v členění:
- Z- plochy zastavitelné
- P- plochy přestavby
- K- plochy změn v krajině
- R- plochy územních rezerv

• Podmínky pro RZV (rozdílný způsob využití) ploch jsou
členěny:
- HV – Hlavní využití plochy
- PV – Přípustné využití plochy
- NV – Nepřípustné využití plochy

• Pro tyto plochy se určuje rozdílný způsob jejich využití
(RZV) v členění:
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• Pro plochy RZV (rozdílný způsob využití) jsou dle jejich členění stanoveny následující územní podmínky:
B(h)
- PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH
HV
- bydlení ve vícepodlažních i nízkopodlažních bytových domech i jiných specifických formách
kolektivního bydlení s výrazným podílem ploch obytné a veřejné sídelní zeleně
PV
- související občanské vybavení, zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného domu nebo
samostatné
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, zahrad, vodních ploch a vodotečí
NV
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou
větší než 800 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové
a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní
podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by
mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty
a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím
území, a to chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo jsou
v rozporu s limity využití území

HV
PV

NV

HV
PV

B
PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
- bydlení v nízkopodlažních domech bytových a rodinných i jiných specifických formách
kolektivního nebo individuálního bydlení s výrazným podílem ploch obytné a veřejné sídelní zeleně
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného domu nebo
samostatné
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou
větší než 600 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové
a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní
podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by
mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci plochy a všechny plochy,
objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným
využitím území, a to chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo
jsou v rozporu s limity využití území
B(i)
- PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
- bydlení v rodinných domech, v ojedinělých nízkopodlažních domech bytových včetně sociálních
bytů i jiných specifických formách individuálního bydlení
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do obytného domu nebo
samostatné
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, zahrad, vodních ploch a vodotečí
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NV

HV

PV

NV

HV
PV

NV

- samostatné objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní
plochou větší než 400 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb,
průmyslové a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot,
zábavní podniky, a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení,
které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci plochy a všechny
plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a
přípustným využitím území, a to chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a
lakovny nebo jsou v rozporu s limity využití území
B(v)
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH
- VENKOVSKÉ
- bydlení v rodinných domech venkovského typu a usedlostech s odpovídajícím hospodářským
zázemím včetně užitkových zahrad a sadů s možností chovu zvířectva ale pouze v takovém rozsahu
a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílný
způsob využití ani sousední nemovitosti
- bydlení v ojedinělých domech nízkopodlažních bytových včetně sociálních bytů a ubytování, prodej,
stravování, výrobní a nevýrobní služby včetně skladů integrované do obytného i hospodářského objektu
nebo samostatné
- ojedinělé pozemky, objekty a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci v chatách, chalupách a ostatních
objektech pro kolektivní hromadnou rekreaci a to pouze v rozsahu a formě slučitelné s převažujícím
využitím vymezené plochy
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména
obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k plochám bydlení a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- samostatné objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní
plochou větší než 600 m2, rušivá zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové a
stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky,
a všechny ostatní plochy, objekty a zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít
negativní vliv na pohodu bydlení a kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení,
které nejsou podmíněny a nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména intenzivní chov hospodářského zvířectva, zpracování dřeva, laminovny a lakovny nebo jsou
v rozporu s limity využití území
R
- PLOCHY REKREACE
- pozemky, objekty a zařízení pro individuální rodinnou rekreaci v chatách, chalupách a ostatních
rekreačních objektech
- bydlení v ojedinělých rodinných domech venkovského nebo příměstského typu s výrazným podílem
zahrad rekreačních, okrasných a obytných, a to pouze v takovém rozsahu a formě slučitelné s převažujícím
využitím vymezené plochy pro rekreaci
- občanské vybavení včetně rekreace ve vícelůžkových zařízeních, penzionech a jiných objektech
- sportovně rekreační plochy a zařízení pouze ve spojení s objekty rekreace a ojedinělými objekty bydlení
- ostatní objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace a bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreačními
aktivitami, slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše a jsou v územní menšině vzhledem k
plochám rekreace a to zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné
plochy, garáže, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i
vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných
zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s širší působností s celkovou hrubou podlažní plochou
větší než 400 m2, rušivé výrobní služby, zařízení lesnické a zemědělské výroby a služeb, průmyslové
a stavební výroby, velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, zábavní podniky
a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prostředí a
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kvalitu ovzduší nebo jsou v rozporu s limity využití území

HV

PV

NV

HV
PV

NV

HV
PV

R(z)
- PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
- plochy zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků včetně souvisejících
produkčních a pěstitelských zařízení
- plochy zahrad včetně produkčních, pěstitelských a chovatelských zařízení sdružených do
zahrádkářských osad a kolonií
- ojedinělé objekty individuální rodinné rekreace s výrazným podílem zahrad rekreačních, okrasných a
obytných v rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy pro rekreaci, pěstební a
chovatelské účely při zajištění přístupové komunikace, zásobování elektrickou energií, vodou,
odkanalizování a to pouze v zastavěném území nebo ve jmenovitě určených plochách
- chov zvířectva pouze v takovém rozsahu a formě, aby případnými negativními vlivy nebyly zasaženy
sousední plochy určené pro rozdílný způsob využití ani sousední nemovitosti
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše, jsou slučitelné s rekreačními aktivitami, a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo by mohly mít negativní vliv na pohodu prostředí a
kvalitu ovzduší nebo jsou v rozporu s limity využití území
O
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
- neveřejné a komerční občanské vybavení včetně občanského vybavení specifických druhů
- obchodní zařízení, ubytovací zařízení, sociální bydlení, bydlení majitelů a správců zařízení včetně
služebních bytů, stravovací zařízení, zařízení výrobních a nevýrobních služeb, obchodní, administrativní a
správní budovy, integrovaná krytá sportovní zařízení a zábavní střediska včetně pozemků, objektů a
zařízení pro kolektivní, hromadnou rekreaci
- specifické druhy občanského vybavení
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- trvalé bydlení kromě sociálního bydlení, bydlení majitelů a správců zařízení a služebních bytů
- průmyslová a stavební výroba, lesnická a zemědělská výroba a služby, velkoobchodní sklady,
výrobní služby a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
O(v)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- veřejné občanské vybavení, které je nezbytné pro zajištění a ochranu základního standardu a
kvality života obyvatel, a jehož existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy
- školská, vzdělávací a výchovná zařízení, zařízení pro kulturu a osvětu, a s nimi související stavby, zařízení
sociální péče včetně objektů se sociálním bydlením, zdravotnická zařízení, zařízení pro veřejnou správu a
služby včetně církevních, zařízení pro ochranu obyvatel včetně hasičského útvaru, policie a civilní ochrany,
objekty, zařízení a plochy veřejných technických služeb včetně sběrného dvora
- související obchodní zařízení, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, zařízení výrobních a nevýrobních
služeb, krytá sportovní zařízení a zábavní střediska integrovaná do objektu veřejného občanského vybavení
nebo jiného i samostatného objektu
- specifické druhy občanského vybavení
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
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zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
NV

HV
PV

NV

HV
PV

NV

HV
PV

NV

- trvalé bydlení mimo sociální bydlení, bydlení majitelů a správců zařízení a služebních bytů
- průmyslová a stavební výroba, lesnická a zemědělská výroba a služby, velkoobchodní sklady,
výrobní služby a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou
slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
O(s)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
- sportovní, tělovýchovná a sportovně rekreační zařízení otevřená i krytá s výrazným podílem zeleně
- obchodní zařízení, ubytovací zařízení, bydlení majitelů a správců zařízení včetně služebních bytů,
stravovací zařízení, zařízení nevýrobních služeb, sportovní zařízení, zábavní střediska a druhy občanského
vybavení doplňující sportovní, tělovýchovná a sportovně rekreační zařízení
- myslivecký a jiné areály pro zájmovou činnost včetně zařízení pro zajištění ochrany kulturních a přírodních
hodnot jako jsou například zoologické zahrady, botanické zahrady, skanzeny, národopisné parky apod.
- zábavní parky s odpovídajícím zázemím služeb a plochy pro aktivity probíhající omezeně nebo sporadicky,
ve kterých se dočasně soustřeďuje vysoký počet návštěvníků např. cirkusy, lidové poutě, pouťové atrakce a
jiné veřejné akce
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- trvalé bydlení kromě bydlení majitelů, správců zařízení a služebních bytů, výroba, sklady a jiná
zařízení bez vazby na funkci sportu, rekreace a tělovýchovy a všechny plochy, objekty a zařízení,
které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné s hlavním a přípustným využitím území nebo
jsou v rozporu s limity využití území
O(h)
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY
- plochy, objekty a zařízení pohřebních služeb, hroby a hrobky, urnové háje a rozptylové louky,
márnice, krematoria a obřadní síně
- drobná obchodní zařízení, zařízení nevýrobních služeb doplňující zařízení pohřebních služeb
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo
jsou v rozporu s limity využití území
VP
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- ulice, chodníky, nábřeží, náměstí, náves, tržiště a další prostory přístupné každému bez omezení,
sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
- objekty, plochy a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, zejména
drobné objekty a zařízení parteru včetně maloplošných rekreačních, herních a pobytových ploch, kiosků a
pavilonů
- plochy pro aktivity probíhající časově omezeně nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vyšší
počet návštěvníků například předváděcí akce, hudební a jiná vystoupení, lidové poutě a slavnosti
- plochy vegetačního porostu, zeleň sídelní veřejná, doprovodná, ochranná a clonící, vodní plochy a
vodoteče přírodní i umělé
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
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VP(z)
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
- sídelní zeleň veřejná, parky a další ozeleněné prostory přístupné každému bez omezení, sloužící
obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru
- zahrady a parky historické, obecní i lázeňské včetně ostatních veřejně přístupných pozemků a fragmentů
zeleně sloužících k rekreaci, odpočinku i zábavě
- plochy vegetačního porostu, nezastavitelné zahrady a ostatní plochy vyhrazené sídelní zeleně pouze
v takovém rozsahu, aby plošně nepřevažovaly nad plochami nevyhrazenými a veřejně přístupnými bez
omezení, dále zeleň doprovodná, ochranná a clonící jako součást ekologické stability, vodní plochy a
vodoteče přírodní i umělé, protierozní a protipovodňová opatření v zastavěném území
- objekty, plochy a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, zejména
drobné objekty, zařízení parteru včetně spojovacích cest, maloplošných rekreačních, herních a pobytových
ploch, kiosků a pavilonů
- plochy pro aktivity probíhající časově omezeně nebo sporadicky, ve kterých se dočasně soustřeďuje vyšší
počet návštěvníků například předváděcí akce, hudební a jiná vystoupení, lidové poutě a slavnosti
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo
jsou v rozporu s limity využití území
ZP
PLOCHY ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU
- sídelní zeleň v zastavěném území i mimo něj, parky a další ozeleněné plochy včetně vymezených
navazujících ploch zeleně krajinné, luk, pastvin a zeleně rostoucí mimo les
- zahrady a parky historické, včetně ostatních pozemků a fragmentů zeleně
- plochy vegetačního porostu, nezastavitelné zahrady a ostatní plochy vyhrazené sídelní zeleně, dále zeleň
doprovodná, ochranná a clonící také jako součást ekologické stability, vodní plochy a vodoteče přírodní i
umělé, protierozní a protipovodňová opatření
- drobné objekty, plochy a zařízení slučitelné s hlavním využitím plochy, zejména zařízení parteru včetně
spojovacích cest, maloplošných rekreačních, herních a pobytových ploch
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území, mohly by mít negativní vliv na klid a pohodu prostředí nebo
jsou v rozporu s limity využití území
SO
- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
- bydlení v bytových domech nízkopodlažních a polyfunkčních bytových domech nízkopodlažních
s integrovaným občanským vybavením
- bydlení v rodinných domech, i jiných specifických formách individuálního bydlení s integrovaným
občanským vybavením
- rekreace individuální rodinná nebo kolektivní hromadná integrovaná do obytného domu nebo
v samostatném objektu
- občanské vybavení integrované do obytného domu nebo v samostatném objektu včetně kulturních,
sociálních a zdravotnických zařízení, sportovních zařízení s převahou krytých, ubytování, stravování,
obchodních a administrativních zařízení, budov a zábavních středisek
- pozemky, objekty a zařízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru řemeslné výroby, malovýroby a
přidružené výroby integrované do obytného domu nebo samostatné včetně zemědělské malovýroby,
zahradnictví a přidružených zemědělských služeb s možností spojení s agroturistikou v takovém rozsahu a
formě, aby svým provozem nad míru stanovenou hygienickými předpisy pro bydlení neovlivňovaly plochy,
objekty a zařízení sloužící bydlení nebo rekreaci
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a to zejména
technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy veřejných

62
OBEC CHLUMČANY

II.
ODŮVODNĚNÍ
Z M Ě N Y Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U C H L U M Č A N Y

NV

HV

PV

NV

HV
PV

NV

HV

PV

prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, ploch vyhrazené zeleně, nezastavitelných zahrad, vodních ploch a vodotečí
- objekty a zařízení občanského vybavení s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 1000 m2,
- objekty a zařízení nevýrobních a výrobních služeb charakteru řemeslné výroby, malovýroby a
přidružené výroby s celkovou hrubou podlažní plochou větší než 1000 m2
- rušivá zařízení lesnické a zemědělské velkovýroby a služeb, průmyslové a stavební výroby,
velkoobchodní sklady, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, a všechny ostatní plochy, objekty a
zařízení neslučitelné s požadavky na bydlení, které by mohly mít negativní vliv na pohodu bydlení a
kvalitu ovzduší v rámci zóny a všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny a
nesouvisí s výše uvedeným hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity
využití území
D
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a vybraných místních komunikací včetně pozemků, na
kterých jsou umístěny součásti komunikace, náspy, zářezy, opěrné zdi, propustky, mosty a lávky
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, stanoviště autobusů, odstavná stání
pro autobusy a nákladní automobily, garáže, odstavné a parkovací plochy, služby motoristům a
čerpací stanice pohonných hmot
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do stavby dopravního
zařízení u stanoviště autobusů, garáží a čerpací stanice pohonných hmot nebo samostatné
- drobné objekty a zařízení urbanistického parteru včetně pobytových ploch, zastávek, kiosků a pavilonů
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická infrastruktura, pěší a cyklistická doprava, plochy veřejných prostranství a plochy sídelní
zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně manipulačních ploch, zeleně ochranné a
doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
D(z)
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- pozemky v obvodu dráhy včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť
- pozemky zařízení pro drážní dopravu, stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní
budovy a pozemky překladiště, správní a odbavovací budovy
- související občanské vybavení zejména prodej a nevýrobní služby integrované do stavby dopravního
zařízení, dopravního vybavení a nádraží nebo samostatné
- drobné objekty a zařízení urbanistického parteru včetně pobytových ploch, zastávek, kiosků a pavilonů
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická infrastruktura, doprava silniční, pěší a cyklistická, plochy veřejných prostranství a plochy
sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně ochranné a doprovodné,
vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
TI
- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
- pozemky, objekty a zařízení technické infrastruktury vodního hospodářství, energetiky a spojů
včetně produktovodů a pozemků určených pro umísťování staveb a zařízení sloužících k
zabezpečení údržby veřejných ploch a prostranství, technické a úklidové služby, sběr, zpracování a
likvidace odpadu
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména související objekty a zařízení dopravy, komunikace, parkovací a odstavné plochy, garáže, plochy
veřejných prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně
zeleně ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
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- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
V
- PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
- pozemky, objekty a zařízení pro průmyslovou výrobu, velkoobchodní sklady, stavební výrobu a
skladování a energetiku
- pozemky, objekty a zařízení pro výrobní služby a řemeslnou výrobu včetně činností spojených
s provozováním technické infrastruktury a dopravy, čerpací stanice PHM, garáže, služby motoristům a
opravny, nevýrobní služby, administrativní budovy, ubytování, stravování a zařízení zdravotnictví pouze ve
spojení s hlavním a přípustným využitím území
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
VS
- PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
- pozemky, objekty a zařízení pro výrobu a velkoobchodní sklady v takovém rozsahu a formě, aby
případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití
ani sousední nemovitosti
- pozemky, objekty a zařízení pro výrobní služby a řemeslnou výrobu včetně činností spojených
s provozováním technické infrastruktury a dopravy, čerpací stanice PHM, garáže, služby motoristům a
opravny, nevýrobní služby, administrativní budovy
- pozemky, objekty a zařízení občanského vybavení plošně rozsáhlá pro obchod a služby komerčního i
nekomerčního charakteru
- zařízení pro veřejnou správu a služby, zařízení pro ochranu obyvatel včetně hasičského útvaru, civilní
ochrany, objekty, zařízení a plochy technických služeb i veřejných včetně sběrného dvora
- bydlení a přechodné ubytování pouze výjimečně při zohlednění případných negativních vlivů v rámci
plochy nebo vlivem využití sousedních pozemků a ploch
- jiné objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy, plochy veřejných
prostranství a plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích i vyhrazených plochách včetně zeleně
ochranné a doprovodné, vodních ploch a vodotečí
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
T(z)
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ
- pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných
nerostů a odpadů, výsypky, odvaly a odkaliště, pozemky staveb a technologických zařízení pro
těžbu a ostatní stálé plochy, objekty a zařízení těžby
- pozemky rekultivací včetně technických i netechnických opatření, pozemky zeleně doprovodné, ochranné
a clonící včetně prvků územního systému ekologické stability
- plochy a pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch a toků
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, parkovací a odstavné plochy včetně průběhu a
křížení koridorů nadřazených sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
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PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
- pozemky zemědělského půdního fondu, orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury
- pozemky pro chov a pastvu hospodářských zvířat ve volné krajině pouze v takovém rozsahu a formě, aby
případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné využití ani sousední
nemovitosti
- pozemky ojedinělých staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a vodní hospodářství jako jsou
stohy, seníky, meliorace, přístřešky, silážní žlaby apod. včetně účelových cest, rozptýlené zeleně, mezí,
remízků, teras a terénních úprav včetně protierozních a protipovodňových opatření a ploch pro rozliv místní
povodně
- vodoteče a vodní plochy
- pozemky nehrazených zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků
- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- prvky územního systému ekologické stability krajiny
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné
stezky, pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, průběh a křížení koridorů sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
L
PLOCHY LESNÍ
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské a ochranné
- prvky územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- vodoteče a vodní plochy
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
- ojedinělé objekty a zařízení, sklady, přístřešky a jiná opatření pro lesní a vodní hospodářství, které
prokazatelně souvisí s hospodařením na lesní půdě včetně účelových cest, mezí, teras a terénních úprav
včetně protierozních a protipovodňových opatření
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu,
přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury s možností dostavby, technické obnovy a
udržovacích prací v nutném rozsahu
- pěší turistické a cyklistické stezky
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace účelové, pěší a cyklistické, průběh a křížení
koridorů sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
L(r)
PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy rekreační
- segmenty územního systému ekologické stability krajiny
- plochy rekultivací
- vodoteče a vodní plochy
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
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- ojedinělé objekty a zařízení, sklady, přístřešky a jiná opatření pro lesní a vodní hospodářství, které
prokazatelně souvisí s hospodařením na lesní půdě včetně účelových cest, mezí, teras a terénních úprav,
protierozních a protipovodňových opatření
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu,
přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury s možností dostavby, technické obnovy a
udržovacích prací v nutném rozsahu
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, síť turistických, cyklistických a
naučných stezek, pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky s vybavením
včetně zařízení pro rekreační a kondiční sport v přírodě
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace účelové, pěší a cyklistické, průběh a křížení
koridorů sítí technické infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
P
- PLOCHY PŘÍRODNÍ
- pozemky zvláště chráněných území přírody
- pozemky zemědělského půdního fondu, travní porosty
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské, ochranné a rekreační
- pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků,
vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků
souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro
údržbu
- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- prvky územního systému ekologické stability krajiny
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
- pozemky opatření pro lesní hospodářství, zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních cest,
rozptýlené zeleně, mezí a remízků
- ojedinělé objekty a zařízení, sklady, přístřešky a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na
lesní půdě
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné
stezky, ekologická a informační stanoviště, vyhlídky a rozhledny
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu,
přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území
- koridory technické a dopravní infrastruktury pouze výjimečně v souladu s předpoklady řešení dle ÚP nebo
vyplývající z nadřazené ÚPD
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
SN
- PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- pozemky zemědělského půdního fondu, orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury
- pozemky určené k plnění funkcí lesa, lesy hospodářské, ochranné a rekreační
- pozemky vodní a vodohospodářské, pozemky vodních ploch, nádrží a koryt vodních toků,
vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu včetně pozemků
souvisejících s využíváním vodních zdrojů a ploch a koridorů zahrnujících provozní pásma pro
údržbu
- pozemky pro chov a pastvu hospodářských zvířat ve volné krajině pouze v takovém rozsahu a formě, aby
případnými negativními vlivy nebyly zasaženy sousední plochy určené pro rozdílné funkční využití ani
sousední nemovitosti
- pozemky nezastavitelných zahrad a sadů samostatných nebo sdružených do větších celků
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- plochy krajinné zeleně, zeleně rostoucí mimo les, zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- prvky územního systému ekologické stability
- plochy rekultivací včetně technických i netechnických opatření
- plochy a pozemky pro ochranu přírody a krajinného rázu, památkovou ochranu, ochranu archeologického
dědictví, vodohospodářskou ochranu včetně ochrany pramenišť a využívaných i nevyužívaných místních
vodních zdrojů
- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a vodní hospodářství včetně polních a lesních
cest, rozptýlené zeleně, mezí, remízků, teras a terénních úprav včetně protierozních a protipovodňových
úprav
- ojedinělé objekty a zařízení, seníky, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na
zemědělské půdě
- ojedinělé objekty a zařízení, sklady, přístřešky, a plochy, které prokazatelně souvisí s hospodařením na
lesní půdě
- stávající ojedinělé rekreační objekty a zařízení individuální rodinné rekreace na lesní půdě nebo mimo ní v
rozsahu a formě slučitelné s převažujícím využitím vymezené plochy a to bez nároku na novou výstavbu,
přístavby, nástavby a dostavby nebo jiné úpravy kromě prací udržovacích včetně stávajících produkčních a
rekreačních zahrad
- stávající ojedinělé objekty veřejné technické infrastruktury s možností dostavby, technické obnovy a
udržovacích prací v nutném rozsahu
- plochy a pozemky s vybavením pro nepobytovou rekreaci a relaxaci, turistické, cyklistické a naučné
stezky, pikniková a odpočivná místa, ekologická a informační stanoviště a vyhlídky, na plochách
hospodářských a účelových vodních ploch a vodotečí drobné objekty a vybavení včetně zařízení pro chov
- pozemky, objekty a zařízení, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území
T(n)
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ
- pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných
nerostů a odpadů, výsypky, odvaly a kaliště, pozemky ojedinělých staveb a technologických zařízení
pro těžbu a související činnosti zejména rekultivaci
- pozemky zeleně doprovodné, ochranné a clonící
- prvky územního systému ekologické stability krajiny
- pozemky rekultivací včetně technických i netechnických opatření
- plochy a pozemky vodní a vodohospodářské včetně nádrží a koryt vodních toků, zařízení pro sledování a
regulaci vodního režimu včetně ploch a pozemků souvisejících s využíváním vodních zdrojů zahrnujících
provozní pásma pro údržbu
- objekty, zařízení a plochy, které prokazatelně souvisí s hlavním a přípustným využitím území, a to
zejména technická a dopravní infrastruktura, komunikace, včetně průběhu a křížení koridorů sítí technické
infrastruktury
- všechny plochy, objekty a zařízení, které nejsou podmíněny, nesouvisí a nejsou slučitelné
s hlavním a přípustným využitím území nebo jsou v rozporu s limity využití území

• Vysvětlivky:
- nevýrobní služby = služby jako jsou zejména holičství a kadeřnictví, hygienické a kosmetické služby, sběrny a služby pro domácnost (prádelny, čistírny,
oprava domácích spotřebičů a kol, zakázkové krejčovství, oprava oděvů a obuvi, oprava hodin a klenotů, opravy zařízení domácností včetně
nestavebního zámečnictví a nestavebního truhlářství) a ostatní, které lze bez hygienických problémů integrovat do jiných objektů včetně obytných
- výrobní služby = služby včetně opravářských služeb jako jsou zejména tesařství, stavební zámečnictví, truhlářství, klempířství, instalatérské práce,
provozovny zednické a pokrývačské, lakýrnické služby, malířství a natěračství, opravny dopravních a přepravních prostředků, zahradnictví a ostatní, které
nelze bez hygienických problémů integrovat do objektů obytných
- rušivé výrobní služby = služby výše uvedené, které nelze bez hygienických problémů integrovat do objektů obytných
- řemeslná výroba = činnosti jako jsou zejména tesařství, stavební zámečnictví, truhlářství, klempířství, instalatérské práce, provozovny zednické a
pokrývačské, lakýrnické služby, malířství a natěračství včetně výroby uměleckých předmětů, reklamních předmětů apod.
- občanské vybavení s širší působností = občanské vybavení nadmístního významu, tj. vyšší, které slouží širší oblasti než je vlastní obec nebo její část
- zařízení občanského vybavení plošně rozsáhlá pro obchod a služby = areály s objekty prodejních a opravářských hal včetně potřebných zpevněných
ploch parkovišť, odstavných ploch a venkovních skladových ploch
- drobná obchodní zařízení = prodejny s různorodým sortimentem, které lze bez hygienických a provozních problémů integrovat do objektů obytných, jako
jsou například trafika, butik apod.
- venkovské usedlosti = převážně objekty původní zachované vesnické zástavby v historické části Chlumčan pod Vrchem a v Hradčanech kolem návsi
s hospodářským zázemím v tradičním kompaktním uspořádání kolem hospodářského dvora
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- rodinné domy venkovského typu = objekty přizpůsobené zachované tradiční vesnické zástavbě v historické části Chlumčan pod Vrchem a v Hradčanech
kolem návsi s převahou staveb s krovem a se sklonitým sedlovým zastřešením v kompaktním i rozvolněném uspořádání s možným hospodářským
zázemím
- rodinné domy příměstského typu = objekty převážně v rozvolněném uspořádání
- domy nízkopodlažní = domy do 4 nadzemních podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím v rozvolněném uspořádání nebo
v kompaktním blokovém uspořádání na plochách pro B(h) dle RZV a domy do 2 nadzemních podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím
v rozvolněném uspořádání nebo v kompaktním blokovém uspořádání na plochách pro B(i), B(v), B, SO dle RZV
- domy vícepodlažní = domy vyšší než 4 nadzemní podlaží s případným podkrovím nebo podstřešním podlažím na plochách pro B(h) dle RZV
- specifické formy individuálního bydlení = například domy polyfunkční s integrovaným občanským vybavením, „vily“ s výrazným podílem obytných a
okrasných zahrad, domy vícegenerační, domy energeticky pasivní, ekologické apod. )
- specifické formy kolektivního bydlení = například domy polyfunkční s integrovaným občanským vybavením, „viladomy“ jako typ tzv. kompaktního bydlení
s více byty kvalitativně na úrovni bydlení individuálního s obytnými zahradami, terasami, „cohousing“, tj. tzv. sousedské bydlení nebo sociální bydlení,
domy energeticky pasivní, ekologické, apod.)
- specifické druhy občanského vybavení = zařízení pro vědu a výzkum a zařízení pro prezentaci zajištění ochrany kulturních a přírodních hodnot
zpřístupněné veřejnosti na komerční nebo nekomerční bázi jako jsou například výstavní galerie, muzea apod.
- výrazný podíl zahrad užitkových, rekreačních, okrasných a obytných = součet ploch zastavěných, zpevněných nebo jinak stavebně upravených na
pozemku nebo souboru souvisejících pozemků musí být menší než plochy zeleně
- výrazný podíl ploch obytné a veřejné sídelní zeleně= součet ploch zastavěných, zpevněných nebo jinak stavebně upravených na pozemku nebo souboru
souvisejících pozemků musí být menší než plochy zeleně
- ojedinělé objekty = objekty v rozptylu (osamocené) převážně umístěné (např. stabilizované rekreační objekty v krajině bez nároků na další rozšiřování)
nebo umisťované v území, které nesmí vytvářet souvislé celky nebo soubory staveb, jsou stavebně omezeny nebo se jedná o objekty, které slouží
zejména pro účely obhospodařování lesních a zemědělských pozemků
- celková hrubá podlažní plocha = součet všech podlažních ploch jednotlivých podlaží objektu včetně ploch stavebních konstrukcí
- související produkční, pěstitelská a chovatelská zařízení = například moštárny, sklady výpěstků i výrobků z nich, sklady a přístřešky na nářadí, ohrady a
drobné objekty (přístřešky) a zařízení pro chov zvířectva apod.
- drobné objekty a zařízení parteru = například sochy a památníky, outdoorové fitness zařízení, lavičky, nádoby na odpadky apod.)
- maloplošné rekreační, herní a pobytové plochy = např. dětský koutek nebo hřiště apod.

• Podmínky prostorového uspořádání v území
• K regulaci prostorového uspořádání území budou dle
potřeby a postupného naplňování předpokladů rozvoje
území sloužit návazné regulační plány (RP) a územní
studie (ÚS).
• Regulace prostorového uspořádání území při
rozhodování o jeho využití a v návazných RP a ÚS
musí vycházet z podmínek pro rozdílný způsob využití
území (RZV) a podmínek prostorového uspořádání pro
využití stabilizovaných ploch a ploch změn dle ÚP.
• V území je možno provádět stavby a jejich změny jen v
takovém objemu, aby nebyly překročeny limity
prostorového využití území.

obytná zeleň, občanské vybavení apod.) při
respektování ostatních podmínek dle ÚP zejména
limitů využití území.
• Na plochách změn bude IVP dle podmínek určených
pro dílčí plochy změn v území.
• Výšková regulace zástavby (VRZ)
• VRZ na stabilizovaných plochách bude odpovídat
převažujícímu využití vymezené plochy, místním
podmínkám, umístění a stávající výškové hladině
zástavby v příslušné ploše RZV.
• Na plochách stabilizovaných určených pro V, VS, TI
mohou být jednotlivé vybrané objekty vyšší a to
zejména
objekty
a
zařízení
technologická
(technologické věže, sila, vodojemy, komíny, stožáry
apod.).
• Na plochách změn bude použita VRZ dle podmínek
určených pro dílčí plochy změn v území s tím, že na
plochách změn vymezených pro VL, VS, TI mohou být
jednotlivé vybrané objekty vyšší a to zejména objekty a
zařízení technologická (technologické věže, sila,
vodojemy, komíny, stožáry apod.).
• Pro další členění ploch na pozemky jsou stanoveny
následující územní podmínky:
- pro využití stabilizovaných ploch a ploch změn je dělení
pozemků možné
- účel, pro který má být dělení pozemků provedeno musí
odpovídat podmínkám rozdílného způsobu využití
vymezených ploch a nesmí být v rozporu s požadavky
na ochranu veřejných zájmů a nesmí být v rozporu
s limity využití území
- dělení pozemků za účelem nové stavby, dostavby nebo
přístavby v souladu s výše uvedenými požadavky je
možné pouze za předpokladu, že bude zajištěno
připojení oddělených pozemků na dopravní a
technickou infrastrukturu a budou splněny podmínky
prostorového uspořádání pro využití ploch

• Intenzita využití pozemků v plochách (IVP)
• IVP na stabilizovaných plochách bude odpovídat
využití vymezené plochy, místním podmínkám,
umístění a stávající míře zastavění pozemků
v příslušné ploše RZV.
• Přitom musí být splněny podmínky hygienické (hlukové
poměry, denní osvětlení a oslunění, pohoda bydlení) i
urbanistické a územně technické z hlediska zajištění
veřejné infrastruktury na potřebné úrovni (komunikace,
plochy a objekty pro parkování a odstavení vozidel,
technické sítě, hospodaření s odpady, veřejná
prostranství, veřejná a obytná zeleň, občanské
vybavení apod.) při respektování ostatních podmínek
dle ÚP zejména limitů využití území.
• Dostavba respektive „zahušťování“ stávající sídlištní
zástavby není preferováno a případná dostavba bude
možná pouze podmíněně s tím, že musí být splněny
podmínky hygienické (hlukové poměry, denní osvětlení
a oslunění, pohoda bydlení) i urbanistické a územně
technické z hlediska zajištění veřejné infrastruktury na
potřebné úrovni (komunikace, plochy a objekty pro
parkování a odstavení vozidel, technické sítě,
hospodaření s odpady, veřejná prostranství, veřejná a
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• Pro ochranu veřejných zájmů při využití vymezených
ploch jsou stanoveny následující požadavky:
• Při řízení výstavby v řešeném území musí být
respektována omezení a limity využití území vyplývající
především z:
- ochrany přírody a krajiny včetně ÚSES
- ochrany území archeologických nalezišť
- ochranných a bezpečnostních pásem dopravní a
technické infrastruktury
- ochrany ložisek nerostných surovin
- hygienických ochranných pásem

• Plochy a koridory s možností vyvlastnění pro stavby a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu se
nevymezují
• Plochy pro asanaci s možností vyvlastnění se
nevymezují

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a
veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a
veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch
je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a
případně dalších údajů podle § 8
katastrálního zákona

• Za účelem zajištění ochrany veřejného zdraví musí být
kladen důraz na:
- splnění hygienických požadavků hlukové zátěže
z frekventovaných komunikací
- pohodu bydlení z hlediska hluku, prašnosti a zápachu
v okolí stávajících i nově uvažovaných výrobních
objektů a zařízení zemědělské nebo lesní výroby

• Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby ani
veřejná prostranství pouze s možností uplatnění
předkupního práva se nevymezují.

• Zvláštní zájmy
• Specifické plochy pro zajištění obrany státu a CO se
v územním plánu nevymezují.

i) Stanovení kompenzačních opatření podle
§ 50 odst. 6 stavebního zákona

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

• Plochy kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6
stavebního zákona se v ÚP nestanovují.

j) Vymezení ploch a koridorů územních
rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření

• V řešeném území jsou vymezeny plochy a koridory pro
veřejně prospěšné stavby dopravní a technické
infrastruktury s možností vyvlastnění:
Označení
Z501(W)
P502(W)
Z505(W)
Z506(W)
Z507(W)
P551(W)

• Plochy územních rezerv navazují na zastavěné území
a zastavitelné plochy.
• Plochy územních rezerv jsou z hlediska rozdílného
způsobu využití (RZV) ve stejném členění jako ostatní
plochy změn v území.
• Plochy, na kterých je vymezena územní rezerva smí
být využity v souladu podmínkami příslušného RZV
s tím, že na těchto plochách nesmí být povoleny nebo
umístěny žádné stavby nebo opatření, které by
podstatným způsobem ztížily nebo znemožnily realizaci
budoucího záměru.
• Plochy územních rezerv, které prokazatelně souvisí
s ostatními, sousedícími nebo jinak souvisejícími
plochami, pro které bude vypracována územní studie
nebo regulační plán, musí být respektovány a zahrnuty
do řešení těchto návazných územně plánovacích
podkladů a územně plánovací dokumentace.

Název
Přeložka silnice Dolní Lukavice-Dobřany (SD 27/07)
Modernizace vybraného úseku silnice III/18035
Zastávka a obratiště pro autobusy
Okružní křižovatka Chlumčany - východ
Okružní křižovatka Chlumčany - jih
Modernizace železniční trati se zdvojkolejněním (ZD
183/01)
Vedení 110 kV Chlumčany-Úherce (E12)
Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV
Přeložka VTL plynovodu

641(W)
642(W)
661(W)
• Vysvětlivky:
- (W) = Označení VPS (veřejně prospěšné stavby), které jsou
vymezeny v grafické části ÚP I.2.C Výkres veřejně prospěšných
staveb, opatření a asanací.

• Plochy a koridory s možností vyvlastnění pro veřejně
prospěšná opatření se nevymezují

• V řešeném území jsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv
B(i) - PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH
Poř. číslo Označení
plochy plochy
10 R010

11 R011

Název
Obytná zóna Chlumčany – Lukavická - U vodojemu

Obytná zóna Chlumčany - Lukavická – Sídliště II.

Účel a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha pro výstavbu RD při respektování požadavku na
zajištění komunikačního propojení mezi ulicemi
Komenského a Lukavická včetně cyklistické trasy s tím,
že využití plochy bude možné až po provedení změny
ÚP
Plocha pro výstavbu RD s nároky na respektování
podmínek OP a BP VTL plynovodu do doby jeho
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přeložení, OP VN 22 kV do doby jeho uložení do kabelu
a silnice III. třídy s ohledem na zatížení hlukem a
exhalacemi s tím, že využití plochy bude možné až po
provedení změny ÚP pouze v případě, že bude
prokázána nezbytnost takové změny v území.

B(v) - PLOCHY BYDLENÍ V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
57 R057

58 R058

Název

Účel a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha pro výstavbu RD při respektování podmínek
vyplývajících z OP el. vedení VN 22 kV do doby jeho
přeložení a ÚAN I. (13) s tím, že využití plochy bude
možné až po provedení změny ÚP pouze v případě, že
bude prokázána nezbytnost takové změny v území.
Plocha pro výstavbu RD s tím, že využití plochy bude
možné až po provedení změny ÚP pouze v případě, že
bude prokázána nezbytnost takové změny v území.

Obytná zóna Chlumčany – Na Nivách II.

Obytná zóna Chlumčany – Komenského III.

Plocha
(ha)
2,26
0,73

2,65
0,09

R(z) - PLOCHY REKREACE – ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
Poř. číslo Označení
plochy plochy
152 R152

Název
Rekreační zóna zahrad a sadů Na Závisti

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Plocha zahrad s podmíněnou výstavbou RD při
respektování podmínek vyplývajících z OP katodové
ochrany VTL plynovodu a lesa s tím, že využití plochy
bude možné až po provedení změny ÚP.

Plocha
(ha)
1,80

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Záměr místního významu za účelem zlepšení parametrů
silnice III. třídy s úrovňovým přejezdem železniční trati.
Využití plochy bude možné až po provedení změny ÚP
pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost takové
změny v území s tím, že musí být zajištěna koordinace
s předpokládanou modernizací a zdvojkolejněním
železniční trati a předchozím využitím sousedních
rozvojových ploch pro dopravní infrastrukturu dle ÚP.
Záměr nadmístního významu za účelem výhledového
připojení zóny těžby nerostů a výroby na nadřazenou
komunikační síť prostřednictvím plánovaného jižního
obchvatu města Dobřany respektive výhledovou
přeložku silnice II/180.
Využití plochy bude možné až po provedení změny ÚP
pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost takové
změny v území s tím, že musí být zajištěna koordinace
s výše uvedenou přeložkou silnice II. třídy.

Plocha
(ha)
2,21

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Využití plochy bude možné až po provedení změny ÚP
pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost takové
změny v území s tím, že musí být zajištěna koordinace
s předpokládanou modernizací a zdvojkolejněním
železniční trati a při respektování podmínek
vyplývajících z OP dráhy a hlavního zásobovacího
vodovodního řadu.

Plocha
(ha)
1,02

Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Rozšíření skladovacích a manipulačních ploch na lesní
půdě.
Využití plochy bude možné až po provedení změny ÚP
pouze v případě, že bude prokázána nezbytnost takové
změny v území.
Při řešení budoucího využití plochy musí být
respektována a zajištěna ochrana životního prostředí
v okolí stávajících bytových domů „V Rumunsku“, které
jsou z hlediska ochrany hodnot chápány jako významné
objekty v památkovém zájmu dokládající stavebně
historický vývoj osídlení v řešeném území.
Pro zajištění ochrany životního prostředí bude podél
východní hranice plochy založen dostatečně široký
nezastavitelný pás ochranné a clonící zeleně ve formě
alejí a skupin stromů s bariérovým efektem. Doporučená
šířka tohoto pásu je 50 m, minimálně však 30 m.

Plocha
(ha)
1,71

D - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
508 R508

509 R509

Název
Modernizace železničního přejezdu a souvisejícího
úseku silnice III/18035 a III/18040 Chlumčany – U
Keramičky

Přeložka silnice III/18035 Chlumčany – U Keramičky

0,36

VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
801 R753

Název
Smíšená zóna Chlumčany U Keramičky II.

T(z) - PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ - ZASTAVITELNÉ
Poř. číslo Označení
plochy plochy
801 R801

Název
Areál výroby a skladů
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•
-

Název
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Účel změny a vybrané specifické podmínky v území a
požadavky
Zároveň bude nutné zajistit technická nebo
technologická opatření proti šíření hluku a prašnosti
v nejbližším okolí stávajících bytových domů.
Podél severní hranice plochy bude založen pás clonící
zeleně s vzrostlými porosty v šířce minimálně 10 až 15
m ve formě aleje stromů apod.

Vysvětlivky:
R000 = územní rezervy
RD = rodinný dům
BP = bezpečnostní pásmo
OP VN = ochranné pásmo el. vedení vysokého napětí

Plocha
(ha)

- VTL = vysokotlaký plynovod
- ÚAN I. = území archeologického naleziště I. kategorie
- ÚP = územní plán

- Vymezení pozemků a jejich využití
- Vymezit a zpřesnit pozemky pro veřejná prostranství ve
vztahu k navazující okolní zástavbě
- Zpřesnit řešení místních komunikací včetně pěších a
uvažovaných cyklistických tras
- Zpřesnit řešení sídelní zeleně na veřejných
prostranstvích
- Na obslužných a zklidněných komunikacích zajistit
přístup pro vozidla požární techniky a vozidla pro
odvoz odpadu včetně umístění stanovišť separovaného
sběru
- Řešit rámcově osobní dopravu a dopravu v klidu se
zohledněním širších vazeb v souladu s předpoklady
řešení dle ÚP
- Vymezit a zpřesnit pozemky pro případnou novou
výstavbu ve vztahu k navazující okolní zástavbě včetně
zajištění přístupu k nim
- Respektovat záměry dle vydaných územních
rozhodnutí a stavebních povolení.
- Ostatní požadavky na konkrétní řešení dílčích
problémů v území mohou být doplněny v průběhu
zpracování ÚS s tím, že tyto požadavky musí plně
odpovídat koncepci ÚP

k) Vymezení ploch, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou
s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny
navrhovaným záměrem.

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie, stanovení
podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty
pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti

• V ÚP je vymezena plocha, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie:
• ÚS – U kaple
• Pořízení ÚS včetně schválení pořizovatelem a vložení
dat do evidence územně plánovací činnosti bude
zajištěno nejpozději do 31.12.2020.
• ÚS – Chlumčany - U kaple byla pořízena a vložena
do evidence územně plánovací činnosti.

- Umístění a prostorové uspořádání staveb
- Urbanistické řešení plně podřídit ochraně hodnot
v území a to především dominantnímu postavení kaple
Panny Marie ve vazbě na zastavěnou část a na volnou
krajinu včetně respektování širších pohledových a
kompozičních os a to zejména ve vztahu k náměstí
v Chlumčanech, ke hřbitovu, k lokalitě u křížku a
novému silničnímu mostu MÚK Chlumčany, okraji lesa
při vjezdu do řešeného území od Plzně a v širších
vazbách (věž kostela v Dobřanech, klášter Chotěšov,
Křížový vrch a kostel Přeštice)
- Stanovit podmínky pro změny stavební nebo
nestavební povahy u stávajících objektů, jejich
souborů, veřejných prostranství a zeleně, pro umístění
a prostorové uspořádání nových staveb a přístaveb

• Podmínky pro pořízení ÚS:
• Předmětem řešení bude v rozsahu řešeného území:
- Vymezení pozemků a jejich využití
- Umístění a prostorové uspořádání staveb
- Vymezení řešeného území
- Viz část ÚP I.Návrh, 2.Grafická část, A. Výkres
základního členění území
- Řešené území se nachází v urbanistickém sektoru I.
Chlumčany, v katastrálním území Chlumčany u Přeštic
v zastavěném území a na zastavitelných plochách dle
ÚP.
- Řešené území je vymezeno severní až severovýchodní
hranicí zastavěného území a zastavitelných ploch U
Kaple a hranicí vybraných pozemků s původní
zástavbou na výškové úrovni 404,00 mnm.

m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu
m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu, zadání
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regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.
9, stanovení, zda se bude jednat o regulační
plán z podnětu nebo na žádost, a u
regulačního plánu z podnětu stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání

o) Vymezení architektonicky nebo
urbanisticky významných staveb

• Stavby urbanisticky a architektonicky významné, pro
které může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, se
v ÚP Chlumčany nevymezují.

• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změnách jejich využití.

p) Údaje o počtu listů územního plánu a
počtu výkresů k němu připojené grafické
části

n) Stanovení pořadí změn v území
n) Stanovení pořadí změn v území
(etapizace)

• I. Územní plán obsahuje:
1) Textovou část s počtem xx listů A4 včetně titulního
listu
2) Grafickou část, která obsahuje výkresy:
- A. Výkres základního členění území
- B.1. Hlavní výkres
- B.2. Výkres koncepce veřejné infrastruktury
C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací
• xx viz Úplné znění ÚP Chlumčany po vydání Změny
č.1.

• Pořadí změn v území není stanoveno.

o) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové
dokumentace jen autorizovaný architekt

2. GRAFICKÁ ČÁST
OBSAH:
II.2.A. Koordinační výkres (výřezy v měřítku 1:5000)
II.2.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (výřezy v měřítku 1:5000)
II.2.D. Schéma souboru dílčích změn 1. změny ÚP (výřezy v měřítku 1:5000)
Poznámka:
Ve výkresu II.2.A. Koordinační výkres jsou zobrazeny pouze vybrané jevy v kontextu s charakterem souboru dílčích změn v území.
Výkres II.2.B. Výkres širších vztahů nebyl pro účely Změny č. 1 ÚP Chlumčany zpracován, protože změna nemá vliv na jím zobrazené jevy v území.
Výkres II.2.D. Schéma souboru dílčích změn Změny č.1 ÚP byl zpracován z důvodu jednoznačného vymezení dílčích změn včetně návaznosti na jejich
popis včetně odůvodnění.
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