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ÚVODNÍ ČÁST
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE
1.1. Pořizovatel
Městský úřad Podbořany

1.2. Zpracovatel
Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8, Chaberská 3
Projektant:
Ing. arch. Daniela Binderová

Na dílčích tematických kapitolách se jako řešitelé podíleli:
Doprava:
Ing. Jiří Tomášek autor. inženýr,
Vodní hospodářství:
Ing. Jiří Ron; autor. inženýr
Energetika a spoje:
Ing. Jan Bayerle; autor. inženýr
Grafické zpracování v digitální podobě:
Kateřina Bryndová

1.3. Identifikační údaje města
Kraj:
Obec s rozšířenou působností:
Pověřený obecní úřad:
Stavební úřad:
Obec:
Kód obce:
Části obce (sídla – 13):

Katastrální území (11):

Výměra katastru:
Nadmořská výška:

Ústecký
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
566616
Buškovice, Dolánky, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Letov,
Mory, Neprobylice, Oploty, Podbořany, Pšov, Sýrovice,
Valov
Buškovice (616320), Dolánky u Kaštic (664456) – dále
jen Dolánky, Hlubany (723282), Kaštice (664464),
Kněžice u Podbořan (666947) – dále jen Kněžice, Letov
(723304), Neprobylice u Kaštic (664472) – dále jen
Neprobylice, Podbořany (723231), Pšov u Podbořan
(736538) – dále jen Pšov, Sýrovice (736546), Valov
(723321)
6013 ha
236 m n.m. (potok Leska při výtoku z území) –
460 m n.m. (úpatí Dubového vrchu)

1.4. Smluvní zajištění zakázky
Podkladem pro zpracování územního plánu Podbořany je smlouva o dílo č. 341/2007 na
zpracování územního plánu Podbořany v rozsahu jeho správního území, uzavřená mezi
Městem Podbořany jako zadavatelem a pořizovatelem a mezi f. Kadlec K.K. Nusle, spol.
s r.o., Praha 8, Chaberská 3, jako zpracovatelem územního plánu.
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1.5. Průběh zpracování
Na základě smlouvy byly v dubnu 2008 zpracovány Průzkumy a rozbory k ÚP a
v červnu zpracováno, projednáno a schváleno Zadání ÚP. Zadání bylo projednáno a na
základě stanoviska Nadřízeného orgánu územního plánování (KÚÚK) schváleno dne
18. 6. 2008 v Zastupitelstvu města Podbořany. Při projednání Zadání ÚP vydal Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, stanovisko, že územní plán je třeba posoudit
z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA).
Na základě schváleného „Zadání územního plánu Podbořany“ byl v červnu až prosinci
2008 zpracován Návrh územního plánu Podbořany. Vyhodnocení vlivu územního plánu na
životní prostředí bylo zpracováno v návaznosti v prvním čtvrtletí roku 2009.
Upravený návrh územního plánu byl zpracován v září a říjnu 2009, úprava po posouzení
Krajským úřadem Ústeckého kraje v listopadu 2009, výsledný návrh v únoru 2010.

1.6. Právní předpisy v oblasti územního plánování
Právní předpisy upravující oblast územně plánovací: zákon č. 183/2006 Sb. – o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území.

2. ZPŮSOB PROVEDENÍ
2.1. Podklady řešení
2.1.1. Základní podklady
Smlouva o dílo č. 341/2007, uzavřená mezi objednatelem – Městem Podbořany a zpracovatelem – f.
Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., na zpracování Územního plánu Podbořany
Katastrální mapa řešeného území v digitální podobě, ve formátu .dgn (vektorizovaná)
Databáze SPI KN
Mapové podklady katastrální mapy s vyznačenou hranicí intravilánu
www.mapy.cz
Digitalizovaná sada vrstevnic systému ZABAGED (odpovídá mapám 1 : 10 000)
Základní mapa 1 : 50 000
Letecké snímky a ortofotomapy
Konzultace na MěÚ Podbořany
Vlastní průzkum v terénu 2 – 4/2008
Průzkumy a rozbory v úrovni územně analytických podkladů (Kadlec K. K. Nusle, spol. s r.o., 4/2008)
Schválené Zadání územního plánu Podbořany (18. 6. 2008)

2.1.2. Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
Dokumentace pokrývající celé správní území
Územní plán velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve, 2. změny a doplňky (Terplan
a. s. Praha, 2001)
Koncept ÚP VÚC Ústeckého kraje (Atelier T-plan, s.r.o., 4/2005)

Dílčí dokumentace
Územní plán sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Podbořany (Ing. Antonín Olžbut, O-PROJEKT, Karla Čapka
1744/9, Teplice, 1991)
ÚPnSÚ Podbořany, změna č. 3 (Huml a Vaníček, 2002) – stav ÚPnSÚ po změně
ÚPnSÚ Podbořany, změna č. 4 (Huml a Vaníček, 2004)
ÚPnSÚ Podbořany, změna č. 5 (Ing. arch. Alena Fárková, 2008)
Zákres záměru rozvojových ploch (Město Podbořany, 1/2008)
Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu

6

2.1.3. Oborové podklady
Demografie
Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001 – obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti (ČSÚ, 2003)
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů z r. 1991 (ČSÚ)
Statistický lexikon obcí České republiky (SEVT a.s., 1992)

Historie a ochrana nemovitých kulturních památek
Seznam nemovitých kulturních památek (MK ČR)
B. Roedl a kol.: Okres Louny – průvodce (1999)
Jan Smetana: Podbořany – dějiny města a okolních obcí (2001)
Terénní průzkum

Ochrana přírody a krajiny
Martin Culek a kol.: Biogeografické členění ČR (ENIGMA, Praha, 1996)
Zákres biochor (ÚHÚL)
Zákres EVL Doupovské hory (AOPK)
Zákres VKP Rubín + registrace (MěÚ Podbořany)

Územní systém ekologické stability
ÚTP Nadregionální a regionální ÚSES 1 : 50 000 (Ministerstvo pro místní rozvoj, 1996)
Územní plán velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve, 2. změny a doplňky (Terplan
a. s. Praha, 2001) – zákres regionálních prvků
Plán územního systému ekologické stability pro katastrální území Podbořany, Hlubany, Buškovice
(Epro – ekologické projekty, RNDr. Jana Tesařová, 10/2001)
Plán územního systému ekologické stability pro katastrální území Kněžice u Podbořan (Epro –
ekologické projekty, RNDr. Jana Tesařová, 3/2002)
Plán územního systému ekologické stability pro katastrální území Dolánky, Kaštice, Neprobylice,
Sýrovice (Epro – ekologické projekty, RNDr. Jana Tesařová, 7/2001)
Plán územního systému ekologické stability pro katastrální území Pšov, Letov (Epro – ekologické
projekty, RNDr. Jana Tesařová, 2/2001)
Plán územního systému ekologické stability pro katastrální území Valov (Epro – ekologické projekty,
RNDr. Jana Tesařová, 3/2002)

Zemědělský půdní fond
Mapy BPEJ správního území – digitální podklad
Databáze SPI Katastru nemovitostí
Zákres hlavních melioračních zařízení a závlahových řadů (ZVHS)

Lesy
Informace o lesích ve správním území města – výpis z katastru nemovitostí
Informace o druzích lesů (ÚHÚL)

Dopravní infrastruktura
Žatec, Podbořany, komerční mapa s rejstříkem firem 2005
Silniční mapa – Ústecký kraj, 1 : 50 000
Celostátní sčítání dopravy 2005, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Autoatlas ČR, 1 : 100 000
Studie výhledové trasy sil. I/27 v úseku Žiželice – MÚK R6 Kolešov, Pragoprojekt, a.s., atelier
Karlovy Vary, 07/2007, objednatel ŘSD ČR
Studie pro zadání územního plánu obce Očihov, Očihovec, 1:5 000, 1:2 000, Inženýrské a stavební
práce s.r.o., Ing. Frána, 01/2007
Studie výhledové trasy silnice I/27 v úseku u Podbořan a Očihova (Lucida, 8/2008)
www.autobusovadopravapodborany.cz
www.idos.cz, jízdní řády autobusové dopravy Podbořany
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Jízdní řád 2007/2008, České dráhy, a.s.
Cykloturistická mapa Krajem zeleného zlata – Žatecko – Podbořansko – Lounsko – Postoloprtsko,
měř. 1:165 000, SHOCART 2002
Cyklostezky Chmelovelo, www.chrampiva.cz
Popis připravovaných projektů cykostezek v rámci Žatecké chmelařské oblasti, Občanské sdružení
Chrám Chmele a Piva Žatec
Cyklostezka Čejkovice – Podbořany (SM–INVEST – projekční a inženýrská kancelář, Chomutov)
Stezka pro pěší a cyklisty do místní části Hlubany (VALPROJEKT, Ing. Miloslav Landa, Podbořany)
Konzultace Městský úřad Podbořany, úřad územního plánování – pí. Herejková
Konzultace Městský úřad Podbořany, investice – p. Šikl (cyklistické stezky)

Vodní hospodářství
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
Hydrogeologické poměry ČSSR – díl I. a II. (1970)
Podklady z MěÚ Podbořany, ŽP, vodní hospodářství – zákresy ochranných pásem vodních zdrojů
(Valov, u koupaliště)
Podklady ze Správy povodí Ohře, Žatec
Podklady ze Zemědělské vodohospodářské správy, Žatec – meliorace, správa toků
Podklady od Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice – zákresy vodovodu a kanalizace
Konzultace – Městský úřad Podbořany; Správa povodí Ohře, Žatec; Zemědělská vodohospodářská
správa, Žatec; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice

Energetika
RWE – data VTL, STL, NTL plynovodních sítí
– Distribuce, pracoviště Chomutov – informace o stávající síti
SČP Net, s.r.o., úsek strategie DS – konzultace
RWE Plynoprojekt, a.s. DUR „VVTL plynovod DN 1400 Hora Svaté Kateřiny – Rozvadov“
MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou – zákres zařízení produktovodu
ČEPS – vedení 400 kV
ČEZnet – komunikační vedení ČEZnet, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s., Poskytování sítí Louny – konzultace návrhu sítě 22 kV
Odd. Dokumentace Louny – zákres stávajících sítí 110 kV + 22 kV
Konzultace – Realitní kancelář L&L Podbořany, provozovatel systému CZT v Podbořanech –
informace o kotelnách a sítích
Konzultace – Lasselsberger, Logit, Conta, Vapo – informace energetiků o energetickém hospodářství

Elektronické komunikace
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Výstavba přístupové sítě Čechy sever – konzultace
dokumentace Ústí nad Labem – zákresy optické sítě
oddělení plánování přenosové sítě – zákres RR sítí
Vodafone Czech Republic, a.s., – zákres RR sítí
T-Mobile Czech Republic – seznam základnových stanic a zákres RR sítí
České radiokomunikace, a.s., oddělení telekomunikačních okruhů – informace o RR sítích
Mobilkom, a.s. – informace o plánované základnové stanici

Ochrana nerostných surovin, těžba
Souřadnice lomových bodů dobývacích prostorů (OBÚ)
Podklady od Geofondu – chráněná ložisková území, výhradní ložiska, poddolovaný území, hlavní
důlní díla, haldy, svážná území.

2.2. Digitální zpracování územního plánu
Územní plán Podbořany je zpracováván digitálním způsobem v programu MicroStation,
tj. ve formátu .dgn.
Pro zpracování zakázky byly využity katastrální mapy v digitální podobě, poskytnuté
pořizovatelem, s obsahem odpovídajícím katastrálním mapám k cca 6. 12. 2007.
Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu
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Mapa byla aktualizována na základě nahlížení do Katastru nemovitostí k 1. 12. 2008. Na
základě tohoto mapového podkladu byly dále vyhotoveny datové vrstvy územního plánu.

A. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ
SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM

1. ŠIRŠÍ VZTAHY
Širší vztahy jsou zobrazeny ve výkrese č. B2. Výkres širších vztahů.

1.1. Vztahy regionální
V současnosti je možné Podbořany charakterizovat jako komplexně vyvinuté středisko se
stabilizovanou regionální působností. Velikostně patří k menším městům.
Vzhledem k této velikosti mají Podbořany přiměřeně velký mikroregion, který lze
ztotožňovat s příslušným obvodem Podbořan jako obce s rozšířenou působností.
obec
Blatno
Blšany
Krásný Dvůr
Kryry
Lubenec
Nepomyšl
Očihov
Petrohrad
Podbořanský Rohozec
Podbořany
Vroutek
celkem

obyvatel
553
926
718
2446
1555
412
297
690
129
6112
1877
15715

výměra
2236
3640
2521
3941
3669
2821
1245
1853
562
6013
5272
33773

Z hlediska polohy Podbořan v širším systému osídlení se město nachází na pomezí
regionů severočeského (Žatecko, Lounsko), Plzeňského (Kralovicko) a středočeského
(Rakovnicko). Dále se projevují vazby na prosperující metropolitní region Prahy díky
blízkosti silnice I/6 Praha – Karlovy Vary, která je napojena na Podbořansko silnicí I/27.
Okrajová poloha území způsobovala dlouhodobě stagnaci území, avšak díky rozvoji
průmyslu v nedávné době (PZ Podbořany – Vroutek a další lokality) dochází k významnému
rozvoji Podbořan jako střediska širšího osídlení.
V území se buduje nová průmyslová zóny Podbořany – Vroutek (částečně již
realizována), která s sebou přináší změny v regionální dopravě (směrové změny, změny
zatížení komunikací apod.). Proto je jednou ze součástí řešení územního plánu i nová
koncepce dopravního řešení ve správním území, počínaje přeložkou silnice I/27 a
navazujícími přeložkami silnic II. třídy, včetně jižního obchvatu města, jehož cílem je přímé
odvedení dopravy z PZ na novou silnici I/27 mimo vlastní město.
Přeložka silnice I/27 je do dokumentace ÚP zapracována na základě „Studie výhledové
trasy silnice I/27 v úseku u Podbořan a Očihova“ (Lucida, 8/2008).
Řešené území spadá spádově i správně do Podbořan – obce s rozšířenou působností.
Požadavky vyplývající z širších územních vztahů jsou dány následujícími územními prvky,
zasahující do správního území města Podbořany:

Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu

9

• prvky regionálního systému ekologické stability (nadreg. prvky do území nezasahují);
• souvislé plochy lesní a nelesní zeleně;
• ochranné pásma vodních zdrojů – vrtů, (Valov, Podbořany u koupaliště);
• silnice I. a II. třídy; v oblasti dopravy z hlediska širších vztahů byla zpracována studie
výhledové trasy silnice I/27 v úseku Žiželice – MÚK R6 Kolešov (zahrnující
v řešeném území přeložku v oblasti Pšov u Podbořan a Sýrovice); v současné době
probíhají práce na úpravě studie s možností dalších variant, včetně rozsáhlejší varianty
přeložky vedené západně nebo východně Letova a zahrnující i připravovaný obchvat
obce Očihov, kde bude nezbytná koordinace ÚP Podbořany a ÚP Očihov;
• trasy nadřazených inženýrských sítí (produktovod, trasa plynu VTL, trasy VVN 400 kV
a 110 kV); v oblasti technické infrastruktury z hlediska širších vztahů se připravuje
trasa pro výstavbu nového VVTL plynovodu z hlavní předávací stanice Hora
Sv. Kateřiny do Rozvadova (v odsouhlasené variantě).

1.2. Vztahy k sousedním obcím
Řešené území sousedí s obcemi a jejich katastrálními územími:
• obec Libědice (k.ú. Libědice), obec Nové Sedlo (k.ú. Sedčice), obec Čeradice
(k.ú. Větrušice, k.ú. Kličín, k.ú. Čeradice) na severu
• město Žatec (k.ú. Radíčeves, k.ú. Milčeves), obec Libořice (k.ú. Libořice) na sev.vých.
• obec Blšany (k.ú. Liběšovice, k.ú. Blšany), na východě
• obec Očihov (k.ú. Očihov), na jihovýchodě
• město Vroutek (k.ú. Vroutek) na jihu
• obec Nepomyšl (k.ú. Dvérce, k.ú. Nepomyšl) na jihozápadě
• obec Krásný Dvůr (k.ú. Krásný Dvůr, včetně místní části Vysoké Třebušice) na západě
• obec Veliká Ves (k.ú. Veliká Ves, včetně místní části Široké Třebčice) na severozápadě
Správní území obce se nachází v regionu s převládající kulturní krajinou zemědělského
půdního fondu (orná půda, chmelnice), sídla jsou v návaznosti na historický vývoj území
převážně umístěna u toků nebo uprostřed zemědělského půdního fondu, spojena silniční sítí.
Srůstání sídel není typické.
Žádná ze sousedních obcí není těsně srostlá se sídly ve správním území města
Podbořany, ale jejich zastavěná území mají blízký vztah. Dochází k vzájemnému ovlivňování
sídel:
• obyvatelstvo obcí využívá Podbořany jako centrum dojížďky a docházky za prací a
rovněž jako zdroj nadřazených služeb (školství, zdravotnictví, obchod, apod.),
• město Podbořany má s obcemi provázaný komunikační systém,
• sítě technické infrastruktury jsou propojené částečně,
• trasy územního systému ekologické stability jsou provázány,
• sídla se ovlivňují i případnými vlivy na životní prostředí, zvl. při těžbě a přepravě
těženého materiálu (hluk, prach, znečištění ovzduší, apod.).

Libědice (k.ú. Libědice)
Správní území obcí nejsou spojena stávajícími rozvody. Do k.ú. Kněžice okrajově
zasahuje o.p. 2B vodního zdroje Čejkovice. Do území pokračuje cyklotrasa tzv. Podbořanská
spojka.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Libědic:
• prvky ÚSES – LBK 9/B pokračuje na území Libědic.
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Nové Sedlo (k.ú. Sedčice)
Správní území obcí jsou spojena trasou vodovodu a trasou VN; prochází jimi RBK 1079.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury nejsou
v ÚP Podbořany navrženy žádné prvky.
Čeradice (k.ú. Kličín, k.ú. Čeradice)
Správní území obcí jsou spojena trasou vodovodu, trasou VN (Kličín) a trasou
produktovodu a vodovodu (Čeradice).
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Čeradic:
• navržený plynovod VVTL,
• prvky ÚSES – LBC 1/C hraničí se správním územím obce Čeradice a umožňuje
napojení dalšího LBK z území této obce.
Žatec (k.ú. Radíčeves, Milčeves)
Správní území obcí jsou spojena významnou silnicí č. I/27 a trasou VTL plynovodu.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Žatce:
• prvky ÚSES – LBK 2/C pokračuje na území Milčevsi; LBC 3/C hraničí s územím
k.ú. Milčeves a umožňuje napojení dalšího LBK z území této obce,
• přeložka silnice I/27,
• navržený plynovod VVTL – ochranné pásmo.
Blšany (k.ú. Liběšovice, k.ú. Blšany)
Správní území obcí jsou spojena trasou vodovodu, produktovodu, plynu VTL a trasou
VN; do k.ú. Blšany přechází plocha pro RBC 1503.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Blšan:
• prvky ÚSES – LBK 6/C a LBK 9/D pokračuje na území Liběšovic,
• přeložka silnice I/27,
• navržený plynovod VVTL.
Očihov (k.ú. Očihov)
Správní území obou obcí jsou spojena trasou vodovodu, produktovodu, plynu VTL; do
k.ú. Očihov přechází plocha pro RBC 1503.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Očihova:
• prvky ÚSES – LBK 3/E a LBK 1/E pokračuje na území Očihova; LBC 1/E hraničí
s územím k.ú. Očihov a umožňuje napojení dalšího LBK z území této obce,
• přeložka silnice I/27.
Vroutek (k.ú. Vroutek)
Správní území obcí jsou spojena trasou vodovodu, trasou VN a trasou sdělovacího
vedení; do k.ú. Vroutek prochází trasa RBK 1087. Do území pokračuje cyklotrasa tzv.
Podbořanská spojka.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Vroutku:
• prvky ÚSES – LBK 2/E, LBK 1/A, LBK 8/A a LBK 9/A pokračují na území Vroutku.
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Nepomyšl (k.ú. Nepomyšl)
Správní území obcí jsou spojena trasou VN.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Nepomyšle:
• prvky ÚSES – LBK 2/A, LBK 3/A pokračují na území Nepomyšle; LBC 1/A a LBC
3/A hraničí s k.ú. Nepomyšl a umožňují napojení dalších LBK z území této obce.
Krásný Dvůr (k.ú. Krásný Dvůr)
Správní území obcí jsou spojena trasou vodovodu, plynu STL, trasou VN a trasou
sdělovacího vedení.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Krásného Dvora:
• prvky ÚSES – LBK 5/A je hraniční LBK, hraničí s územím k.ú. Krásný Dvůr a
umožňuje napojení dalších LBK z území této obce; LBK 10/C pokračuje na území
Krásného Dvora,
• návrh cyklotrasy Podbořany – Krásný Dvůr – dvě trasy.
Veliká Ves (k.ú. Veliká Ves)
Správní území obcí nejsou spojena stávajícími rozvody. Do území zasahuje ochranné
pásmo hřbitova z k.ú. Veliká Ves, m.č. Široké Třebčice.
Z hlediska společného využívání území a dopravní a technické infrastruktury jsou v ÚP
Podbořany navrženy následující prvky, zasahující na území Veliké Vsi:
• prvky ÚSES – LBC 1/B hraničí s územím k.ú. Veliká Ves a umožňuje napojení dalších
LBK z území této obce; LBK 2/B pokračuje na území Veliké Vsi.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE
Z Politiky územního rozvoje České republiky, schválené Vládou ČR dne 20. července
2009, vyplývají pro území města Podbořany tyto požadavky:

ke kap. 2: Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a
kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato
území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity.
Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.
V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního
zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a
užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku
lidských zásahů.
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí
prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální
soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a
navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro

Hodnoty jsou v ÚP chráněny jejich
vymezením slovním, příp. grafickým. Krajina
je řešena včetně návrhu doplnění ploch a
liniových prvků zeleně. Provázání
ekonomického rozvoje s ochranou krajiny se
uplatňuje v navržených prvcích pro rozvoj
turistického ruchu (komunikace v krajině,
cyklotrasy). Ochrana zvláštních míst – např.
vrch Rubín – je vedena v úrovni legislativní
v dostatečné míře (nemovitá kulturní památka,
významný krajinný prvek).

V malých sídlech jsou navrženy plochy
k obnově a doplnění sídelní struktury.
Vzhledem k charakteru sídla nebyly
zaznamenány významné vlivy vedoucí
k segregaci sociální plynoucí z majetkových
rozdílů. Sídliště bytových domů je v převážné
většině případů osídleno středními vrstvami,
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prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

které tvoří i základ osídlení historické
zástavby. Rizikové skupiny obyvatelstva jsou
rozptýleny v zástavbě.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací
Územní plán navrhl rozvoj v pestré škále
dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před
různých funkcí – bydlení, výroba, rekreace,
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve
plochy zeleně. Hospodářský rozvoj území je
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení
podpořen vymezením ploch v průmyslové
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zóně Alpka.
zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.
Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci
s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých Území Podbořanska je delší době „vnitřní
hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření periferie“ díky průmyslovému rozvoji (Alpka
pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně
a jiné lokality) opětovně prosperujícím
postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení
územím.
problémů v těchto územích.
(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet Rozvoj je navržen nejen ve vlastních
předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a
Podbořanech, ale i v připojených venkovských
venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
sídlech, a to převážně jako obnova území po
zaniklé historické zástavbě.
(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných Brownfields jsou v území sporadická,
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského,
významná je plocha býv. kasáren, která se
nachází v zástavbě města a je nyní žádaným
vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné
územím pro nové využití (bydlení, smíšené
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) výrobní plochy). Rozvoj byl v území situován
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. jak do zastavěného území, kde jsou rezervy
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích omezeny, tak v návaznosti na ně. Plochy
na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací
zeleně v sídle i v krajině jsou převážně
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje
chráněny. Do krajiny jsou umístěny pouze
stavby dopravní a technické infrastruktury,
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
suburbanizace není podporována.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit
Významný faktor, který může ovlivnit krajinu,
charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a bude navržené golfové hřiště, kde bude
následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem v dalších stupních nezbytné zvážit rozsah
na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a
ploch zeleně v rámci areálu.
odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické Cenné plochy s výskytem chráněných
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou
organismů a biotopů jsou převážně zahrnuty
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy
jako plochy pro ÚSES. Hodnoty v území jsou
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů,
vymezeny textově a graficky jako limity
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, využití. Plochy stávající krajinné zeleně jsou
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní vymezeny, navrženo jejich doplnění i mimo
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů
plochy ÚSES.
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a Ochrana krajinného rázu je podpořena
k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a návrhem prostorového uspořádání. Přírodní
pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru
zdroje – regulován rozsah těžby v území.
v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití
přírodních zdrojů.
(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před
Území není specifickou oblastí a není
postiženo v zásadním rozsahu lidskou
zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch
veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a činností, přesto byly plochy stávající krajinné
v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území zeleně vymezeny, navrženo jejich doplnění,
je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její s cílem propojení význačných celků (Rubín,
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů
Valovský les) pásem zeleně pro obyvatelstvo a
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst,
každodenní rekreaci obyvatel Podbořan. Vznik
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro lesních porostů je podpořen v regulativech.
vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území
Navrženy cesty v krajině a cyklotrasy.
pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika,
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agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska
cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční
využití pro různé formy turistiky (pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší
dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je
vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních
silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí
transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném
odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

Dopravní infrastruktura byla celkově
koncepčně řešena, řešení vychází z návrhu
nové trasy sil. I/27 a z přeložek silnic II. třídy
(vymístění tranzitní dopravy z Podbořan).
Budoucí kapacitní sil. I. třídy je navržena tak,
aby byla v dostatečném odstupu od obytné
zástavby jak vlastních Podbořan, tak dalších
venkovských sídel, avšak s možností dobrého
připojení na ni. Silnice zvyšuje fragmentaci
krajiny v místech velkých souvislých celků
orné půdy, kdy bude zásah snesitelný.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území
Veřejná doprava je přiměřená velikosti sídla,
rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem řešení ÚP nedojde k významnějších rozdílům.
na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného
Bezpečnost a plynulost dopravy je řešena
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os.
vymístěním tranzitní dopravy z Podbořan na
jižní obchvat spojující I/27 s průmyslovou
Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké
vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné zónou.
dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a
Podporována cyklistická doprava.
plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy
dopravy (např. železniční, cyklistickou).
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a
V území vymezeno záplavové území, do
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami aktivní zóny nejsou umísťovány rozvojové
v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat plochy, do pasivní zóny výstavba umístěna
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch
omezeně s podmínečnou zastavitelností.
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
Navržen poldr pro záchyt velkých vod.
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům
Zvýšení přirozené retence srážkových vod
povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence
v území podpořeno návrhem protierozních
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a
ploch a liniových prvků v krajině.
kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet
Při výstavbě průmyslových areálů podmínkou
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod
výstavby je zajištění likvidace dešťových vod
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
v území.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a
Zastavitelné plochy v záplavových územích
umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
vymezeny ojediněle, převážně se jedná o
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a
stávající plochy k přestavbě. Území s vysokou
chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území
mírou rizika vzniku povodňových škod se
s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
v území neuplatňuje.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné
Rozvoj veřejné infrastruktury je situován
infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné
převážně ve vlastních Podbořanech, a to
využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky
z důvodu malého počtu obyvatel venkovských
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou
sídel. Dopravní dostupnost z malých sídel do
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
centra je dobrá automobilovou dopravou,
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i
avšak veřejná doprava je omezena vzhledem
podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a
k malému počtu obyvatel.
v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat
Není přímo řešitelné v ÚP.
regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které
mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu
území investicemi ve prospěch územního rozvoje.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření Veřejná doprava je v ÚP podporována, avšak
výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké její rozvoj závisí hlavně na rentabilitě jejího
dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro provozu.
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako
řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou
klíčovými předpoklady hospodář. rozvoje ve všech regionech.
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(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky
dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných
dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a
veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.
(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů
dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné
pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné
propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení,
veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na
kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat
obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.
S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání
vhodné sítě pěších a cyklistických cest.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a
zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala
požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i
v budoucnosti.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované,
efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů,
šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění
bezpečného zásobování území energiemi.
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu
bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a
v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé
prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení
ploch přestavby.

Veřejná infrastruktura je rozvíjena, stávající
veřejná prostranství jsou zachována.

Městská hromadná doprava není provozována
vzhledem k velikosti sídla. Rovné možnosti
mobility a dosažitelnosti v území není možno
zajistit vzhledem k malé rentabilitě a
vytíženosti veřejné dopravy.
Pěší a cyklistické cesty v krajině jsou
navrženy.

Zásobování pitnou vodou a likvidace
odpadních vod je řešena v celém území,
v malých sídlech je likvidace individuální.
Výroba energie z obnovitelných zdrojů – při
projednání Zadání ÚP byly vyloučeny větrné
elektrárny (s výjimkou výroby pro vlastní
potřebu), naopak fotovoltaické elektrárny jsou
podporovány ve vymezených plochách pro
výrobu a smíšené výrobní plochy.
Znevýhodněné městské části nejsou v území
významným problémem.

ke kap. 3: Rozvojové osy a rozvojové oblasti
Řešené území není součástí rozvojové osy nebo rozvojové oblasti.
ke kap. 4: Specifické oblasti
Řešené území není součástí specifické oblasti.
ke kap. 5: Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Území je z širšího hlediska měřítka PÚR dotčeno koridorem rychlostní silnice R6 Nové
Strašecí – Karlovy Vary. Při prověření v podrobnějším měřítku (měřítko ÚP VÚC resp. ZÚR)
je však zřejmé, že budoucí R6 bude procházet mimo řešené území jižně od území měst Kryry
a Vroutek.
ke kap. 6: Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
Území je dotčeno koridorem plynovodu P4 VVTL DN 1400 Hora sv. Kateřiny –
Rozvadov – projekt Gazela. Vzhledem k pokročilé projekční přípravě této stavby je do ÚP
Podbořany stavba územně zapracována (lokalizována), též jako veřejně prospěšná stavba.
ke kap. 7: Další úkoly pro územní plánování
(174) Území je zařazeno jako území vykazující relativně vyšší míru problémů, zejména
z hlediska udržitelného rozvoje území, jako bod o) Rakovnicko – Kralovicko – Podbořansko.
Úkoly pro územní plánování: Upřesněná území vymezit jako nadmístní specifické
oblasti; tj. upřesněný rozsah bude vymezen v ZÚR Ústeckého kraje, předběžně je možno
počítat se zařazením do nadmístní specifické oblasti. Řešení v ÚP Podbořany takovéto
zařazení akceptuje a reflektuje rozsahem návrhu.
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3. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE KRAJE
V řešeném území se uplatňuje Územní plán velkého územního celku Severočeské
hnědouhelné pánve, 2. změny a doplňky (Terplan a. s. Praha, 2001), schválené usnesením
zastupitelstva Ústeckého kraje 12. 12. 2001 a upravené dle ustanovení § 187, odst. 7, zákona
č. 183/2006 Sb.
• Tento území plán zobrazuje v území limity využití území: silnice I. a II. třídy,
vodovodní přivaděč, trasu VTL plynovodu, trasy VVN 400 kV a 110 kV,
produktovod, poddolovaná území, chráněná ložisková území. Územní plán Podbořany
stávající stavby a limity využití území respektuje.
• Vymezuje v území regionální biokoridory a biocentra, a to schematickým způsobem –
biokoridory jako směrová propojení, biocentra jako kruhy.
Regionální biocentra:
1518 Kličín – 30 ha, vymezit
1517 Lesík Homole – 30 ha, vymezit
1503 Viniční vrch – 30 ha, vymezit
1505 Valovský les – 30 ha, vymezit
Regionální biokoridory:
1079 Stroupek – Kličín – 7 km, vymezit
1080 Kličín – Lesík Homole – 5,5 km, vymezit
1081 Lesík Homole – Viniční vrch
1082 Viniční vrch – Valovský les
1087 Nad Lomem – Valovský les – 7 km, vymezit, založit
(1088 Valovský les – RBK 1086 se řešeného území pouze dotýká)
Územní plán Podbořany nadřazené prvky ÚSES zapracoval, a to s upřesněním dle
terénní situace na katastrální mapu.
• V řešeném území vymezuje dvě nové stavby – č. 29 přeložka silnice I/27 mezi Pšovem
a Sýrovicemi (rovněž jako veřejně prospěšná stavba g5) a č. 34 severní obchvat
Podbořan.
• Řešení dopravní situace na silnici I/27 bylo řešeno v širším kontextu.
• Obchvat Podbořan je přeložka silnice II. třídy, proto již není po revizi ÚP VÚC SHP
součástí závazné části ÚP VÚC SHP. Obchvat Podbořan byl řešen vzhledem
k změněným poměrům v území jinou, jižní trasou tak, aby bylo možno co nejlépe
napojit průmyslovou zónu na silnici I/27.
Vyhodnocení: ÚP Podbořany není v rozporu s ÚP VÚC SHP v rozsahu závazných částí
ÚP VÚC.
V současné době je rovněž schváleno Zadání Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
Je zpracován návrh ZÚR ÚK, dosud probíhá proces pořizování.
V území navrhuje:
• rozvojovou osu nadmístního významu NOS3 Petrohrad – Žatec – Havraň – Most
• zahrnuje podporu přestavby silnice I/27, v ZÚR jako VPS PK13 (šířka koridoru 200 m)
• zpřesňuje koridor plynovodu P4 (VVTL DN 1400 Hora sv. Kateřiny – Rozvadov),
v ZÚR jako územní rezerva PR1b (šířka koridoru 600 m)
Dokumentace ÚP Podbořany reflektuje i tuto dosud neschválenou dokumentaci a
zapracovává obě stavby (přestavba I/27 a VVTL plynovod).
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B. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zadání územního plánu Podbořany bylo splněno s následujícími upřesněními:
• Ke kap. a2: Řešení dopravní situace na silnici I/27 bylo řešeno v širším kontextu na
základě projednané dopravní studie „Studie výhledové trasy silnice I/27 v úseku u
Podbořan a Očihova“ (Lucida, 8/2008). Řešení je odlišné od tras dříve navrhovaných
(trasy v ÚP VÚC SHP; trasa starší studie přeložky silnice I/27 Žiželice – MÚK R6
Kolešov)
Obchvat Podbořan byl řešen vzhledem k změněným poměrům v území jižní trasou tak,
aby bylo možno co nejlépe napojit průmyslovou zónu na silnici I/27.
Trasa pro výstavbu nového VVTL plynovodu z hlavní předávací stanice Hora Sv.
Kateřiny do Rozvadova byla zapracována s upřesněním.
• Ke kap. c: Všechny požadované rozvojové plochy byly zapracovány
– náhrada ploch pro bydlení v jádrovém území (Podbořany, Hlubany, Buškovice) –
navržené plochy BI, zvláště rozsáhlé plochy BI3, BI16 a BI19 a navržené plochy BV,
– nové využití bývalých kasáren – plochy BI11 a BI12, plochy SV2, SV3,
– rozvoj v jednotlivých sídlech řešen jako plochy smíšené obytné: řešeno zařazením
do ploch smíšených obytných venkovských SOv (SOv1 až SOv54),
– obnova zaniklých sídelních lokalit (samoty, mlýny apod.) – navrženy dvě lokality,
SOv10 v k.ú. Buškovice a obnova Hornova mlýna SOv32 v k.ú. Kaštice. Ostatní
prověřované lokality po historických zaniklých mlýnech a samotách kolidovaly
s plochami pro ÚSES.
– plochy pro výrobu budou byly prověřeny, zařazena beze změn (v souladu s dosud
platnou ÚPD); u plochy PV2 byl rozsah korigován na základě stávající výstavby a
navrženého obchvatu města
– navržení základního komunikačního systému Podbořan zahrnuje mimo nové
komunikace (přeložky silnic I/27 a II/221) i další dílčí přeložky a převedení tras do
jiných komunikací – plochy DS1 až DS9.
• Ke kap. d1: Územní plán prověřil reálnost navržených ploch stávajícího územního
plánu sídelního útvaru z roku 1991 (včetně jeho změn z let 1996 – 2008); nové
rozvojové plochy nad rámec dosud platné ÚPD byly vymezeny v prvé řadě
v zastavěném území Podbořan a Hluban a v návaznosti na ně.
Další plochy byly navrženy v sídlech, která ÚPnSÚ neřešil (plochy BV2 až BV5, SOv1
až SOv54). Byly navrženy plochy pro dopravu (DS1 až DS9, VP6) a pro zeleň a vodní
plochy. Nových zastavitelných ploch mimo ZÚ nad rámec ÚPnSÚ je minimum a
zahrnují:
– plochy BI7, BI8, BI14, BI15 a BV1 pro bydlení – menší proluky na hranici ZÚ
– tvarovou úpravu již odsouhlasených ploch pro bydlení BI3, BI19 a BI101 z důvodu
majetkových vztahů v území
– plochy veřejné zeleně na hranici ZÚ (VZ4, VZ6, VZ7, VZ8)
– plocha pro golfové hřiště je zařazena nově jako nový záměr v území OS4
– nové plochy pro podnikání OV1 a OV2
Nové obytné plochy byly doplněny plochami pro veřejná prostranství pro místní
komunikace pouze v nezbytném rozsahu; výstavba podružné sítě komunikací je
umožněna v rámci ploch pro bydlení, smíšené bydlení, občanské vybavení, smíšenou
výrobu, apod. a bude upřesněna v navazujících územních dokumentacích.
Byly stanoveny plošné a prostorové regulativy zástavby v souladu se zadáním: všechny
plochy mají stanoven max. procento zastavění a min. procento zeleně, vybrané typy
ploch dále min. výměru pozemku, tvary střech, ochranu historického tvarosloví a
hmot objektů a způsob stanovení uliční čáry.
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• Ke kap. d2: V plochách orné půdy byly doplněny plochy zeleně – pro ÚSES, rekreační,
ochranná apod. (SN1 až SN3, SN5 až SN50, PP1 až PP28), protierozní opatření,
účelové komunikace, liniová zeleň a vodní plochy (VH1 až VH3).
Byly určeny plochy pro obnovu – asanace ruin v krajině, odstranění černých skládek.
• Ke kap. e1: Obytné plochy v blízkosti dopravy nebyly navrženy; na východním konci
Větrné ul., kde se nová zástavba dotýká železniční tratě, je vymezena plocha zahrad
ZZ1, které mohou být součástí parcelace, nebudou v nich umístěny obytné budovy.
Byl změněn základní komunikační systém území, včetně přeložek silnic I/27, II/221,
II/224 a II/226.
V oblasti místních komunikací byly doplněny chybějící úseky ul. Švermova a Alšova,
propojení Větrné a Kadaňské a navrženy obslužné páteřní komunikace rozvojových
lokalit BI3, BI19, PV2.
Byly navrženy cyklotrasy, nové pěší trasy (Alpka – Podbořany) a nové účelové
komunikace v krajině.
Parkovací plochy nebyly navrženy samostatně s výjimkou plochy u urnového háje, ale
jejich budování je umožněno v rámci jiných ploch.
• Ke kap. e2: V oblasti technické infrastruktury jsou navrženy nadřazené stavby –
výstavby plynovodu VVTL a kanalizace z Buškovic na ČOV Podbořany a jednotlivá
páteřní vedení inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) a nové trafostanice
s přívodním vedením; plochy technické infrastruktury nebyly navrženy. Byly
provedeny bilance potřeb a navržené stavby zařazeny do VPS. Byl zapracován
požadovaný poldr u Alpky.
Kontejnerová stání nebyla řešena, protože jsou mimo měřítko řešení územního plánu.
Navržena sanace ploch starých zátěží (Hlubany).
• Ke kap. e4: Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury navrženo pouze
v rozsahu plochy OV8 – zázemí historické tvrze a plochy pro veřejně přístupný sport
OS1. Ostatní navržené plochy občanského vybavení nemají charakter veřejné
infrastruktury.
• Ke kap. f1: Vymezené hodnoty byly respektovány, zařazeny do vhodných ploch dle
způsobu využití a v grafické části označeny.
• Ke kap. f2: Vymezené hodnoty a charakter přírodních a hodnotných ploch byl
respektován. Hodnotné plochy byly zařazeny do vhodných ploch dle způsobu využití
a v grafické části označeny.
Rozhledová místa propojena účelovými nebo pěšími komunikacemi (např. navržena
cesta na Kozí vrch).
Ve vymezených prvcích ÚSES nebyly vymezeny plochy k zástavbě.
Zeleň v krajině: Byla doplněna doprovodná zeleň komunikací, polních cest, u
zemědělských a průmyslových areálů. Navrženy plochy a liniové prvky pro vegetační
a krajinářské úpravy. Stávající plochy zeleně v krajině a větrolamy vymezeny
k zachování.
Zeleň v sídlech: Navržena ochranná zeleň u stávajících i navrhovaných výrobních areálů
a další plochy k založení trvalé zeleně. Zelený pás oddělující hřbitovy od okolní
zástavby navržen u urnového háje.
Plochy pro zalesnění nebyly vymezeny jako plochy lesní, ale jako plochy Smíšené
nezastavěné (SN), které zalesnění umožňují.
Provedeno vyhodnocení záborů půdního fondu v souladu s metodickým pokynem. Pro
navrhovaný rozvoj byly navrženy zejména plochy uvnitř zastavěného území a plochy
již dříve odsouhlasené v dosud platné ÚPD; další plochy pak na ně přímo navazující
tak, aby sídla měla uzavřený tvar. Navržena protierozní opatření (větrolamy,
zasakovací pásy, plošná zatravnění).
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa, zvláště v území s nedostatkem zeleně, jsou zvláště
hodnotné a byly proto maximálně chráněny před zásahem, nedochází k záboru
PUPFL. Do ochranného pásma zasahují navržené plochy v zastavěných územích sídel
a v prolukách (SOv 27, SOv 32, SOv33, SOv 35, SOv36, SOv 50 až SOv 54, BV2) a
dále jižní obchvat města (DS2) a golfové hřiště (OS4). K pozemkům určeným k plnění
funkcí lesa byly zachovány přístupové cesty.
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou zakreslena. Do ochranných pásem zasahují plochy
BI18, BI19, BI20, BI101, OS2, OS4, DS2 a OV10. Využití těchto ploch bude
korigováno vodohospodářským orgánem.
Zaplavované území bylo respektováno, do zaplavovaného území zasahují plochy SOv1 –
stávající areál k přestavbě, a plocha PV1 výroba. Umístění staveb v plochách bude
respektovat záplavový charakter území.
• Ke kap. g: Všechny požadované stavby a opatření byly zařazeny jako veřejně
prospěšné. Asanace byly vymezeny.
• Ke kap. h1: Plochy nerostných surovin, poddolovaných území a sesuvů byly
respektovány. Stanoveny podmínky pro novou těžbu.
• Ke kap. h2: Zapracována a respektována ochranná pásma dálkovodů hořlavých
kapalin. Do ochranného pásma 300 m zasahují plochy DS9 – obchvat Sýrovic, včetně
křížení. Dále okrajově plochy SOv21, SOv23 a OV11. Využití zasažených částí ploch
bude respektovat pokyny správce sítě.
• Ke kap. h3: Bylo zapracováno řešení civilní a požární ochrany.
• Ke kap. h6: Do ochranného pásma hřbitova zasahuje plocha SOv40 Kněžice, DS9
obchvat Sýrovic; BI3 a BI4 Hlubany; BV2 Buškovice; BI16, BI19, OV10, DP1
Podbořany (urnový háj); OS4 Podbořany (hřbitov). Byly zapracovány podmínky
využití návrhových ploch v ochranných pásmech hřbitovů.
• Ke kap. i1: Střety byly řešeny dle pokynů Zadání. Při křížení navržených komunikací
s inženýrskými sítěmi dojde k místním přeložkám sítí. Navržená I/27 a navržený
VVTL plynovod se kříží kolmo a vzájemně se respektují. Křížení navržených silnic a
ÚSES je místně řešeno mimoúrovňově tam, kde je stávající tok nebo kde je navrženo
mimoúrovňové křížení komunikací, v ostatních případech úrovňově.
Navržená silnice DS2 prochází ochranným pásmem vodního zdroje. Při realizaci trasy
bude nezbytné stanovit vodohospodářským orgánem technické podmínky výstavby a
provozu, aby nedošlo k narušení vodního zdroje.
• Ke kap. i2: Vymezené problémy byly řešeny, jak je popsáno v předchozích odstavcích.
• Ke kap. k: Prověření změn využití územní studií nebylo uloženo na základě konzultace
se zadavatelem.
• Ke kap. m: Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a na udržitelný
rozvoj území bude zpracováno návazně na tuto dokumentaci v 1. čtvrtletí 2009.
• Ke kap. o: Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu byly splněny. Výkresová
dokumentace byly zpracována v měřítku 1 : 10 000, pouze výkresy A2. Hlavní výkres,
A6. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, B1. Koordinační výkres a B3.
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu byly zpracovány v měřítku 1 : 5 000
s rozdělením výkresu do dvou tisků (1. a 2. díl).
Výkres A4. byl dále z důvodů přehlednosti členěn dle jednotlivých druhů technické
infrastruktury (A4a až A4e).
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C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ
VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ
Tato kapitola je zpracována formou textu vysvětlujícího jednotlivá ustanovení vlastního
Textové části I.

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V území je stanovena tzv. hranice zastavěného území (ZÚ) dle § 58, zák. č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tato hranice nahradí hranici
současně zastavěného území dle platného územního plánu sídelního útvaru.

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA A OCHRANA A
ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

2.1. Koncepce rozvoje území
Budoucí využití území a vymezení rozvojových ploch byly řešeny na základě těchto
základních principů:
Základní koncepce rozvoje území vychází v prvé řadě z hlavních principů urbanistické
koncepce dosud platné ÚPD. Změny oproti koncepci dosud platné ÚPD odrážejí především
změny v území, které nastaly od doby schválení současně platného územního plánu (nově
zastavěné plochy) a respektují vydaná správní rozhodnutí v území. Další změny v koncepci
vyplynuly ze změn limitů území a byly ovlivněny uplatněnými požadavky jednotlivých
vlastníků pozemků.
Byly zváženy budoucí možnosti rozvoje území, a to v prvé řadě s ohledem na významné
rozvojové faktory:
V souvislosti s nově vznikající průmyslovou zónou Podbořany – Vroutek se významně
zvyšuje atraktivita území, zájem o výstavbu ploch pro bydlení a navazujících ploch pro
občanské vybavení a pro podnikání; zvyšuje se však také zatížení dopravní sítě
v Podbořanech.
Na základě rozvojových vlivů lze očekávat významnější rozvoj území. Řešení územního
plánu proto navrhlo rozvojové plochy odrážející aktuální potřeby města (bydlení, občanské
vybavení, sport, výroba) a plochy pro řešení dopravy (přeložky silnic).
Z důvodu zatraktivnění krajiny a vyvážení rozvojových tlaků v území jsou řešeny
požadavky na rozšíření ploch zeleně (sídelní, příměstská, krajinná, plochy ÚSES, protierozní
zeleň).

2.2. Ochrana hodnot území
Řešení územního plánu bylo navrženo s ohledem na zaznamenané hodnoty v území.
Hodnoty, vyjádřené v kategorii limity využití území, jsou zobrazeny jsou ve výkrese č. B1
Koordinační výkres, výčet je uveden níže. Hodnoty dosud nechráněné vymezuje územní plán
v Textové části I. (hodnotné stavby a objekty, přírodní porosty).
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2.2.1. Nemovité kulturní památky
V řešeném území se nalézají tyto nemovité kulturní památky:

Podbořany
Číslo rejstříku
42960 / 5-1335
43235 / 5-1334
101313
42669 / 5-1336
43343 / 5-1341
42626 / 5-1339
42761 / 5-1333

Památka
kostel sv. Petra a Pavla
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
kostel Božího Spasitele
radnice
měšťanský dům
soud
fara

Umístění
ul. Na kopci, par. č. 1
u kostela sv. Petra a Pavla
ul. Husova, par. č. 606
ul. Dukelská, čp. 1,
ul. Dukelská, čp. 45
ul. Dukelská, čp. 46
ul. Na kopci, čp. 108

Památka
tvrz
sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Umístění
západní okraj obce
náves u kaple

Památka
kostel Narození P. Marie
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Floriána
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Umístění
par. č. 165
u kostela
trojúhelná náves
náves

Památka
Kostel sv. Kateřiny
zvonice
socha Krista na Hoře Olivetské
sloup se sousoším Nejsvětější Trojice
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost

par. č. 51
par. č. 53
par. č. 4/1
par. č. 4/1
čp. 9
čp. 18
čp. 19

Památka
kostel Narození P. Marie
socha sv. Jana Nepomuckého
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost

Umístění
par. č. 315
u rybníka, parc. č. 341
čp. 1, nenalezeno
čp. 22, par. č. 355
čp. 28, par. č. 364
čp. 47, nenalezeno

Památka
kaple sv. Jana a Pavla
socha sv. Jana Nepomuckého

Umístění
par. č. 570
par. č. 587

Hlubany
Číslo rejstříku
42383 / 5-1343
43154 / 5-1344

Buškovice
Číslo rejstříku
43636 / 5-1080
43143 / 5-1083
42633 / 5-1082
42398 / 5-1081

Kněžice
Číslo rejstříku
43296 / 5-1177
42524 / 5-1178
42825 / 5-1176
42620 / 5-1175
43141 / 5-1174
43157 / 5-1172
42384 / 5-1173

Umístění

Mory
Číslo rejstříku
43249 / 5-1181
42949 / 5-1182
42596 / 5-1188
42890 / 5-1186
43124 / 5-1187
43416 / 5-1185

Oploty
Číslo rejstříku
43191 / 5-1179
43412 / 5-1180
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Neprobylice
Nezahrnují žádnou nemovitou kulturní památku.

Dolánky
Číslo rejstříku
43352 / 5-1169
42604 / 5-1168

Památka
rovinné neopevněné sídliště Rubín,
archeologické stopy
venkovská usedlost, z toho jen: brána

Umístění

býv. čp. 4

Památka
zámek
tvrz
sloup se sochou P. Marie
kašna

Umístění
čp. 1
čp. 18, par. č. 78
náves
jižní konec obce

vrch

Kaštice
Číslo rejstříku
43240 / 5-1164
42947 / 5-1167
43687 / 5-1166
42510 / 5-1165

Sýrovice
Číslo rejstříku
43713 / 5-1378
42972 / 5-4984

Památka
socha sv. Floriána
pomník obětem II. světové války

Umístění
náves
přemístěn do Podbořan na urnový háj

Pšov
Číslo rejstříku
43261 / 5-1373
43692 / 5-4983
42758 / 5-1377
43522 / 5-1372
43680 / 5-1375
42478 / 5-1374

Památka
kostel sv. Kříže a Všech svatých
památník obětem II. světové války
socha sv. Floriána
sloup se sochou P. Marie
venkovská usedlost
zemědělský dvůr

par. č. 36
hřbitov
náves
u kostela
čp. 3
čp. 30

Umístění

Památka
kostel Navštívení P. Marie
kaple
socha sv. Šebestiána

par. č. 38
par. č. 43
u kostela

Památka
kaple
venkovská usedlost

Umístění
par. č. 109, náves
čp. 4

Letov
Číslo rejstříku
43563 / 5-1345
42860 / 5-1346
43541 / 5-1347

Umístění

Valov
Číslo rejstříku
42743 / 5-1348
42970 / 5-1349

2.2.2. Archeologické nálezy
Správní území města Podbořany je bohatá na archeologické nálezy a proto je možno celé
jeho území kvalifikovat jako území archeologického zájmu, na němž se vyskytují doložené i
přepokládané archeologické lokality.
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2.2.3. Ochrana přírodních hodnot
Využití řešeného území je omezeno následujícími limity využití území v oblasti ochrany
přírodních hodnot:
• systém Natura 2000 – EVL Doupovské hory
• významné krajinné prvky – ze zákona a registrovaný VKP Rubín
• regionální prvky Územního systému ekologické stability, které jsou součástí schválené
dokumentace ÚP VÚC SHP
• bonitační půdně ekologické jednotky (BPEJ)
• ochranné pásmo lesa (50 m)

Natura 2000
Do řešeného území zasahuje evropsky významná lokalita (EVL) Doupovské hory,
CZ0424125 sytému Natura 2000.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb.) jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo
přispívá k udržení její stability. Mezi VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní
trávníky, remízky, meze, parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin,
přirozené i umělé skalní útvary a jiné, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody
zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou funkci.
V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky (VKP):
• ze zákona – lesy, vodní toky, nivy
• registrovaný VKP Rubín
VKP Rubín byl registrován Městským úřadem Podbořany dne 2. 9.1993, č.j. 861/93 a
upřesněn dne 8. 10. 1993, č.j. neuvedeno. Zahrnuje p.č. 374 a 379, která spolu s p.č. 210 les –
VKP ze zákona tvoří celek VKP Rubín.

Nadregionální a regionální prvky ÚSES
Vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vychází z následujících
dokumentací:
• ÚTP NR / R ÚSES (MŽP ČR, Culek, Bínová, 1996);
• vymezení NR / R prvků ÚSES ve schválené dokumentaci ÚP VÚC Severočeské
hnědouhelné pánve.
Řešení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES v ÚP Podbořany vychází v prvé řadě
z řešení prvků ÚSES v ÚP VÚC Severočeské hnědouhelné pánve, protože tato dokumentace
je závazná. Vzhledem k významnému rozdílu v měřítku řešení dochází v ÚP Podbořany
k upřesnění vymezené biocenter a trasování biokoridorů, s ohledem na podkladovou
katastrální mapu, a to na základě odborného podkladu Generelu lokálního ÚSES.
V řešeném území jsou vymezeny následující prvky:
Regionální biocentra:
1518 Kličín – 30 ha, vymezit
1517 Lesík Homole – 30 ha, vymezit
1503 Viniční vrch – 30 ha, vymezit
1505 Valovský les – 30 ha, vymezit
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Regionální biokoridory:
1079 Stroupek – Kličín – 7 km, vymezit
1080 Kličín – Lesík Homole – 5,5 km, vymezit
1081 Lesík Homole – Viniční vrch
1082 Viniční vrch – Valovský les
1087 Nad Lomem – Valovský les – 7 km, vymezit, založit
(1088 Valovský les – RBK 1086 se řeš. území pouze dotýká)

Ochrana zemědělského půdního fondu
Realizuje se formou bonitačních půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Ochrana lesního půdního fondu
Ochranné pásmo 50 m limituje rozvoj pozemků sousedících.

2.3. Ostatní limity využití území
Limity využití území jsou definovány ve zákoně č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
v § 26, odst. 1. Tyto limity jsou vstupní limity, tj. přicházejí do řešení územního plánu jako
předem dané omezující územní prvky.
Naopak výstupní limity využití území jsou omezení, která vyplývají z navržené koncepce
ÚP Podbořany. Jsou navrženy v Textové části I územního plánu. Vstupní i výstupní limity
jsou zakresleny ve výkrese č. B1. Koordinační výkres, výstupní limity rovněž ve výkrese č.
A2. Hlavní výkres.

2.3.1. Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury a výroby
1) Dopravní infrastruktura a její ochranná pásma:
• ochranné pásmo silnice I. třídy
• ochranné pásmo silnice II. a III. třídy
• ochranné pásmo železnice
• ochranné pásmo vlečky

50 m od osy krajního pruhu
15 m od osy krajního pruhu
60 m od osy krajní koleje
30 m od osy krajní koleje

2) Technická infrastruktura a její ochranná pásma (vždy na obě strany od vedení):
• ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů 1,5 m do DN 500 včetně
• ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů 2,5 m nad DN 500
• ochranné pásmo čistírny odpadních vod
dle zákresu
• ochranné pásmo vedení VVN 400 kV
20 (25) m od krajního vodiče
• ochranné pásmo vedení VVN 110 kV
12 (15) m od krajního vodiče
• ochranné pásmo vedení VN 22 kV
7 m, 10 m od krajního vodiče
• ochranné pásmo trafostanic 22 kV
7 m, 20 m, 30 m
• ochranné pásmo kabelového vedení VN
1m
• bezpečnostní pásmo VTL DN 100 – DN 250
20 m
• bezpečnostní pásmo VTL do DN 100 včetně
15 m
• ochranné pásmo VTL plynovodu do DN 200
4m
• ochranné pásmo VTL regulační stanice
10 m
• ochranná pásma produktovodu
300 m, diferencovaná podle druhu
objektů do pásma zasahujících
• ochranné pásmo anody
100 m
• ochranné pásmo plynovodu STL
1 m v zastavěném území
• ochranné pásmo sdělovacích vedení
1,5 m
• radioreleové trasy
dle zákresu
Ochranné pásmo objektů převaděčů a stanic nebylo stanoveno.
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2.3.2. Ochrana vod a vodních zdrojů
Ochrana vodních toků
Vyplývá ze zákona o vodách. Je třeba v území umožnit péči o koryta vodních toků, která
se realizuje formou zachování nezastavěného území podél toku, tj. oprávnění při správě toku
(též „manipulační pásmo“) – vymezení prostoru podél vodních toků pro údržbu 8 m od
břehové čáry u významných vodních toků (Dolánecký potok, Leska) a 6 m u drobných
vodních toků (§ 49, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon).
Pokud bude správce vodního toku při výkonu správy vodního toku požadovat pro
nezbytný přístup k vodnímu toku užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku, pak
po předchozím projednání s vlastníky pozemků může jejich pozemků užívat (viz § 49 zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách).
Nezbytná je rovněž ochrana území před ohrožením velkými vodami. Uplatňuje se
formou vymezování zaplavovaných území toků. V řešeném území bylo vymezeno
zaplavované území na toku Doláneckého potoka, včetně aktivní zóny, stanoveno 12. 12.
2008, pod č.j.:153374/ZPZ/08/Doláneckýp/Ko; č. km 0,000 – 21,900, tj. od pramene v
Doupovských horách na hranici vojenského újezdu Hradiště až po soutok s Leskou v obci
Kněžice.
V aktivní zóně záplavového území jsou zakázané činnosti vyjmenované v § 67 zákona o
vodách. Jedná se zejména o umísťování, povolování a provádění staveb, skladování
odplavitelného materiálu, látek a předmětu, zřizování oplocení, živých plotů a jiných
podobných překážek, zřizování táborů, kempů nebo jiných ubytovacích zařízení, těžba
nerostů a zeminy, provádění terénních úprav způsobem zhoršující odtok povrchových vod.
K provádění staveb a jiné činnosti v záplavovém území mimo aktivní zónu záplavového
území je třeba povolení podle zákona o vodách – souhlasu dle § 17 odst. 1, který uděluje
příslušný vodoprávní úřad.
Záplavové území Kyselého potoka v zástavbě Podbořan, včetně aktivní zóny, bylo
stanoveno v rámci povodňového plánu města a v rozsahu zástavby města.
Na zbylém úseku toku ani na dalších tocích záplavové území správním rozhodnutím
vyhlášeno nebylo.
Ochrana vodních zdrojů
Správní území města Podbořany není součástí žádné chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Do řešeného území zasahují ochranná pásma vodních zdrojů:
• ochranné pásmo vodního zdroje studny Koupaliště Podbořany
• ochranné pásmo vodních zdrojů (studní) Valov
• ochranné pásmo 2B Čejkovice (zasahuje okrajově v k.ú. Kněžice)

2.3.3. Ochrana ložisek nerostných surovin
Ve správním území se nacházejí: dobývací prostory (DP), chráněná ložisková území
(CHLÚ), výhradní ložiska (VL), nebilancované ložisko (NL) a schválená prognóza (PG):
č.
druh
název
08010000 CHLÚ Veliká Ves
11120000 CHLÚ Podbořany I. – Krásný
Dvůr
22900000 CHLÚ Nepomyšl
11050000 CHLÚ Buškovice I.
22910000 CHLÚ Podbořany
19140000 CHLÚ Letov
60206
DP
Podbořany

surovina
hnědé uhlí
bentonit, kaolin, písky,
štěrkopísky
bentonit
kaolin
bentonit
bentonit, kaolin
bentonit, kaolin, písky,
štěrkopísky

Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu

charakteristika

rezervní (Kaolin Hlubany, a.s.)

25

60207

DP

Podbořany I.

60208

DP

3229000
5218600

VL
NL

3111200

VL

3229100
3178001
3191400
3259900
3080100
9343100

VL
VL
VL
VL
VL
PG

bentonit, kaolin, písky,
štěrkopísky
Podbořany II.
bentonit, kaolin, písky,
štěrkopísky
Nepomyšl
bentonit
Hlubany
kaoliny
(arkóza,kaolin,pískovec)
Krásný Dvůr – Podbořany
bentonit, kaolin, písky,
štěrkopísky
Podbořany – Letov
bentonit
Blšany 2
bentonit
Blšany
kaolin
Kaštice – Vysoké Třebušice kaolin
Veliká Ves
hnědé uhlí
Buškovice 3
bentonit

těžené (Kaolin Hlubany, a.s.)
rezervní (Kaolin Hlubany, a.s.)
dosud netěženo
dosud netěženo
současná povrchová (Kaolin
Hlubany, a.s.)
dosud netěženo
dosud netěženo
dosud netěženo
dosud netěženo
dosud netěženo
dosud netěženo

Dále do řešeného území zasahují 4 lokality prognóz neschválených.

2.3.4. Sesuvy
Do správního území města Podbořany zasahují sesuvy:
číslo
593
592
554
556
555
571, 572,
573
570
568
569, 567,
566
5915
565, 564,
561
557, 558
559
560
563
562

lokalita
Buškovice jihozápad
Buškovice jih
Mory jihozápad (Zlovědice)
Mory východ
Mory – Kněžice
Kněžice severovýchod
(Kličín)
Kněžice východ (Kličín)
Kněžice východ (Oploty)
Kněžice jihovýchod (Oploty)

druh
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální

rozsah
plocha
bod
plocha
plocha
plocha
3 plochy

potenciální
potenciální
potenciální

bod
bod
3 plochy

Kněžice – Oploty
Oploty východ

aktivní
potenciální

plocha
3 plochy

Neprobylice severovýchod
Neprobylice východ
Neprobylice jihovýchod
Neprobylice východ
Neprobylice – Dolánky
(Sýrovice)

potenciální
potenciální
potenciální
potenciální
potenciální

2 plochy
plocha
plocha
bod
plocha

2.3.5. Poddolovaná území, hlavní důlní díla a haldy
V území se nacházejí: poddolovaná území (PÚ), hlavní důlní díla (HDD) a haldy.
číslo
964
989
1017
5354
—
1063
1101
4650
—
1116

rozsah
bod
bod
bod
bod
bod
plocha
plocha
plocha
body
bod

druh
PÚ
PÚ
PÚ
PÚ
HDD
PÚ
PÚ
PÚ
HDD (4x)
PÚ

název
Buškovice – Hlubina Hardtmuth
Buškovice
Hlubany
Podbořany 2
Podbořany II. (štola)
Podbořany 1
Blšany
Krásný Dvůr 7
Louisen 5, Louisen 6, Louisen 7
Pšov u Podbořan
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surovina
nerudy
nerudy
nerudy
paliva
paliva
paliva
paliva
paliva

k.ú.
Buškovice
Buškovice
Hlubany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Pšov
26

1118
1050
1038
1034
5333
—
5336
—
5337
—
5338
—
5339
—
5340
—
5328
—

bod
plocha
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
bod
plocha
body
bod
bod
bod
bod
plocha
body

PÚ
PÚ
PÚ
PÚ
PÚ
HDD
PÚ
HDD
PÚ
HDD
PÚ
HDD (2x)
PÚ
HDD
PÚ
HDD
PÚ
HDD (6x)

5329
—

bod
bod

PÚ
HDD

Kněžice u Podbořan 1
Kněžice u Podbořan 2
Kněžice u Podbořan 3
Kněžice u Podbořan 4
Kněžice u Podbořan 5
neznámý 41 (šachta)
Kněžice u Podbořan 6
Barbara 2 (šachta)
Kněžice u Podbořan 7
neznámý 38 (šachta)
Kněžice u Podbořan 8
Siegfried 1, Siegfried 2 (šachty)
Kněžice u Podbořan 9
neznámý 40 (šachta)
Kněžice u Podbořan 10
neznámý 39 (šachta)
Neprobylice u Kaštic 1
Jan Nepomucký 7 až Jan
Nepomucký 12
Neprobylice u Kaštic 2
Jan Nepomucký 3

paliva
paliva
paliva
paliva
paliva
paliva
paliva
paliva
paliva
paliva
paliva

paliva

Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Neprobylice
Neprobylice
Neprobylice
Neprobylice

Na území k.ú. Buškovice je dále 5 hald.

2.3.6. Hygienická ochranná pásma
Chovy živočišné výroby
Areály chovů živočišné výroby nemají platná stanovená ochranná pásma k datu vydání
územního plánu. Areály zahrnují:
• Výkrm prasat v Pšově na st. p.č. 27/5 a 27/6.
• Areál CZ Delta – výkrmna býků Valov, nemá o.p. stanoveno. Stáje jsou kolaudovány
pro 65 + 154 + 154 býků + karanténní stáj pro 10 ks. Areál se nachází samostatně v krajině a
nenarušuje obytné prostředí sídel.
Hřbitovy
U provozovaných hřbitovů je vymezeno ochranné pásmo 100 m. Zahrnuje ochranná
pásma v lokalitách:
vlastník
Město Podbořany
Město Podbořany
Římskokatolická farnost Buškovice
Římskokatolická farnost Kněžice
Město Podbořany
Město Podbořany
Město Podbořany
Město Podbořany
Město Podbořany
Město Podbořany
Město Podbořany
Židovská obec Teplice

katastrální území
plocha (m2)
parcelní čísla
Letov
2158
61/2
Pšov u Podbořan – starý
2181
303
Buškovice
7645
174
Kněžice u Podbořan – u kostela
1479
53
Podbořany
15519 1756/2, 1756/1, 1756/3
Pšov u Podbořan – nový
3247
404/2
Podbořany – urnový háj
626
1725/2
Sýrovice
1182
186/2
Kněžice u Podbořan
3952
48
Kněžice u Podbořan – Mory
1292
521, 522
Hlubany
1750
93
Veliká Ves (m.č. Široké
mimo řeš. úz.,
341
Třebčice)
zasahuje o.p.

Dále se v území nacházejí bývalé hřbitovy (bez o.p.):
Mory – u kostela; Letov – židovský hřbitov; u cesty do Očihova – zaniklý hřbitov (bez
náhrobků).
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2.3.7. Ochrana zvláštních zájmů v území
V území se nacházejí zájmové lokality Armády České republiky, ve správě VUSS
Litoměřice:
• vojenská vlečka (obj. č. 04-17-14), zahrnuje vlastní vlečku – vojenský objekt, část
vlečky na tělese a pozemku ČD (délka 160 m) a elektrickou přípojku od nádražní
budovy v Podbořanech (délka 300 m)
• tanková komunikace Podbořany – Tureč (obj. č. 03-17-16), délka 16,2 km
• bývalé cvičiště TSC Podbořany (obj. č. 04-17-06) v k.ú. Podbořany, větší část
pokračuje v k.ú. Vroutek
• podzemní objekt Pšov (obj. č. 04-38-18), 10 × 10 m
• zájmové území AČR (širší územní ochrana)
V území se nacházejí také zájmy ministerstva obrany ČR:
• trasy RR spojů
• ochranné pásmo letiště (celé území)
Další objekty důležité pro obranu státu (civilní ochrana):
• nákladní a vykládací stanice – vojenská železniční vlečka Podbořany – viz výše
• přípojová železniční stanice k vojenské vlečce Podbořany
• železniční odklonová trať ze směru Žatec – Plzeň z Kaštic do Kadaně
Z hlediska požární ochrany se v území nachází v Podbořanech požární zbrojnice a
požární nádrž v Palackého ul. V místních částech Sýrovice, Pšov, Mory, Letov, Kaštice se
nacházejí menší požární nádrže.

2.4. Plochy dle způsobu využití a dle významu
2.4.1. Plochy s rozdílným způsobem využití
Plochy byly vymezeny na základě:
• vlastního terénního průzkumu,
• vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, která definuje
základní dělení ploch s rozdílných způsobem využití,
• s využitím § 3, odst. 4 vyhlášky, který umožňuje podrobnější členění ploch.

2.4.2. Plochy dle významu
V souladu se stavebním zákonem jsou užívány pojmy:
• zastavitelné plochy (§ 2, odst. 1, písm. j)
• plochy přestavby (§ 43, odst. 1)
• plochy v krajině s navrženou změnou využití (příloha č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., 3b))
• plochy územních rezerv (§ 36, odst. 1)
Nové pojmy – stabilizované plochy a návrhové plochy – byly definovány za účelem
rozšíření možností vymezit slovně určitou skupinu ploch s danými vlastnostmi.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Kompaktně zastavěné území Podbořan bylo rozděleno na základě terénního průzkumu
do ploch s rozdílným způsobem využití, respektujících současnou zástavbu obce. Území bylo
rozděleno na plochy stabilizované, plochy přestavby a plochy zastavitelné. Byly navrženy
plochy přestavby dle aktuální znalosti potřeb majitelů pozemků a záměrů města. Plochy
dosud nezastavěné byly buď navrženy k dostavbě (proluky – zastavitelné plochy) nebo určené
k ponechání jako omezeně zastavitelné (zahrady, veřejná zeleň).
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Rozvojové plochy mimo zastavěné území:
Nové plochy byly vymezeny v návaznosti na stávající zástavbu s ohledem na potřeby
města, na vzdálenost od centra, na terénní konfiguraci, možnost napojení na komunikace a
inženýrské sítě, na stávající limity využití území a na ochranu zemědělského půdního fondu.
Určujícími limity, významně omezujícími rozvoj, jsou v konkrétním případě města
Podbořany tyto skutečnosti:
• dobývací prostory a chráněná ložisková území, převážně kaolínu a bentonitu, která
omezují rozvoj Buškovic, Hluban a Podbořan ze severu a Letova z východu
• plochy přírodních porostů a ploch ochrany přírody Doupovských hor a hřbetu
s vrcholem Rubín
• zaplavované území Doláneckého a Kyselého potoka, které se uplatňuje převážně při
průchodu Podbořany
• nová koncepce dopravního řešení, zahrnující přeložku sil. I/27 a navazujících silnic
II. třídy či jejich částí
• ochrana I. a II. třídy ZPF, která se uplatňuje na významné části dosud nezastavěných
ploch území města
V důsledku ochrany ZPF bylo vymezení zastavitelných ploch provedeno na základě
těchto principů:
• zástavba proluk a vymezení ploch přestavby v zastavěném území města a jeho místních
částí,
• návrh zástavby na dosud nezastavěných plochách, odsouhlasených dle dosud platné
ÚPD,
• další nové plochy navrženy v návaznosti na ZÚ s ohledem na kvalitu půdy a limity
využití území tak, aby propojily stávající solitéry zástavby v krajině nebo navázaly na
stávající kompaktní okraj zástavby tak, aby bylo vymezeno minimum nových
požadavků na zábory ZPF, výjimkou jsou pouze plochy pro dopravu (přeložky silnic)
a plochy pro zeleň v krajině,
• byl konstatován cíl zamezit rozrůstání zástavby do volné krajiny vytvářením dalších
solitérů v krajině.
Z hlediska způsobu využití území převažují v území rozvojové plochy pro bydlení a pro
výrobu, v menší míře plochy smíšené, plochy pro občanské vybavení (včetně sportu) a zeleň.
Obytné plochy byly vymezeny jako rodinné domy (bydlení individuální, bydlení
vesnické).
Smíšené obytné plochy byly vymezeny v centrálních částech sídel (smíšená obytná
městská a vesnická).
Výrobní plochy byly rozděleny na Výrobu – průmyslovou výrobu a skladování, Výrobu
– zemědělskou výrobu, Výrobu – zahradnictví.
Smíšené výrobní plochy byly vymezeny jako plochy, kde se předpokládají pouze takové
aktivity, které nenaruší obytné prostředí hlukem, prachem a zápachem. Do ploch
smíšených výrobních byla zařazena většina stávajících ploch v kompaktně zastavěném
území obce v blízkosti ploch obytných; naopak plochy průmyslové výroby a
skladování byly vymezeny v místech, kde je možno připustit i narušení okolního
prostředí. Rovněž návrhové plochy (zastavitelné a přestavby) toto rozdělení dodržují.
Plochy pro sídelní zeleň zahrnují jednak plochy veřejné zeleně pro pobytovou rekreaci
obyvatelstva, jednak plochy zeleně přírodního charakteru, zařazené do ploch
Smíšených nezastavěných (příměstská zeleň).
Dopravní infrastruktura: Na úseku dopravy byly řešeny plochy pro přeložky silnic, pro
místní komunikace a pro dopravní vybavenost.
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Technická infrastruktura: Na úseku technického zabezpečení fungování nových lokalit
byl navržen rozvoj jednotlivých inženýrských sítí. Je-li návrhová plocha zatížena
ochranným pásmem stávající nebo navržené trasy technické infrastruktury, bude se
výstavba v lokalitě řídit požadavky těchto ochranných pásem (omezena rozsahem či
funkcí). Nové plochy technické infrastruktury nebyly navrženy.

3.1. Stabilizované plochy
3.1.1. Plochy bydlení
Do ploch Bydlení kolektivní (BK) jsou zařazeny plochy stávajících bytových domů
v Podbořanech, jeden objekt v Buškovicích, dva v Sýrovicích a tři v Kněžicích.
Do ploch Bydlení individuální (BI) jsou zařazeny plochy rodinných domů v Podbořanech
a v nové východní části Hluban navazující na Podbořany.
Do ploch Bydlení vesnické (BV) jsou zařazeny rodinné domy venkovského charakteru
v připojených sídlech.

3.1.2. Plochy rekreace
Do ploch Rekreace – zahrádkové kolonie (RZ) jsou zařazeny stávající plochy zahrádek
převážně bez stavby (zahradní chaty). Zahrnují jak areály organizací zahrádkářů, tak územně
scelené plochy individuálních pěstitelů a chovatelů na plochách zahrad.

3.1.3. Plochy občanského vybavení
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou zařazeny plochy občanského vybavení
charakteru veřejného vybavení (veřejná správa, ochrana obyvatelstva, školství, sociální péče,
zdravotnictví, kultura) a dále významné objekty církevní, administrativní a finanční (banky,
spořitelny a pojišťovny, pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).
Drobné plochy občanského vybavení jsou zařazeny do smíšených obytných ploch
(převážně SOm), případně ploch pro bydlení.
Do ploch Občanské vybavení – sport (OS) jsou zařazeny stávající plochy pro sportovní
vyžití obyvatel, které se významem funkce nebo rozlehlostí areálu výrazně uplatňují
v prostoru obce. Další plochy sportovních aktivit menšího rozsahu (dětská hřiště apod.) byly
zařazeny v rámci ploch obytných a smíšených obytných.
Do ploch Občanské vybavení – hřbitov (OH) jsou zařazeny stávající areály hřbitovů.
Další objekty občanského vybavení menšího plošného rozsahu (ordinace lékařů a
lékárny, prodejny, restaurace, penziony, služby apod.), byly zahrnuty do ploch pro bydlení, do
ploch smíšených obytných a do ploch smíšených výrobních.

3.1.4. Plochy veřejných prostranství
Do ploch Veřejná prostranství (VP) jsou zařazena veřejná prostranství v zastavěném
území, která zahrnují místní komunikace, doprovodné plochy zeleně, menší parkoviště a
jednotlivá stání, doplňkové objekty občanského vybavení (prodejna tisku) atp.
Do ploch Veřejná prostranství – zeleň (VZ) jsou zařazeny plochy zahrnující parky a
veřejně přístupné plochy s upravenou zelení.

3.1.5. Plochy smíšené obytné
Smíšené obytné plochy – městské (SOm) – zahrnují rozsáhlá stávající smíšená území
v centrální části Podbořan. Je charakterizováno zejména kompaktní zástavbou historického
jádra, kde je trvalé i dočasné bydlení kombinováno s občanským vybavením a
podnikatelskými aktivitami, vestavěnými v obytných domech nebo ve vlastních účelových
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stavbách. Dále byly zařazeny i některé stávající plochy a areály v současné době čistých
funkcí, kde je v rámci stávajících staveb a ploch možno připustit širší škálu využití.
Smíšené obytné plochy – vesnické (SOv) – území je charakterizované původní zástavbou
zemědělských usedlostí a statků, tvořících historické jádro ostatních venkovských sídel.
Trvalé i přechodné bydlení, realizované v obytných částech usedlostí, je kombinováno
s hospodářskými objekty (stodoly, stáje, sklady, apod.), které umožňují podnikání zemědělské
výroby, řemesel, výrobních a opravárenských služeb, apod.

3.1.6. Plochy dopravní infrastruktury
Do ploch Dopravní infrastruktura – silnice (DS) jsou zařazeny silnice I., II. a III. třídy.
Do ploch Dopravní infrastruktura – dráhy (DD) jsou zařazeny provozní plochy a zařízení
pro železniční dopravu a navazující plochy vleček.
Do ploch Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP) jsou zařazeny významné parkovací
plochy.
Do ploch Dopravní infrastruktura – garáže (DG) jsou zařazeny plochy řadových garáží.
Do ploch Dopravní infrastruktura – vybavenost (DV) jsou zařazeny stávající čerpací
stanice pohonných hmot a pneuservisy.
Další objekty dopravní infrastruktury menšího plošného rozsahu (ostatní místní
komunikace, účelové a pěší komunikace, parkoviště), byly zahrnuty do navazujících ploch
pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení, výrobu, apod., u účelových komunikací do ploch ve
volné krajině (zemědělské plochy, lesní plochy).

3.1.7. Plochy technické infrastruktury
Stávající plochy technické infrastruktury, které mají významný plošný rozsah, byly
zařazeny do jediné kategorie ploch s rozdílným využitím. Další objekty technické
infrastruktury menšího plošného rozsahu (věžové trafostanice, čerpací stanice kanalizace
apod.), byly zahrnuty do navazujících ploch pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení,
výrobu, do veřejných prostranství apod.
Do ploch Technická infrastruktura (TI) jsou zařazeny: vodní zdroj u koupaliště, vodní
zdroj Valov, vodní zdroj pro zemědělský areál v Žatecké, vodojemy (Pšov, k Blšanům),
čistírna odpadních vod, rozvodna VVN/VN Hlubany, regulační stanice plynu VTL/STL a
STL/NTL, dvě kotelny, stavědlo na rybníce u f. Lasselsberger.

3.1.8. Plochy výroby a skladování
Do ploch Výroba – průmyslová výroba a skladování (PV) jsou zařazeny provozní
objekty a areály průmyslové výroby, zvláště těžké (stavebnictví, strojírenství), skladování,
opravárenství, dopravy apod., tj. provozy, které se uplatňují charakterem činnosti, jejího
působení na životní prostředí a významnou obslužnou dopravou:
Podbořany
• Logit, s.r.o.
• Kaolín Hlubany, a.s.
• ISOPOL, a.s.
• Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
• Oblastní stavební, a.s.
• ZZN Louny
• Lassersberger, a.s.
• VAPO, spol. s r.o. (kafilérie – odstraňování nebezpečného odpadu)
• AZS – recyklační centrum stavebních odpadů
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PZ Podbořany – Vroutek
• TRW automotive
• ZZN Louny
• Conta, s.r.o. (Candy)
• FTE automotive Czechia s.r.o.
• Rover Czech s.r.o. (ve výstavbě)

Buškovice
• Kaolín Hlubany, a.s. – areál v Buškovicích (zpracování surovin) a areál těžby směrem na
Krásný Dvůr

Do ploch Výroba – zemědělská výroba (ZV) jsou zařazeny objekty a areály zemědělské
výroby, převážně soustředěného chovu hospodářských zvířat či významné areály provozu
rostlinné výroby a zemědělských služeb:
• areál živočišné výroby u Žatecké
• areál v Buškovicích
• areály Zemědělské společnosti Blšany v Letově
• areál živočišné výroby ve Valově (výkrm býků)
• areál statku a česačka v Kašticích
• objekty a areály v Sýrovicích
• objekty a areály v Pšově
• areály Chmel – Vent, spol s r.o. v Kněžicích
• areály Chmel – Vent, spol s r.o. a historická sýpka v Oplotech
• česačka Chmel – Vent, spol s r.o. a areál živočišné výroby v Neprobylicích
• zemědělský velkostatek, česačka a historická sýpka v Morech

Do ploch Výroba – zahradnictví (ZA) jsou zařazeny stávající plochy speciální a
intenzívní zemědělské rostlinné výroby, zahradnické provozy s výrobou zeleniny, květin a
okrasných dřevin, areály šlechtitelských skleníků, apod. Zahrnuje areál v ul. Mlýnské.

3.1.9. Plochy smíšené výrobní
Smíšené výrobní plochy (SV) zahrnují provozy průmyslu lehkého, provozy skladování,
řemeslné výroby, technických a opravárenských služeb, občanské vybavenosti, obchodu,
služeb a administrativy.
• v PZ Podbořany – Vroutek: Jednota; Archman; Dopravní podnik Ústeckého kraje
• v Podbořanech – Bahr kovovýroba, garáže v Dělnické ul., zámečnictví v Mírové ul., SČVaK
Žatec, Jednota – výroba lahůdek a uzenin, sběrný dvůr v Mlýnské ul., stavebniny 2×,
autoopravny 2×, Kovošrot Děčín, Korus, areál posypů u ČSPHm
• v místních částech – prázdný areál v Letově, skladovací hala v Sýrovicích, zpevněná plocha
v Dolánkách

3.1.10. Plochy těžby
Zahrnují plochu těžby kaolínu severně od Buškovic (Kaolin Hlubany, a.s.)

3.1.11. Plochy specifické
Zahrnují plochu vojenského cvičiště na hranici s k.ú. Vroutek.
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3.2. Zastavitelné plochy a plochy přestavby
Rozvojové lokality v Podbořanech a Hlubanech byly navrženy převážně v souladu
s dosud platnou ÚPD, a to jak co do rozsahu ploch, tak i způsobu využití, byly však začleněny
podle způsobu využití podle platné vyhlášky č. 501/2006 Sb. Nové plochy byly vymezeny
jednak v zastavěném území (přestavby a proluky), v malém rozsahu i mimo zastavěné území
jako jednotlivé drobné lokality doplňující území.
V sídlech neřešených dosud platné ÚPD byly doplněny rozvojové plochy, v naprosté
většině v zastavěném území.

3.2.1. Podbořany a Hlubany
Bydlení
Rozvoj bydlení je situován do pěti rozsáhlých lokalit:
• lokalita Na Barborce a za kasárnami (BI9 a BI10) – lokalita byla v minulosti již
částečně zastavěna, výstavba v současné době probíhá, parcelace prochází od východu
k západu a lze předpokládat zastavění během několika let; částečně v ZÚ, částečně
odsouhlasena dosud platné ÚPD;
• přestavba kasáren (BI11 a BI12) – v současné době se rozbíhá realizace přestavba
areálu kasáren na území s několika rozdílnými způsoby využití; v centrální části podél
prodloužení Švermovy ulice (VP4) se navrhuje výstavba obytná, převážně rodinné
domy, připouští se i bytové; v ZÚ;
• lokalita Za nemocnicí a Malá Osada II (BI19) – území prstencově navazuje na stávající
zástavbu rodinných domů Malá Osada; v území bude třeba doplnit komunikace, které
územní plán nestanovuje, pouze vymezuje páteřní komunikaci lokality (VP1);
odsouhlasena v dosud platné ÚPD; v návaznosti navržena plocha územní rezervy
BI101;
• lokalita Na Lišce (BI16) – území zvýšené ostrožny, v území bude třeba doplnit
komunikace, které územní plán nestanovuje; odsouhlasena v dosud platné ÚPD;
• lokalita Hlubany–sever a Na Kotvě (BI3) – v území bude třeba doplnit komunikace,
které územní plán nestanovuje, pouze vymezuje páteřní komunikaci lokality (VP5);
odsouhlasena v dosud platné ÚPD.
Doplněny menší lokality a proluky:
• lokality v severní části Podbořany BI1 a BI2, odsouhlaseny v dosud platné ÚPD;
• lokalita Hlubany U hřbitova – dřívější rozvojová lokality, v současné době skoro
zastavěná, zbylé plochy zařazeny jako BI4, BI5, BI6; v ZÚ;
• lokality BI7 a BI8 – proluky mimo ZÚ mezi Podbořany a Hlubany;
• BI13 – proluka v ZÚ;
• lokalita Bílý kopec – proluky BI14; vydáno stavební povolení;
• BI15 – plocha na konci zástavby;
• BI17 a BI18 – lokality přestavby v ZÚ;
• BI20 – lokalita u koupaliště;
• BV1 – Hlubany–západ.

Smíšené obytné plochy
Zahrnují dvě proluky v zastavěném území městské řadové zástavby SOm1 a SOm2 a
jednu plochu přestavby v Hlubanech – vesnického typu SOv1.
Občanské vybavení
Navržena jedna rozsáhlá rozvojová plocha:
• OV1 až OV4 při Žatecné ulici, částečně v ZÚ, částečně odsouhlasena v dosud platné
ÚPD; částečně vymezen nový rozvoj až ke kafilérii
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Dále byly navrženy plochy:
• OV5 – proluka v severní části města; odsouhlasena v dosud platné ÚPD
• OV6 – lokalita za ČOV, odsouhlasena v dosud platné ÚPD;
• OV7 – proluka v centru
• OV8 – plocha pro zázemí hlubanské tvrze
• OV9 – přestavbová plocha řadových garáží u nádraží
• OV10 – plocha pro např. supermarket u městského úřadu
Pro sport byly navrženy plochy:
• OS1 – plocha pro rozšíření stadionu Na Barborce
• OS2 – plocha pro rozvoj sportu nebo rekreace v návaznosti na koupaliště
• OS3 – plocha pro sport v areálu vojenského cvičiště
• OS4 – golfové hřiště, vymezené jižní hranicí zástavby města, Valovským lesem,
železniční tratí a silnicí na Očihov; zázemí se předpokládá v návaznosti na
procházející silnici na Valov; při návrhu bude třeba respektovat průchod přeložky
silnice II/221 a lokálních biocenter a biokoridorů, jednotlivé oddělené segmenty hřiště
bude třeba propojit můstky nebo tunely

Veřejná prostranství
Vymezena jako veřejná prostranství pro obslužné komunikace (VP1, VP3, VP5, VP7) a
VP2 – prodloužení Alšovy ulice; VP4 – prodloužení Švermovy ulice; VP6 – propojení
Kadaňské a Větrné.
Veřejná prostranství se zelení VZ1 až VZ8 byla navržena po obvodu města pro realizaci
ploch upravené zeleně.
Dopravní infrastruktura
Navržena plocha pro parkoviště u urnového háje DP1.
Výroba a skladování
Zahrnují tři významné rozvojové plochy:
• PV1 – plocha mezi Izopolem, železnicí a budoucí přeložkou II/221; zbylá část po ploše
odsouhlasené v dosud platné ÚPD.
• PV2 – průmyslová zóna Podbořany (– Vroutek), navazující na starší výstavbu PZ
Alpka, v území je možno doplnit komunikace, které územní plán nestanovuje, pouze
vymezuje páteřní komunikaci lokality (VP7); odsouhlasena v dosud platné ÚPD
• PV3 – průmyslová plocha v zatáčce před Buškovicemi, odsouhlasena v dosud platné
ÚPD;
• PV101, PV102 – západně od Podbořan směrem na Buškovice navrženy plochy územní
rezervy
Smíšené výrobní plochy
Významný rozsah plocha je situován do areálu býv. kasáren – plochy SV2 a SV3.
Dále vymezeny dvě proluky v ZÚ (SV1 a SV4).

3.2.2. Venkovská sídla
Bydlení
Plocha pro bydlení čisté byly vymezeny pouze v Buškovicích, a to jako bydlení
venkovské BV2 až BV5. Mimo plochu BV2 se jedná o proluky v zastavěném území, BV2 je
jediná větší rozvojová plocha Buškovic, umístěna severně od obce.
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Smíšené obytné plochy
Ve všech sídlech, převážně v zastavěném území, jsou vymezeny plochy smíšené obytné,
část z nich jako přestavba nebo zástavba zbořeniště, které umožňují širší spektrum využití než
pouhé bydlení.
Součástí je i obnova dvou historických mlýnů – u Buškovice (SOv10) a Hornova mlýna
(SOv32); záměr většího počtu vymezených ploch pro samoty u vodních toků narušen
existencí ploch pro ÚSES podél vodních toků.
Buškovice – SOv2 až SOv10
Valov – SOv11 až SOv13
Letov – SOv14 až SOv15
Pšov – SOv16 až SOv20
Sýrovice – SOv21 až SOv26
Dolánky – SOv27 až SOv29
Kaštice – SOv30 až SOv31
Hornův mlýn – SOv32
Neprobylice – SOv33 až SOv34
Oploty – SOv35 až SOv38
Kněžice – SOv39 až SOv43
Mory – SOv44 až SOv54
Občanské vybavení
U Pšova je navržena plocha OV11 u budoucího sjezdu ze silnice I/27 pro umístění
komerčního vybavení (např. čerpací stanice pohonných hmot, služby pro motoristy,
stravování, apod.)
Smíšené výrobní plochy
V Dolánkách jsou navrženy ploch SV5 a SV6 pro předpokládané umístění fotovoltaické
elektrárny.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
4.1. Dopravní infrastruktura
4.1.1. Širší dopravní vztahy
V silniční dopravě je řešené území Podbořanska napojeno na silnici I/27 Plzeň – Žatec –
Most, navazující z jihu na silnici I/6 Praha – Karlovy Vary – Cheb – Pomezí nad Ohří,
ČR/Deutschland a ze severu na silnici I/7 Praha – Chomutov – Hora sv. Šebestiána,
ČR/Deutschland.
Páteřní propojení v řešeném území i v rámci zastavěného území města Podbořan
představuje silnice II/226 Lubenec (I/6, Karlovy Vary) – Podbořany – Pšov, I/27 – Žatec –
Most.
Nejrychlejší spojení Podbořan od sil. I/27 od jihu přes Očihov zajišťuje silnice II/224.
Tato sil. II/224 napojuje severozápadním směrem dále prostřednictvím sil. II/225 Poohří –
města Kadaň, Klášterec nad Ohří a část podkrušnohorské magistrály, tj. na silnici I/13.
Silnice II/221 jako západovýchodní trasa od Podbořanského Rohozce vytváří místní
spojení mezi Podbořanami a Blšanami (I/27), zároveň představuje kratší ale obtížnější časově
delší spojení Podbořan od sil. I/6 (Praha) z východu údolím Černockého potoka.
Z hlediska širších dopravních vztahů je pro město Podbořany důležité rychlé a kvalitní
přivedení silniční dopravy z tahu silnice I/27 a její odklonění, především těžké mimo
zastavěné obytné části města – centra Podbořan při jízdách vyvolávaných vlivem
průmyslových zón na západě a jihu města.
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V současné době je zpracována Studie výhledové trasy sil. I/27 u Podbořan a Očihova
(objednatel Město Podbořany, zpracovatel LUCIDA s.r.o., 09/2008). Na základě této
vyhledávací studie je dle příslušných stanovisek stabilizována varianta posunuté trasy sil. I/27
k Podbořanům, oproti původně zpracované trase ve Studii výhledové trasy sil. I/27 v úseku
Žiželice – MÚK R6 Kolešov (obj. ŘSD ČR, zprac. Pragoprojekt, a.s., 07/2007), která je
navržena v koridoru stávající sil. I/27 přes souvislý pás chmelnic v Očihově. Nově
navrhovaná trasa přeložky sil. I/27 je mj. stabilizována dle požadavků zpracovávaných
územních plánů Podbořan a Očihova. Na obě varianty trasy sil. I/27, tj. dle LUCIDA i
Pragoprojektu, zadá ŘSD ČR zpracování Dokumentace EIA, vlivu stavby na životní
prostředí.
Na přeložce sil. I/27 byly stabilizovány křižovatky pro napojení a obsluhu řešeného
území Podbořanska. Úkolem územního plánu Podbořan je především stabilizace jižního
přivaděče, přeložky sil. II/221 v návaznosti na křižovatku Podbořany–jih. Pro napojení
Podbořan a řešeného území z přeložky sil. I/27 se dále podílí dílčí přeložka sil. II/224
z křižovatky Podbořany–sever, dále pak křižovatka Pšov s původní silnicí I/27, okrajově
křižovatka Očihov se stáv. sil. II/224 (mimo řešené území).
Cílem návrhu jižního přivaděče – přeložky sil. II/221 je nejen přivést bezkolizně těžkou
dopravu do průmyslových zón na jihozápadě města Podbořan, ale zároveň se podílet na
celkovém odlehčení vnitroměstské komunikační sítě při jejím účinném napojení, tj. při
efektivním a únosném přiblížení k městu Podbořany. Během zpracování územního plánu byly
předloženy a posuzovány tři varianty přeložky sil. II/221:
• varianta A – nejblíže městu, nejkratší napojení z města i z přeložky sil. I/27, celkově
největší dopravní efekty,
• varianta B – odsun za hřbitov, přiměřené délky dopravních napojení,
• varianta C – odsun až k Valovskému lesu představuje větší ochranu zastavěného i
rozvojového území za cenu členitějšího průběhu trasy a menšího dopravního
využívání oproti variantám A, B, výhodou je celistvost ploch pro rozvoj města.
Především z hlediska zájmů rozvoje města a eliminace negativních vlivů dopravy byla
vybrána a do územního plánu zapracována odsunutá varianta C přeložky sil. II/221.
Z hlediska časových vazeb by pro město Podbořany mělo maximální efekt společné
zprovoznění jak přeložky sil. I/27 (vč. navazující přeložky sil. II/226), tak jižního přivaděče
sil. II/221. V případě předstihu jižního přivaděče by bylo nutno jej zapojit provizorně do
stávající sil. II/224 u vodojemu.

Železniční doprava je zastoupena železniční stanicí Podbořany na jednokolejné trati
č. 160 Plzeň – Podbořany – Žatec.
Ze železniční stanice Kaštice se odpojuje jednokolejná trať č.164 Kaštice – Kadaň,
Prunéřov. Dopravní obsluhu řešeného území doplňuje železniční zastávka Kněžice na trati
č. 160.
Letecká doprava je zastoupena okrajově při hranici k.ú. Podbořany polohou sportovního
letiště v k.ú. Vysoké Třebušice. Lokalizace a orientace letiště v náhorní poloze sedla mezi
Žebráckým a Podbořanským vrchem vylučuje vliv ochranných letových rovin na případnou
novou zástavbu do řešeného území.
Autobusovou dopravu, jak v rámci podbořanského regionu, tak mimo tento region,
zajišťuje veřejnou linkovou dopravou v závazku veřejné služby v Ústeckém kraji především
Autobusová doprava Podbořany s.r.o.
Cyklistická stezka společná pro chodce je realizována z Podbořan do průmyslové zóny
Alpka při ul. Vroutecké – sil. II/226.
Z hlediska tvorby cyklistických tras v rámci řešeného území Podbořanska se vychází
z předpokládaných vstupů nadregionálních a regionálních cyklotras jeho širšího území.
Nadregionální páteřní cyklostezka v rámci Ústeckého kraje je vedena podél Ohře. Od této
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cyklostezky s logem Chmelovelo I ve Vikleticích u Nechranické přehrady je vedena stávající
cyklostezka po Libědice a Čejkovice, zamýšlená jako Chmelovelo III – tzv. Podbořanská
spojka do Blatna a odtud dále na jihovýchod do povodí Střely na Plzeň a na východ pak do
Jesenice a na Rakovník. Část tzv. Podbořanské cyklistické spojky v úseku Čejkovice –
Podbořany – Valov je realizována, odbočka Podbořany – Buškovice – Krásný Dvůr je
v projektové přípravě.
Značená zelená turistická trasa je v rámci řešeného území Podbořan vedena ve směru
od Krásného Dvora přes Buškovice, Podbořany, Valov (převážně v souběhu s cyklistickou
stezkou) směrem na Kryry a Přírodní park Jesenicko. Využívány jsou účelové komunikace
(polní, lesní cesty), místní komunikace, tak i silnice II. a III. třídy.

4.1.2. Silniční síť
Východním okrajem řešeného území prochází v rámci k.ú. Pšov a Sýrovice stáv. silnice
I/27 Plzeň – Žatec – Most.
Pro sil. I/27 je zpracována Studie výhledové trasy sil. I/27 v úseku Žiželice – MÚK R6
Kolešov (obj. ŘSD ČR, zpracoval Pragoprojekt, a.s., 07/2007). Dle výsledků Oznámení vlivu
na životní prostředí bude na ni zpracována Dokumentace EIA.
Problematika vedení přeložky sil. I/27 dle této Studie, tj. v kolizním průchodu přes
souvislý pás chmelnic v Očihově, vyvolala potřebu přehodnotit řešení sil. I/27 v rozsahu
Očihova jeho západním obchvatem, jejím dopravně výhodným přiblížením trasy sil. I/27
k Podbořanům – do územního plánu Podbořany zapracována jako plochy DS1+DS9. Úsek
DS9 je prozatímně navržen v systému místních komunikací jako obchvat Sýrovic, po
schválení ZÚR ÚK může být přehodnocen jako vedení trasy sil. I/27. Přeložka trasy sil. I/27
v úseku Pšov – Sýrovice je dle ÚP VÚC SHP do ÚP zapracována jako DS8.
Přiblížení přeložky sil. I/27 k Podbořanům zvyšuje její lepší využití při rozvádění
dopravy na návrhovou silniční síť města a zvyšuje celkově komfort dopravy v řešeném území.
Novou Ověřovací studií přeložky sil. I/27 v tomto aktualizovaném rozsahu zadalo město
Podbořany s obcí Očihovem (zprac. LUCIDA s.r.o., projekce a inženýring, Ing. Josef Stanko).
Souběžně s návrhem ÚP je zpracovávaná Dokumentace SEA, na jejímž základě je
optimalizovaná varianta dle LUCIDA s.r.o. též územně stabilizována do územního plánu
Podbořan.
Z hlediska dopravních zátěží na silnicích II. třídy směřujících radiálně do Podbořan je
nejvýznamnější sil. II/226 Lubenec (I/6) – Podbořany – Pšov (I/27). Ze směru od Pšova
přebírá její vztahy přel. sil. I/27 až po křižovatku Podbořany–sever, dále pak novou přeložkou
sil. II/226 do její stávající trasy k Podbořanům.
Nesporný dopravní význam má sil. II/224 Kadaň – Podbořany – Očihov (I/27). Pro
převedení jejich vztahů od Kadaně mimo Podbořany je navržena její přeložka s přemostěním
železnice jako spojka ke stávající silnici II/226 (Pšov) – do územního plánu Podbořany
zapracována jako plocha DS4. S vyloučením těchto vztahů přes stávající železniční přejezd a
průjezdu obytnými částmi a nepřehlednou křižovatkou ul. Kadaňské – Žatecké – Politických
vězňů – Mlýnské je tak možno převádět především těžkou dopravu s využitím přeložky sil.
I/27 a jižního přivaděče sil. II/221 mimo město.
Propojení nové trasy I/27 a stáv. II/226 (budoucí II/224) je zařazeno jako plocha DS3.
Situaci na nejzatíženější křižovatce ve městě, tj. sil. II/224 – ul. Dukelské a sil. II/226 –
ul. Revoluční zlepší připravovaná přestavba na okružní křižovatku (r. 2009) – zapracována
jako plocha DS6.
Silnice II/221 má převažující charakter místních spojení menších sídel, tomu i odpovídají
menší dopravní zátěže. Její přeložka je v územním plánu označena jako DS2.
Křižovatky na stávající II/221 a na přeložce sil. II/221 jsou navrhovány na vstupu do
města též jako okružní.
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Křižovatka stáv. silnic II/221 a II/224 u urnového háje (u Městského úřadu) je navržena
pro svou nepřehlednost – šikmost jako okružní – zapracována jako plocha DS5.
Křižovatka sil. II/221 a místních komunikací (prodloužená ul. Švermova) západně od
býv. kasáren je navržena k přestavbě na okružní – plocha DS7.
Při založení koncepce silničního skeletu ve vztahu k Podbořanům jsou vytvořeny
podmínky pro navázání jižního silničního obchvatu – přivaděče sil. II/221 k přeložce sil. I/27,
napojení sil. II/226 v křižovatce Podbořany–sever a propojení stáv. silnic II/224 a II/226.
Pro spádové území Podbořan jako výrazného zdroje dopravy jsou tak vytvořeny
předpoklady pro odlehčení dopravy v centru města, včetně vyloučení těžké dopravy.
V případě převedení vztahů silnic II. (I.) třídy na nové přeložky budou jejich stávající
úseky převedeny do pasportu silnic III. třídy.

4.1.3. Komunikační síť
Hlavní průjezdná komunikační síť města Podbořan je páteřně tvořena průmětem silnic
II. a III. třídy. Tyto hlavní průjezdné komunikace patří k dopravně nejzatíženějším.
K této hlavní průjezdné komunikační síti náleží sběrné komunikace funkční třídy B –
hlavní a ostatní sběrné a obslužné komunikace C – hlavní, městské třídy (ČSN 736110
Navrhování místních komunikací).
Uvedená hlavní průjezdná komunikační síť přenáší většinu dopravní zátěže ve městě a
jsou po ní vedeny převážně linky autobusů.
Odlehčení dopravy na vnitřní komunikační síti se docílí krátkým propojením ul. Alšovy a
ul. Valovské – sil. III/2219 a rovnoměrnějším rozložením především vyjížďky ze sídliště –
KM2.
Je navrženo převedení úseku býv. II/221 do místních komunikací – KM3.
Je navržena obnova propojení Švermovy ul. a silnice do Buškovic územím býv. kasáren
– KM4.
Jako náhrada za nevyhovující žel. přejezd v pokračování ul. Větrné se pro rozvojovou
lokalitu Na Kotvě uvažuje komunikační propojení k sil. II/224 – ul. Kadaňské, tj. s využitím
stávajícího zabezpečeného žel. přejezdu v ul. Kadaňské anebo navrhované silniční spojky sil.
II/224 – II/226 nad žel. tratí – KM6.
V rámci rozvojových ploch je navržena komunikační síť v případech, je-li známa
konkrétní náplň, členění a dispozice těchto ploch:
KM1 – obsluha plochy BI19
KM5 – obsluha plochy BI3
KM7 – obsluha plochy PV2
Ve výkresu A3. Veřejná infrastruktura – dopravní infrastruktura je zakreslena veškerá síť
všech dalších obslužných komunikací (C jako spojovací či slepé) a účelové extravilánové
komunikace.

4.1.4. Autobusová doprava
V rámci řešeného území Podbořanska je provozována dálková a příměstská autobusová
doprava. Převažujícím dopravcem je Autobusová doprava Podbořany s.r.o.
Autobusové nádraží se nachází ve výhodné poloze v blízkosti žel. st. Podbořany,
v návaznosti na křižovatku ul. Alšovy a Husovy. Odstavné plochy autobusů se nachází
v přilehlém areálu po ul. Dělnickou.
V souvislosti s uvažovaným komunikačním propojením přes areál bývalých kasáren
v prodloužení ul. Švermovy se navrhuje pro obsluhu navrhovaného přestavbového území
zavést autobusovou dopravu se zastávkou cca v úrovni bývalé vnitřní brány (od. sídl.
Barborka).
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Rovněž je připravována autobusová zastávka v souvislosti s již vybudovanou stezkou pro
cyklisty a chodce při ul. Vroutecké – sil. II/226 do průmyslové zóny Alpka.
Autobusová doprava bude nepochybně vedena i po navrhovaných přeložkách sil. I/27 a
II/221. Nově navrhovaná zastávka u přemostění železniční tratě a vlečky navazuje na pěší tah
mezi žel. stanicí Podbořany a průmyslovou zónou Alpka.

4.1.5. Železniční doprava
Stavebně technický stav železniční tratě č. 160 Plzeň – Most a především tratě č. 164
Kaštice – Kadaň, Prunéřov je včetně jejich zařízení a vybavenosti celkově zanedbaný a
prochází útlumem.
Ze železniční stanice Podbořany se na trati č. 160 Plzeň – Most přímé vlakové spojení
nabízí prostřednictvím spojů:
• Podbořany – Plzeň
• Mladotice – Chomutov
• Most – Plzeň (R)
• Podbořany – Kadaň, Prunéřov
Vlakové spoje Podbořany – Kadaň, Prunéřov jsou provozovány úvraťově mezi žel. tratí
č. 160 Plzeň – Most a tratí č. 164 Kaštice – Kadaň, Prunéřov, a to v omezeném rozsahu cca
dva spoje během pátku a neděle.
Na trati č. 160 Plzeň – Most je též provozována narůstající nákladní doprava.

4.1.6. Letecká doprava
Sportovní letiště ležící v k.ú. Vysoké Třebušice při hranici řešeného území Podbořan je
napojeno na účelovou komunikaci od sil. II/224 Podbořany – Kadaň (mimo řešené území).
Tato účelová komunikace je dál propojena na sil. III/2247 v Dolánkách v řešeném území.

4.1.7. Doprava v klidu a dopravní vybavenost
Rozmístění významných stávajících i navrhovaných parkovacích a odstavných ploch a
areálů řadových garáží je patrné z výkresu č. A3. Veřejná infrastruktura – dopravní
infrastruktura.
Ostatní parkování a odstavování vozidel je dle místních podmínek umožněno s využitím
stávajících či rozšířených komunikačních profilů v rámci veřejných prostranství, též při
náležité organizaci dopravy (jednosměrný provoz apod.)
Nově je navrženo parkoviště u urnového háje ve větvení stáv. sil. II/221 (Blšany) a II/224
(Očihov), přístupné ze stávajícího příjezdu od sil. II/224 k hřbitovu – plocha DP1
V tomto výkresu jsou rovněž vyznačeny ostatní dopravní plochy – významnější zařízení
automobilové dopravy, tj. větší čerpací stanice pohonných hmot a další jiná vybavenost.

4.1.8. Cyklistická doprava
V rámci řešeného území Podbořanska je vytipováno několik účelových cest či méně
frekventovaných silnic II. nebo III. třídy, které jsou vhodně využívány k cyklistické dopravě.
Jedná se o trasy, vedoucí z Podbořan na:
• Letov, Přírodní park Džbán
• Valov, Kryry, Přírodní park Jesenicko
• Vroutek
• Hlubany, Buškovice, Krásný Dvůr
• Hlubany, Dolánky, Čejkovice
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Je realizována stezka pro cyklisty a chodce do průmyslové zóny Alpka po ul. Vroutecké
– sil. II/226, která zlepšuje dopravní přístupnost průmyslové zóny
V r. 2009 byla otevřena tzv. Podbořanská spojka, tj. regionální cyklotrasa, která navazuje
na stávající cyklostezku Vikletice – Libědice – Čejkovice, vedenou od nadregionální
cyklostezky podél Ohře. Je vedena přes Kněžice, Oploty, Dolánky, pod vrchem Rubín přes
Podbořany na Valov, v budoucnu pak na Kryry, Blatno a na nadregionální cyklotrasy
Jesenicka, Karlovarska a Plzeňska. Využívá pozemků stávajících cest a silnic a po účelových
cestách.
Z Podbořan je uvažována místní odbočka přes Buškovice do Krásného Dvora (dvě
větve).

4.1.9. Polní cesty a průchodnost krajiny
Územím prochází turistická trasa od Krásného Dvora přes Buškovice, Podbořany, Valov
směrem na Kryry a Přírodní park Jesenicko.
Je navržena síť polních cest s využitím současných polních cest. Doplněny jsou úseky
KU1 až KU8, z nichž KU1 až KU3 jsou zároveň součástí cyklostezky a KU4 až KU8
využívány především jako pěší trasy – propojení sídel v krajině.

4.1.10. Pěší doprava v sídle
Hlavní pěší tahy jsou nejvýrazněji realizovány v centrální části města, především ve
vazbě k nám. T.G. Masaryka, městský úřad, sídliště a přilehlé vybavenosti.
Pěší tah vedený od žst. Podbořany k průmyslové zóně Alpka je v návrhu bezkolizně
převáděn přes žel. trať a vlečku s využitím nadjezdu přeložky sil. II/221 (vazba na
navrhovanou autobusovou zastávku).

4.2. Technická infrastruktura
4.2.1. Vodní toky a vodní nádrže
Město Podbořany s místními částmi Hlubany, Buškovice, Valov, Kněžice (Oploty,
Mory), Neprobylice, Dolánky, Kaštice, Sýrovice, Pšov, Letov leží mezi Doupovskými horami
a Rakovnickou pahorkatinou v nadmořské výšce 240 – 360 m n.m.

Základní hydrologické a hydrogeologické údaje oblasti
Hydrogeologicky patří do neogénu s puklinovým zvodněním s vydatností do 5 l × s-1.
Hydrologické údaje:
srážky … 540 mm × r-1
odtokový součinitel … 0,24
specifický odtok … 4,1 l × s-1 × km2
Vodní toky
Celý katastr Podbořan leží v povodí Ohře.
Významné vodní toky:
Správce: Povodí Ohře, s.p., Chomutov, provoz Žatec.
Dolánecký potok, po soutoku v Kněžicích Leska
ČHP
1-13-03-023 Dolánecký potok
1-13-03-025 Dolánecký potok
1-13-03-026 Leska
Ostatní vodní toky, včetně bezejmenných přítoků – správce: Zemědělská
vodohospodářská správa Chomutov, provoz Žatec.
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Leska a Třebčický potok
ČHP
1-13-03-018 Leska
1-13-03-019 Třebčický potok
1-13-03-020 Leska
Kyselý potok (Podbořanská strouha)
ČHP
1-13-03-024 Kyselý potok
Koncová část Kyselého potoka je v délce 524 m zatrubněna až do vyústění do
Doláneckého potoka.
Valovský potok a Blšanka
ČHP
1-13-03-076 Valovský potok
ČHP
1-13-03-077 Blšanka (pouze povodí)
Radíčeveská strouha
ČHP
1-13-03-089
Okrajově zasahují do území povodí (bez toků):
ČHP 1-13-03-058 Podhora (jihozápadní cíp)
ČHP 1-13-03-014 Leska (směrem na Krásný Dvůr)
ČHP 1-13-03-017 Dubá II (západně od Mor)
ČHP 1-13-03-027 Liboc (severovýchodně od Kněžic).

Ochrana před povodněmi
V řešeném území bylo vymezeno zaplavované území na toku Doláneckého potoka,
včetně aktivní zóny, stanoveno 12. 12. 2008, pod č.j.:153374/ZPZ/08/Doláneckýp/Ko; č. km
0,000 – 21,900, tj. od pramene v Doupovských horách na hranici vojenského újezdu Hradiště
až po soutok s Leskou v obci Kněžice.
Záplavové území Kyselého potoka v zástavbě Podbořan, včetně aktivní zóny, bylo
stanoveno v rámci povodňového plánu města a v rozsahu zástavby města.
Vodní nádrže
Podbořany, Hlubany
V lukách – boční nádrž 1,8 ha na Kyselém potoce s kaskádou pěti nádrží 5 × 0,2 ha.
Rybník u mlýna – 0,3 ha.
U vlečky – nebeský rybník 0,3 ha.
Za továrnou – nádrž 1,4 ha v areálu průmyslového závodu, boční nádrž Kyselého potoka.
Koupaliště – napájené vodou z vrtané studně.
Rumplák 1,3 ha a Krcál 1,5 ha – boční nádrže na Doláneckém potoce.
Buškovice
Nádrže v lokalitě Písek – vzniklé těžbou kaolinu. Celkem 13 nádrží, z nich tři o rozloze
1,5; 1,1; 0,8 ha a ostatní o velikosti do 0,5 ha (nádrž Blechovka). V nádržích je spodní
a dešťová voda.
Pod vrchem – nádrž o rozloze 3,3 ha a dvě malé nádržky do 0,2 ha. Nádrže bez trvalého
přítoku odvodněné do Kyselého potoka.
Valov
Černý rybník – rozloha 0,2 ha (nebeský), odvodněný do Valovského potoka.
Neprobylice
Návesní rybník – o rozloze 0,2 ha, boční rybník na Doláneckém potoce.
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Kněžice (Mory, Oploty)
Rybníky U Morů – horní rybník o rozloze 2,5 ha a dolní rybník s rozlohou 4,5 ha, boční
rybníky na potoce Leska.
Kněžické rybníky – horní rybník s rozlohou 7,5 ha a dolní rybník o rozloze 10,8 ha,
boční rybníky na potoce Leska.
Kaštice
Hornův mlýn – cca 1,3 km dlouhý náhon na Doláneckém potoce.
Požární nádrže
Požární nádrže jsou situovány v Podbořanech, Sýrovicích, Pšově, Morech a Letově a
jsou ve vlastnictví města.
NÁVRH
V celém řešeném území Podbořan, včetně přidružených obcí, nemají správci vodních
toků ve svých plánech žádné úpravy spravovaných toků. Lze předpokládat revitalizaci
postupně vytipovaných úseků koryt toků.
Kyselý potok – dle povodňového plánu je nutná rekonstrukce stávajícího propustku
DN400 na profil DN 800 a provedení bezpečnostního přelivu na silničním náspu komunikace
Podbořany – Vroutek.
Při této úpravě vznikne před silničním náspem při přítoku Q100 poldr o rozloze cca 20 ha.
Nové víceúčelové nádrže jsou dále navrženy v katastru Buškovice na plochách VH1 a
VH2 na Doláneckém potoce a v katastru Kněžice VH3 na potoce Leska. Všechny nádrže jsou
navrženy jako boční.
Nepředpokládá se rekonstrukce stávajících objektů vodních nádrží mimo běžné údržby.
Vodní nádrže nejsou vodními toky protékané, nehrozí protržení hrází při velkých vodách.
Požární nádrže – požární zabezpečení bude zajišťováno dle ČSN 730873 z vodních toků
a nádrží.

4.2.2. Zásobování pitnou vodou
Město Podbořany a připojená sídla jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového
vodovodu. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
Teplice, provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice.
Místní část Dolánky není připojena na veřejný vodovod.

Podbořany
Podbořany jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Podbořany
OK-SK-LN.007 vodovodem OK-SK-LN.007.1 z vodojemu VDJ Podbořany – 2 × 1500 m3
(393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy
Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před městem je osazen redukční ventil v AŠ „u hřbitova“
s výstupní hodnotou 0,4 MPa a v AŠ „u Bidipa“ je osazen redukční ventil s výstupní
hodnotou 0,3 MPa. Na vodovod je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel.
Hlubany
Hlubany jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OK-SK-LN.007
vodovodem OK-SK-LN.007.2 z vodojemu VDJ Podbořany. Před obcí je osazen redukční
ventil s výstupní hodnotou 0,4 MPa nebo je možné obec zásobovat z rozvodných řadů města
Podbořany. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.
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Buškovice
Buškovice jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr
OK-SK-LN.006 vodovodem OK-SK-LN.006.1 z vodojemu VDJ Podbořany. Na vodovod je
napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.
Valov
Valov je zásobován vodou z místního vodovodu Valov M-LN.005. Zdrojem vody je
vodní zdroj Valov, ze kterého se voda čerpá do vodojemu VDJ Podbořany. Na výtlačném
řadu je odbočka pro obec Valov, před kterou je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou
0,55 MPa. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel.
Kněžice
Kněžice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky
OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.3 z vodojemu VDJ Sedčice – 1 × 70 m3 (288,00 /
290,10 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Vodovodem je
zásobováno 92 % trvale bydlících obyvatel.
Připravuje se přepojení na skupinový vodovod Podbořany.
Oploty
Oploty jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky OP-SKLN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.4 z rozvodné sítě obce Kněžice zásobované z vodojemu
VDJ Sedčice. Vodovodem je zásobováno 91 % trvale bydlících obyvatel.
Připravuje se přepojení na vodovod Podbořany.
Mory
Mory jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky
OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.6 z rozvodné sítě obce Kněžice zásobované
z vodojemu VDJ Sedčice. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel.
Připravuje se přepojení na vodovod Podbořany.
Sýrovice
Sýrovice jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011
vodovodem OK-SK-LN.011.2 z PK Pšov – 2 × 150 m3 (354,80 / 358,80 m n.m.), který je
zásobován vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je
zásobováno 74 % trvale bydlících obyvatel, 26 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno
individuálně.
Pšov
Pšov je zásobován vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 vodovodem
OK-SK-LN.011.1 z PK Pšov. Vodovodem je zásobováno 79 % trvale bydlících obyvatel,
21 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami.
Neprobylice
Neprobylice jsou zásobovány vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky
OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.5 z rozvodné sítě obce Oploty zásobované
z vodojemu VDJ Sedčice. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel.
Letov
Letov je zásobován vodou z místního vodovodu Letov OK-M-LN.009. Zdrojem vody je
přívodní řad DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice z vodojemu VDJ
Podbořany. Vodovodem je zásobováno 88 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 12 %
obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami.
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Dolánky
Dolánky nemají vodovod, zásobování pitnou vodou je individuálně z domovních studní.
Kaštice
Obec Kaštice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany
OK-SK-LN.007 vodovodem OK-SK-LN.007.4 z rozvodné sítě města Podbořany z vodojemu
VDJ Podbořany. V současné době jsou obyvatelé zásobováni pitnou vodou z domovních
studní, protože nejsou vybudovány vodovodní přípojky. Vydatnost studní není v suchém
období dostatečná. Kvalita vody není pravidelně kontrolována.
Nouzové zásobování pitnou vodou
Pro krizové zásobování pitnou vodou byly vytipovány zdroje podzemní vody ve Valově
a v Holedči vrty 8, 9, 10, 11.
Místo
PODBOŘANY
HLUBANY
BUŠKOVICE
VALOV
KNĚŽICE
OPLOTY
MORY
SÝROVICE
PŠOV
NEPROBYLICE
LETOV
DOLÁNKY
KAŠTICE

Dnešní počet EO

Nárůst EO

Potřeba pitné vody
(m3 × d-1)

Celkem EO

5488

1446

6934

1146,8

350
50
100
50
50
200
50
10
150
1
100

141
9
21
27
42
21
24
33
12
30
9

491
59
121
77
92
221
74
43
162
31
109

83,5
10,0
20,6
13,1
15,6
37,6
12,6
7,5
27,5
5,3
18,5

Orientační výhledová potřeba pitné vody
Denní potřeba, včetně služeb 170 l na 1 EO.
Současná potřeba pitné vody fakturované v roce 2007 v Podbořanech a Hlubanech je
257762 m3 × r-1, tj. 706,2 m3 × d-1. Specifická potřeba EO při 5488 EO je 129 l × d-1.

NÁVRH
Vodovodní rozvody v celém řešeném území jsou bez větších problémů. Kapacita
vodních zdrojů má dostatečnou rezervu pro rozvoj řešeného území.
Všechny návrhové plochy v Podbořanech, Hlubanech a Buškovicích budou napojeny na
vodovod pitné vody přípojkami ze stávajících řadů nebo novými řady vedenými v rámci
místních komunikací.
Stávající rozvody z azbestocementového potrubí budou vyměněny. Předpokládá se
výměna některých úseků potrubí s většími ztrátami vody.
V sídlech Oploty, Sýrovice, Pšov, Letov, Kaštice je navrženo připojení dosud
nepřipojených obytných domů na vodovod pitné vody.
Všechny návrhové plochy kromě Dolánek budou napojeny na vodovod pitné vody
přípojkami ze stávajících řadů nebo novými řady vedenými v rámci místních komunikací.
Připravuje se propojení vodovodní sítě sídel Kněžice, Oploty, Mory, Neprobylice na
skupinový vodovod Podbořany, trasa propojení však dosud není známa.
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4.2.3. Kanalizace a čištění odpadních vod
Podbořany a Hlubany
Podbořany a sídlo Hlubany mají jednotnou kanalizační síť K-LN.006.1-JC ukončenou
čistírnou odpadních vod ČOV Podbořany s odtokem vyčištěné vody do Doláneckého potoka.
Odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do ČOV a od 1 % trvale
bydlících obyvatel odtékají nečištěné odpadní vody přímo do vodoteče.
ČOV Podbořany je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro cca 7700 EO a
slouží pro čištění odpadních vod pro Podbořany a sídlo Hlubany. Do provozu byla uvedena
v roce 1974.
Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS, a.s., Teplice a provozovatelem jsou Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., Teplice.
Návrh
Nová kanalizace bude navrhována jako oddílná splašková kanalizace a bude napojena na
stávající kanalizační stoky.
Všechny plochy navržené k zástavbě budou připojeny přípojkami nebo novými řady do
stávajících stok.
Dešťové vody budou v maximální možné míře vsakovány, nebo odváděny do místních
vodotečí.

Buškovice
Obec Buškovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 12 % trvale bydlících obyvatel
jsou čištěny v domovních mikročistírnách, od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou
zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % trvale bydlících obyvatel
jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od zbylých 8 % obyvatel jsou
zachycovány v septicích se vsakováním.
Dešťové vody jsou z části odváděny dešťovou kanalizací vybudovanou v akci „Z“ v 60.
až 70. letech. K dešťové kanalizaci není dokumentace. Část dešťových vod odtéká povrchově
do Doláneckého potoka protékajícího obcí.
V Buškovicích je navržena oddílná tlaková kanalizace, připojená na kanalizační síť
v Podbořanech. Dešťové vody budou vsakovány nebo odvedeny do Doláneckého potoka.
Posouzení kapacity ČOV
V současné době je ČOV v rekonstrukci s předpokládaným ukončením přestavby v roce
2009. Dnešní zatížení čistírny odpadních vod je cca Qd … 1370 m3 × d-1.
BSK5 … 400 kg × d-1
Znečištění
CHSK … 720 kg × d-1.
Počet připojených obyvatel … 5488 EO.
Po rekonstrukci bude mít ČOV kapacitu 7700 EO, tj. množství odpadních vod
∅ Q … 606 922 m3 × r-1
∅ Qd … 1663 m3 × d-1.
Znečištění
BSK5 … 463 kg × d-1
CHSK … 845 kg × d-1

ČOV bude mít po rekonstrukci dostatečnou rezervu ve výkonu cca 2200 EO, potřebnou
pro navrhovaný rozvoj města Podbořan, Hluban a nově v návrhu připojených Buškovic.
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Počet připojených EO na ČOV
Místo
Podbořany a Hlubany
Buškovice
Celkem

Dnešní počet EO
5488
350
5838

Nárůst EO
1446
141
1587

Celkem EO
6934
491
7425

Kapacita rekonstruované ČOV 7700 EO vyhoví.

Ostatní sídla
Valov (50 + 9 EO)
Obec nemá kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou od 100% bydlících
obyvatel zachycovány v septicích se vsakováním.
Dešťové vody jsou povrchově sváděny do Valovského potoka protékajícího obcí.
Kněžice (100 + 21 EO)
Obec Kněžice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel
jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou
nečištěné odpadní vody vypouštěné přímo do vodoteče.
Dešťové vody jsou odváděny do potoků Leska a Doláneckého potoka z části povrchově a
z části dešťovou kanalizací vybudovanou v 60. až 70. letech v akci „Z“. K dešťové kanalizaci
není dokumentace.
Oploty (50 + 27 EO)
Obec nemá kanalizaci, odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v septicích a
vsakovány.
Dešťové vody jsou sváděny povrchově do Doláneckého potoka, který protéká obcí.
Mory (50 + 42 EO)
Obec nemá kanalizaci, odpadní vody jsou nečištěné vypouštěny do vodoteče. Obcí
protéká potok Leska a Třebčický potok. Dešťové vody jsou sváděny povrchově do potoků.
Sýrovice (200 + 21 EO)
Obec Sýrovice má čistírnu odpadních vod s kapacitou 75 EO, tj. množství odpadních vod
Q … 20,0 m3 × d-1.
Na ČOV jsou připojeny 2 obytné domy (bytovky) oddílnou kanalizací. Vlastníkem ČOV
je SVS, a.s., Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice.
Dešťové vody jsou povrchově sváděny do Radíčeveské strouhy protékající obcí.
Pšov (50 + 24 EO)
Obec Pšov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel
jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny
v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
Dešťové vody jsou odváděny z části dešťovou kanalizací a z části povrchově do
Radíčeveské strouhy. K dešťové kanalizaci budované v 60. až 70. letech není dokumentace.
Neprobylice (10 + 33 EO)
Obec nemá kanalizaci. Odpadní vody obyvatel jsou likvidovány v septicích se
vsakováním.
Dešťové vody jsou povrchově odváděny do Doláneckého potoka.
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Letov (150 + 12 EO)
Obec Letov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel
jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou
akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany.
Dešťové vody jsou z části odváděny do vodního toku dešťovou kanalizací budovanou
v akci „Z“ v 60. až 70. letech. Od kanalizace není dokumentace. Část dešťových vod je
odváděna povrchově do bezejmenného přítoku Doláneckého potoka.
Dolánky (1 + 30 EO)
Obec nemá kanalizaci, odpadní vody jsou zachycovány v septicích s odtokem do
Doláneckého potoka.
Dešťové vody jsou odváděny povrchově do potoka.
Kaštice (100 + 9 EO)
Obec nemá kanalizační systém, odpadní vody jsou zachycovány v septicích se
vsakováním.
Dešťové vody jsou z části odváděny dešťovou kanalizací budovanou v akci „Z“ v 60. až
70. letech, z části jsou odváděny povrchově do vodoteče. Obcí protéká levostranný přítok
Doláneckého potoka.

NÁVRH
V sídlech Kněžice, Oploty, Mory, Neprobylice, Kaštice, Dolánky, Sýrovice, Pšov, Letov,
a Valov je navržena likvidace odpadních vod vybudováním domovních ČOV, eventuelně
rekonstrukcí septiku na domovní ČOV.
Stávající dešťové kanalizace budou využívány pro odvedení dešťových vod, eventuelně
vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren po prověření technického stavu dešťové
kanalizace.
U rekreačních objektů zůstane zachován žumpový systém s vyvážením odpadních vod na
ČOV Podbořany.
Dešťové vody budou likvidovány vsakováním a odváděním povrchově do vodních toků.

4.2.4. Zásobování teplem
Dle ČSN 06 0210 patří řešené území do oblasti s nejnižší výpočtovou venkovní teplotou
-12 °C, krajina bez intenzivních větrů.
Centrální zásobování teplem se uplatňuje pouze v sídlištní zástavbě, kde byly
vybudovány dva teplovodní systémy (potrubí uloženo v kanálech), které jsou zásobovány
z kotelen:
adresa
Sídliště míru 930
Dukelská 899

palivo
plyn
plyn

výkon (MW)
4,0
2,1

V převážné části města Podbořan, Buškovicích a Hlubanech jsou k vytápění využívána
lokální topidla, event. areálové či domovní kotelny na zemní plyn, částečně též tuhá paliva.
V území se nacházejí tyto kotelny průmyslových podniků se jmenovitým výkonem
nad 2 MW:
název
Lasselsberger
LOGIT
CONTA
VAPO

adresa
Dělnická 313
Hlubany 119
Hlubany 121
Žatecká

palivo
plyn
plyn
plyn
mazut, plyn
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V lokalitách které nejsou plynofikovány, zejména v přilehlých sídlech ve správním
území (Mory, Kněžice, Oploty, Neprobylice, Kaštice, Dolánky, Sýrovice, Pšov, Letov a
Valov), převažuje dosud vytápění tuhými palivy. Elektrická energie je na řešeném území
využívána pouze doplňkově, zkapalněné plyny a obnovitelné zdroje jsou využívány ojediněle.

4.2.5. Zásobování plynem
Do řešeného území v k.ú. Neprobylice a Sýrovice zasahuje trasa projektovaného VVTL
plynovodu DN 1400 Hora Svaté Kateřiny – Rozvadov.
Území je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodu Žatec – Podbořany (dimenze
DN 150), který dále pokračuje v dimenzi DN 200 ve směru Běsno. Z plynovodu Žatec –
Podbořany jsou vedeny odbočky:
dimenze
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100, část v DN 200
z něj odbočky

DN 100, 150
DN 80

pro VTL RS
VAPO
Blšany
Podbořany
Hlubany, LOGIT, Buškovice
Keramika Podbořany
Hlubany

V řešeném území jsou umístěny:
• městské regulační stanice – VTL/STL Podbořany, Hlubany a Buškovice
• průmyslové VTL regulační stanice – Keramika Podbořany (firma Lassesberger), Kaolín
Hlubany, LOGIT a VAPO
Z VTL/STL RS Podbořany je plynofikována středotlakým systémem převážná část města
včetně Hluban. Kromě části páteřního plynovodu provedeného v ocelovém potrubí DN 125,
DN 160 (v ul. Komenského, Bedřicha Smetany a 29. srpna) a některých kratších úseků jsou
STL řady provedeny vesměs v polyetylénu.
V ul. 29. srpna je umístěna regulační stanice STL/NTL, ze které je plynofikována
nízkotlakým systémem centrální a severní část města. NTL řady v centru města byly
vybudovány v rámci původní plynofikace města v oceli, novější řady v severní části
v polyetylénu. Z VTL/STL RS Buškovice je provedena plynofikace Buškovic STL systémem,
materiál polyetylén. Z VTL/STL RS Hlubany jsou napojeny řady jak v oceli, tak
v polyetylénu.
Rozsah plynofikace území a technický stav plynovodních sítí je vyhovující.

STL plynovodní rozvody pro nové výstavbové plochy budou navrženy v návaznosti na
stávající sítě napojené z městských VTL regulačních stanic. Nové plochy v severní části
města jsou navrženy k zásobování z NTL sítě. U většiny menších ploch jsou stávající
plynovodní sítě uloženy v přilehlých komunikacích nebo dovedeny d blízkosti ploch.
Zásobování kapacitních ploch je navrhováno následně:
Místní část
Buškovice
Hlubany

Podbořany

plocha
PV3
BI3
přestavba kasáren
PV2
BI16
BI19
OV1, 2,3

napojení
z PE160 nebo samostatný vývod z RS
řad PE 63 v obci a nové zástavbě
prodloužení PE 90 Švermova a z PE 90 ul. Vroutecká
prodloužení a odbočky z PE 225 Vroutecká
z řadů PE 63 v ul. Letovská a 5. května
prodloužení PE 63 ul. 5. května, Valovská, Budovatelů
prodloužení NTL PE 110 v ul. Žatecká
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Orientační odhad nárůstu potřeb plynu
Pro odběry v kategorii obyvatelstvo byly použity koeficienty:
druh odběru
měrná spotřeba
koef. současnosti
roční spotřeba
RD
3,0 m3/h
ks = 1 / n0,1
3500 m3/rok
Pro nebytové odběry je odhadováno:
potřeba tepla na hektar
nové plochy 770 kW
potřeba plynu na hektar
nové plochy 100 m3/ha
koeficient současnosti
k = 0,8 součtového odběru
roční doba využití
1 800 hod.
Odběratel
oblast RS Podbořany
domácnosti v RD
podnikatelé a velkoodběratelé – nové plochy
– přestavba
součet za oblast RS Podbořany
oblast RS Buškovice
domácnosti v RD
podnikatelé a velkoodběratelé
Součet za oblast RS Buškovice
oblast RS Hlubany
podnikatelé a velkoodběratelé

Počet

přestavba
přestavba

Qh (m3/hod)

385 kW
50 m3/ha

Qh (tis. m3/hod)

945
35,3 ha
10,5 ha

1 430
2 820
420
4 670

3 307 500
6 354 000
945 000
10 606 500

47
6,9 ha

95
550
645

164 500
1 242 000
1 406 500

43,3 ha

3 460

7 740 000

88 775

19 753 000

celkový součet

V případě potřeby by bylo nutno přistoupit k rekonstrukci RS na vyšší výkon.

Bezpečnostní a ochranná pásma
Zákonem č. 458/2000 Sb. byla stanovena bezpečnostní pásma plynových zařízení, která
jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a
k ochraně života, zdraví a majetku osob. Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze
s předchozím písemným souhlasem provozovatele zařízení.
Bezpečnostní pásma činí u:
10 m na obě strany
VTL regulační stanice
VTL plynovodu do DN 100 včetně
15 m na obě strany
VTL plynovodu do DN 250 včetně
20 m na obě strany
VVTL plynovodu nad DN 500
200 m na obě strany
Ochranná pásma činí u:
4 m na obě strany
plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně
středotlakých plynovodů a přípojek v zastaveném území obce 1 m na obě strany

4.2.6. Produktovody
Východním okrajem řeš. území prochází katodově chráněný produktovod ČEPRO, a.s.

Ochranné pásmo
Ochranné pásmo je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
300 m po obou stranách od osy potrubí.
Ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který je bez újmy
obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a
k zajištění bezpečnosti osob a majetku.
Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodů hořlavých kapalin (produktovodu):
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V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy
průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin.
Uvnitř ochranného pásma je také zakázáno:
• do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody,
jde-li potrubí přes řeku,
• do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní
důležité objekty a železniční tratě podél potrubí,
• do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
• do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,
• do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,
• do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a
bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a
vysazování stromů.
Související předpisy: vládní nařízení č. 29/1959 Sb., O oprávnění k cizím nemovitostem
při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, ČSN 650204
(Dálkovody hořlavých kapalin).

4.2.7. Zásobování elektrickou energií
Řešeným územím probíhají v souběhu dvě trasy vedení celostátní přenosové soustavy
VVN 400 kV společnosti ČEPS, a.s.:
V 412/420
Hradec – Řeporyje, Hradec – Mírovka
V 430
Hradec – Chrást
Dále územím probíhají vedení VVN 110 kV Lišany – Vernéřov a Výškov – Podbořany –
Vernéřov, ze kterého je zasmyčkována (potahy č. 355, 354) transformovna 110/22 kV
Podbořany, osazená dvěma transformátory o výkonu 40 MVA, která zajišťuje napájení širší
oblasti vedeními VN o napětí 22 kV.
Transformační výkon je dostačující (s určitou rezervou), v případě potřeby by bylo
možno osadit transformátory o výkonu 63 MVA.
Převážná část města Podbořany je napájena z TR Podbořany dvěma vývody (Barborka,
OSP) do kabelové sítě 22 kV. Na tyto vývody jsou zasmyčkovány trafostanice 22/0,4 kV.
Z hlediska spínání sítě mají významnější funkci zejména TS Bílý kopec, Náměstí, Družina a
ZKZ.
Vývod „Candy“ napájí zejména průmyslové odběry na jižním okraji města, vývod
„Logit“ napájí TS firmy Logit.
Trafostanice jsou v provedení zděném a kioskovém, volně stojící. V současné době jsou
budovány zejména kioskové stanice typu Scheidt.
Kabelová síť 22 kV je tvořena staršími kabely dimenze 3 × 240, 3 ×185 (ANKTOYPV,
ANKTOYPVs) a novějšími kabely 3 × 240 (AXEKCY, AVXEKVCEY). Síť je v poměrně
dobrém stavu a její konfigurace umožňuje eventuelní další zahušťování novými
trafostanicemi.
Dále z TR Podbořany vychází 6 vývodů do nadzemních vedení 22 kV (vedení Kaštice –
Čeradice, vývody Měcholupy, Valov, Drahonice, Chmelištná, Maštov, Zlovědice), které
zásobují kromě okrajových částí města Podbořan a sídel v jeho správním území též obce
v širším okolí.
Sekundární síť nízkého napětí je v převážné části Podbořan, částečně v Hlubanech,
Buškovicích a Pšovu kabelizována, ve vyhovujícím stavu.
Sítě NN v ostatních sídlech jsou převážně v nadzemním provedení. V Kněžicích je
vzhledem k požadavkům na elektrická vytápění připravováno položení kabelu od TS Obec 2
do severní části zástavby.

Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu

50

Bilance nárůstu elektrického příkonu
Bilance nárůstu elektrického příkonu (vztaženo na distribuční trafostanici) je u nových
ploch bydlení stanovena pro lokality vytápěné plynem na 4,5 kW/RD a 1,5 kW/b.j. (soudobě
na distribuční trafostanici), u ostatních lokalit s odhadovaným podílem do 30 % elektrického
vytápění (převážně smíšené obytné plochy vesnické) na 8 kW/RD.
Pro plochy nebytových funkcí, kde k dispozici nejsou přesnější údaje o budoucím využití
plochy, byl použit ukazatel 0,01 – 0,012 kW/m2.
U ploch přestaveb je uvažováno s hodnotami navýšení příkonu cca 40 – 50 % oproti
novým plochám.
Místní část
Podbořany
Hlubany obec + přestavba kasáren
Hlubany průmyslová zóna
Buškovice
Mory
Kněžice
Oploty
Neprobylice
Kaštice
Dolánky
Pšov
Sýrovice
Valov
součet v soudobosti na TS
součet v soudobosti na síť VN – koef. 0,85

Ps (kW)
2 387
1 619
4 200
1 040
112
56
72
84
20
80
543
52
24
10 289
8 746

Návrh
Pokrytí nárůstu zatížení v menších lokalitách nové zástavby se předpokládá z rezerv
výkonu, případně zvyšováním výkonu stávajících trafostanic (v případě nutnosti osazení
větších transformátorů nebo jejich zdvojení u stávajících trafostanic, v případě potřeby jejich
rekonstrukce). Výstavba nových trafostanic 22/0,4 kV je navrhována pro kapacitnější lokality
bytové i nebytové zástavby.
místní část
plocha Ps (kW)
TS
Buškovice
BV2
113
1N
PV3
829
2N
Hlubany
PV2
4 199
3N až 6N
BI10
108
7N
BI3
675 8N + TS Hlubany
Podbořany
BI16
270
9N
BI19,
567
10N,11N
BI20
OS4
80
12N
OV1, OV2
392
13N
OV6
153
14N
PV1
138
15N
Pšov
OV11
491
16N

napojení
VV vývod Maštov
VV k TS U hřiště
smyčky na kabel k TS Candy, Automotive
smyčka na kabel TR – TD Kasárna – TS Barborka
smyčka z TS Porodnice, vývod do VV u TS Hlubany
smyčka na kabel TS Nemocnice – TS Bílý kopec
smyčka na kabel TS Nemocnice – TS Koupaliště
VV vývod Valov
VV vývod Měcholupy
smyčka na kabel TS Bílý kopec – TS Mlýnská
VV k TS Tesla, ZZN, BIDIPO
VV k TS Sýrovice statek, Sýrovice obec

Distribuční charakter se předpokládá u TS1N, TS2N, TS7N, TS8N, TS9N, TS10N,
TS11N, TS13N, TS14N, TS16N, ostatní budou průmyslové (TS3N, TS4N, TS5N, TS6N,
TS12N, TS15N) a jejich umístění není přesně stanoveno, ale předpokládá se v rámci příslušné
plochy, kterou budou zásobovat.
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Pro novou zástavbu se kromě připojení jednotlivých objektů v okrajových sídlech počítá
s vybudováním nových kabelových rozvodů sekundární sítě NN.

Ochranná pásma elektrických zařízení
Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti
tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a
majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení,
elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky (§ 46, odst. 2).
S poukazem na ustanovení § 98 odst. 2 energetického zákona je právní režim ochranného
pásma nutné posuzovat podle doby jejich vzniku a právního předpisu účinného v době jejich
vzniku. tj. zákona č. 79/1957 Sb., zákona č. 222/1994 Sb. a současně platného zákona
č. 458/2000 Sb.
druh el. zařízení
Nadzemní vedení do 400 kV
Nadzemní vedení do 110 kV
Nadzemní vedení VN do 35 kV
Podzemní vedení

ochranné pásmo
dle z.
dle z.
dle z.
458/2000
222/1994 75/1957
20 m
20 m
25 m
12 m
12 m
15 m
7m
7m
10 m
1m
1m
1m

Rozvodna (transformovna)

20 m

20 m

30 m

Elektrická stanice s napětím větším
než 52 kV
Elektrická stanice stožárová

20 m

20 m

30 m

7m

20 m
20 m

30 m

Elektrická stanice kompaktní a zděná

2m

30 m

vymezení
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního vodiče
od krajního kabelu
od oplocení nebo od vnějšího líce
obvodového zdiva
od oplocení nebo vnějšího líce
obvodového zdiva
vymezení svislými rovinami
vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od oplocení

4.2.8. Elektronické komunikace
Telekomunikace
V řešeném území probíhají trasy optických (dálkových) kabelů společnosti Telefónica
O2 Czech Republic, a.s.
Veřejná telekomunikační síť je v řešeném území provozována z digitální ústředny (RSU)
Podbořany, umístěné na Masarykově náměstí, a dále z RSU Krásný Dvůr.
Místní (přístupová) telekomunikační sít je na území Podbořan tvořena převážně
metalickými kabely v samostatných trasách, event. ve společných trasách s optickými kabely.
V ostatních sídlech je stav telefonizace následující:
Sídla napojená z RSU Podbořany
Valov
zemní kabel ukončen na kraji Podbořan, dále vrchní vedení až
do obce, kapacita cca 50 párů
Letov
zemní kabel ukončen na kraji Podbořan, dále vrchní vedení až
do obce, kapacita cca 20 párů
Buškovice
zemní kabel do obce na náves ukončen v SR, kapacita cca 300 párů
Hlubany
zemní kabel do obce, kapacita cca 100 párů
Pšov
zemní kabel až do obce, kapacita cca 20 párů
Sýrovice
zemní kabel až do obce kapacita cca 20 párů
Sídla napojená z RSU Krásný Dvůr
Kaštice
zemní kabel do obce, kapacita cca 70 párů.
Neprobylice
nadzemní vedení, na kraji obce UR, kapacita cca 5 párů
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Oploty
Kněžice
Mory

zemní kabel na kraj obce, po obci nadzemní vedení, kapacita cca 100
párů
nadzemní vedení, kapacita cca 10 párů
nadzemní vedení, kapacita cca 10 párů

Posouzení kapacity
Veřejná komunikační síť je dostatečně dimenzována a bude schopna pokrýt poptávku po
zřízení telefonních stanic pro navrhovanou výstavbu menšího a středního rozsahu. Způsob
napojení lokalit s kapacitnější zástavbou bude možno stanovit, při zohlednění aktuálního
stavu komunikační sítě v daném čase, až v rámci investorské přípravy území.
Radiokomunikace
Radiokomunikace zajišťují pokrytí území rozhlasovým a televizním signálem, přenos
telefonních hovorů a datové komunikace po radioreléových trasách. Radioreléové trasy
veřejných radiokomunikačních sítí provozují na řešeném území společnosti:
Společnost
základnová stanice
umístění
Telefónica O2 LNPOD
Podbořany kostel
LNBUS
Buškovice Šípkový vrch
LNBLN
Letov
Vodafone
LNPOD
Podbořany, Příčná ul.
LNPSO
Pšov u Podbořan – vodárna
LNBLS
Letov
T-Mobile
Podbořany
v areálu firmy Lassesberger
Pšov u Podbořan
vodárna
Mobilkom
plánovaná stanice Podbořany – silo
Společnost Radiokomunikace nemá v řešeném území umístěny spoje a zařízení.

Ochranná pásma
Ochranná pásma jsou dána zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.,
§ 102, 103. Ochranná pásma vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle
zvláštního právního předpisu.
Ochranné pásmo podzemních komunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního
vedení. V ochranném pásmu je zakázáno mj. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní
práce, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení.
Parametry ochranných pásem a rozsah omezení a podmínky ochrany nadzemního
komunikačního vedení, rádiového zařízení a rádiového směrového spoje stanoví příslušný
stavební úřad v tomto rozhodnutí.

4.2.9. Nakládání s odpady
V území byly zaznamenány následující staré ekologické zátěže v území.
• skládka Buškovice, dnes území těžby kaolínu
• skládka Podbořany – Hlubany – dnes území po rekultivaci po těžbě kaolínu
• TKO Podbořany Pod Rumplákem – ukončená skládka TKO byla rekultivována
• VZ 144000 – ekologická zátěž Ministerstva obrany, bez lokalizace.

Skládky
V současné době není v území provozována žádná skládka komunálního odpadu.
Komunální odpad je likvidován na skládce Vrbička v býv. kaolínovém lomu, mimo řešené
území (území obcí Nepomyšl a Vroutek). Roční kapacita je 30 tis. tun odpadu. Kapacita je
odhadována jako dostatečná na cca dalších 15 let pro celé Podbořansko.
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Bylo zaznamenáno terénním průzkumem několik černých skládek odpadu (u Letova,
Sýrovice), dle sdělení MěÚ probíhá jejich likvidace.

Nakládání s odpady
Město Podbořany vydalo obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady s účinností od
1. 1. 2002.
Pro nakládání s odpady působí v území tyto firmy a lokality:
• AZS 98, s.r.o. Recyklace stavebního odpadu. Příjem stavebního odpadu – suti, betonu,
asfaltu či zeminy. Prodej recyklátů na zásypy, pod zámkovou dlažbu, na cesty či
drcený asfalt.
• VAPO, spol. s. r.o. Firma provozuje kafilérii. Svoz a zpracování odpadů živočišného
původu, výroba masokostní moučky a kafilerního tuku.
• Sídlo f. Skládka Vrbička, ul. Cyrila a Metoděje 266.
• Jaromír Bouška, sběrný dvůr v ul. Mlýnské – sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.
• Severočeské sběrné suroviny Žatec, sběrna Vroutecká 854
Koncepce nakládání s odpady zůstává beze změny.

4.3. Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury
Rozsah ploch občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury (školství,
zdravotnictví, sociální péče, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva) je stabilizovaný a
odpovídá potřebám sídla. V hlavním výkrese byly vymezeny plochy charakteru veřejné
infrastruktury stávající a navrženy plochy nové (OS1, OV8).
Ostatní stávající a navržené plochy občanského vybavení nemají charakter veřejné
infrastruktury.

4.4. Veřejná prostranství
Stávající veřejná prostranství jsou rozdělena do dvou skupin: Veřejná prostranství (VP),
která představují plochy převážně pro náměstí, návsi a komunikace, a plochy Veřejná
prostranství – zeleň (VZ), která představují plochy veřejně přístupné zeleně.
V oblasti veřejných prostranství jsou navrženy plochy pro komunikace (VP1 až VP7) a
plochy veřejně přístupné zeleně (VZ1 až VZ8).

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
5.1. Základní koncepce uspořádání krajiny
Rozdělení do jednotlivých ploch s rozdílným využitím vyplývá ze stávající situace
v krajině, ze záměrů na provedení změn v krajině, z koncepce řešení územního systému
ekologické stability a záměrů na protierozní ochranu půdy.
Byly navrženy plochy pro ÚSES na základě Generelu ÚSES, v důsledku vymezení
rozvojových ploch bylo oproti Generelu ÚSES místně upraveno vymezení ploch pro prvky
lokálního ÚSES. Dále byly vymezeny plochy a liniové prvky pro ochranu půdy proti erozím,
plochy a liniové prvky pro krajinnou zeleň a nové vodní plochy. Tyto plochy byly rovněž
zahrnuty jako veřejně prospěšná opatření.
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5.2. Plochy a liniové prvky s navrženou změnou využití v krajině
5.2.1. Plochy pro Územní systém ekologické stability
Jsou zařazeny do způsobu využití Smíšené nezastavěné plochy (SN) a přírodní plochy
(PP), s předpokladem možné změny ze zemědělského půdního fondu – orná půda na ostatní
plochy. U všech těchto ploch jsou vymezeny zábory půdního fondu pro případ trvalého odnětí
ze ZPF – konkrétní řešení (zatravnění nebo osázení zelení) je předmětem řešení navazující
dokumentace (Projekt ÚSES apod.).

5.2.2. Plochy a liniové prvky zeleně s ochrannou a protierozní funkcí
Severovýchodní a severozápadní část řešeného území je charakteristická plošně
rozsáhlými zemědělskými pozemky (orná půda), které nejsou většinou chráněny žádnými
přírodními či technickými protierozními opatřeními. Na těchto plochách v období
nepříznivých klimatických jevů dochází ke zvýšené erozi (zejména větrné a vodní) orné půdy.
Z tohoto důvodu jsou v územním plánu navrhnuty plochy pro protierozní prvky liniového a
plošného charakteru. Tyto prvky jsou vedeny zejména na hranicích jednotlivých pozemků,
podél existujících či potenciálních polních cest a na dalších místech nutných pro vytvoření
protierozních opatření.
Protierozní prvky plošného charakteru (trvalé travní porosty) jsou navrhnuty proti vodní
erozi na plochách se sklonem terénu cca větším než 12 %.
Protierozní prvky liniového charakteru cca šířky 10 m jsou navrhnuty jak proti vodní, tak
i proti větrné erozi (vsakovací pásy a větrolamy). Tyto prvky jsou orientovány zejména kolmo
na směr eroze a navrhnuty tak, aby zemědělské plochy (orná půda) byly rozčleněny na plochy
o maximální délce a šířce 600 m, kdy šířka plochy je proměnlivá dle sklonu terénu (čím větší
sklon, tím menší šířka plochy).
Konkrétní typy a podoba protierozních opatření budou určeny následnou projektovou
dokumentací.

5.2.3. Plochy a liniové prvky ostatní krajinné zeleně
Byly navrženy plochy pro ozelenění lokalit, kde je nedostatek stromové zeleně, plochy
ochranné zeleně mezi stávající zástavbou a návrhovou komunikací a plochy rekreační zeleně.
Liniové prvky (aleje, meze apod.) jsou navrženy podél stávajících komunikací a v rámci
orné půdy. Liniové prvky jsou převkryvné v rámci jiných stávajících a navržených ploch.

5.2.4. Vodní plochy
Dále jsou navrženy vodní plochy (VH); jedná se o maximální hranici zátopy, skutečný
tvar vodní nádrže bude upřesněn v následných projektových dokumentacích, zbylé části
plochy budou určeny pro zeleň, příp. ZPF.

5.3. Územní systém ekologické stability
5.3.1. Nadregionální a regionální prvky ÚSES
Řešení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vychází z řešení prvků ÚSES:
• ÚTP NR / R ÚSES (MŽP ČR, Culek, Bínová, 1996)
• vymezení NR / R prvků ÚSES ve schválené dokumentaci ÚP VÚC SHP
Návrh prvků v obou dokumentacích v základní kostře koresponduje.
Nadregionální prvky do území nezasahují.
Regionální prvky ÚSES v řešeném území byly navrženy v souladu s Územním plánem
velkého územního celku. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadřazený územní plán, je třeba
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nadregionální a regionální prvky v něm vymezené v územních plánech obcí respektovat,
s přihlédnutím k měřítku původního a nového zobrazení (trasování biokoridorů a tvarování
biocenter je upraveno dle měřítka řešení v územním plánu).
Řešení v ÚP Podbořany respektuje nadřazené dokumentace s tím, že byla provedena
lokalizace na pozemky katastrální mapy v digitální podobě, tj. prvky byly upraveny na
probíhající hranice katastrálních pozemků, průměrná odchylka cca 10 m.

5.3.2. Návrh lokálních prvků ÚSES
Byl zpracován jako pět dokumentací Plánu územního systému ekologické stability,
všechny byly zpracovány firmou Epro – ekologické projekty, RNDr. Jana Tesařová.
Číslování regionálních prvků ÚSES odpovídá číslování dle ÚTP a ÚP VÚC SHP.
Číslování lokálních prvků ÚSES je ve všech dokumentacích provedeno samostatně, tj. od
čísla 1, a bylo proto třeba pro účely územního plánu Podbořany prvky z jednotlivých
dokumentací navzájem odlišit, proto jsou doplněny písmeny A až E:
• A: Katastrální území Podbořany, Hlubany, Buškovice, 10/2001
• B: Katastrální území Kněžice u Podbořan, 3/2002
• C: Katastrální území Dolánky, Kaštice, Neprobylice, Sýrovice, 7/2001
• D: Katastrální území Pšov, Letov, 2/2001
• E: Katastrální území Valov, 3/2002

5.3.3. Úpravy trasování lokálních prvků ÚSES v ÚP oproti generelu ÚSES
LBK 10/C Na Třebušice – úprava zaústění do LBC 7/C s ohledem na trasování po stávajících
porostech; trasa stejné délky
LBK 10/A Na jižním okraji města Podbořany – trasa LBK při průchodu před urnovým hájem
upravena s ohledem na záměr vybudování parkoviště; trasa zkrácena. Jižně od urnového
háje, za silnicí plocha pro ÚSES rozšířena o zbytkovou lokalitu mezi LBC a silnicí.
LBK 18/A Na spravedlnosti – při průchodu kolem samoty Hartová veden přímou trasou, trasa
zkrácena.
LBC 9/A Oprám – biocentrum směrem od města zmenšeno z důvodu průchodu trasy jižního
obchvatu města, LBC ukončeno na hranici obchvatu.
LBK 11/A Šípkový vrch – trasa (nefunkční část plochami orné půdy) vedena upravenou trasou
po hranici navržené plochy PV3.
LBK 4/A U remízku a v polích pod těžebnou kaolínu – vzhledem k vývoji těžby v lokalitě se
projekčně upravuje trasa nefunkčního LBK (vedena novou trasou) a navazujících prvků
ÚSES. Na LBK je navrženo nové dosud nefunkční LBC (zde značeno 12/A).
LBK 7/A V zaoraném a u Hluban – na jižním konci upraveno zaústění do LBK 3/A, trasa
zkrácena
LBC 6/A Na černé na jižním okraji zkráceno z důvodu navržených rozvojových ploch pro
bydlení BI3

5.3.4. Kolize ploch pro ÚSES s navrženými stavbami (doprava, golf)
Navržená nová trasa I/27 se kříží s těmito prvky ÚSES následujícím způsobem:
LBK 3/C – úrovňově
LBK 4/C – LBK spolu s vodním tokem podchází silnici – propustek je třeba dimenzovat i pro
průchod drobných živočichů
LBK 5/C (včetně zaústění LBK 7/C) – LBK spolu s vodním tokem podchází silnici – propustek
je třeba dimenzovat i pro průchod drobných živočichů
LBK 7/C – jižně od Sýrovic – úrovňově
LBK 4/D – východně od Pšova – silnice jde v zářezu, LBK bude přerušen
LBK 7/D – jižně od Pšova – úrovňově
LBC 3/D – je silnicí rozdělen na dvě části, spojeny úrovňově
LBK 8/D – úrovňově
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RBK 1081 – RBK spolu s vodním tokem a silnicí III. třídy podchází silnici – propustek je třeba
dimenzovat i pro průchod živočichů, včetně savců
LBK 14/A a LBK 16/A – úrovňově
RBC 1503 – silnice je trasována uvnitř nefunkčního RBC souběžně s okrajem RBC ve
vzdálenosti 30 – 50 m. RBC je při realizaci možno upravit – zkrátit po hranici trasy
navržené I/27

Navržená nová trasa II/221 a golfové hřiště se kříží s těmito prvky ÚSES následujícím
způsobem:
LBK 15/A – vzhledem k tomu, že po obou stranách silnice je navrženo golfové hřiště, které je
třeba propojit v rámci oploceného areálu, je navrženo, aby v místě křížení s LBK bylo toto
křížení provedeno mimoúrovňově (silnice na náspu – mostu) tak, aby pod mostem prošli
zároveň klienti golfového hřiště a LBK. Vzhledem k předpokládanému oplocení areálu
bude tento LBK funkční pouze pro floru a drobnou faunu do velikosti cca hraboše.
LBK 10/A – severně od PZ Alpka – mimoúrovňové křížení, LBK prochází po vodním toku –
propustek nebo mostní těleso je třeba dimenzovat i pro průchod drobných živočichů

5.3.5. Doporučená skladba dřevin
Regionální biocentra a biokoridory
RBC
1503
(část)
RBC
1505
RBC
1517

Viniční vrch

Místní výsadby: DBZ, DBL, LP, JV, HB, méně BŘ, JŘ.

Valovský les

RBC
1518
RBK
1079
(část)
RBK
1080

Kličín

Vysazovat listnáče, zvl. duby. Omezovat DBČ, JV, jasan a SM. Těžba dřeva
výběrná nebo pasečná.
Les směřovat k teplomilným doubravám, místy dřínovým doubravám; cílové
složení: 70 % DBZ a DBL, 15 % HB, směs domácích listnatých dřevin, udržet nižší
stupeň zakmenění, těžba pasečná. Lada s dřevinami – nezalesňovat, odstraňovat
AK, BČ, ŠP. Trávobylinná společenstva: DBZ, DBL, LP, JV.
V břehovém porostu vzrostlé VR, TP, JV, JS, OL, ŠP, HL, BČ; břehové pásmo
s rákosinami a dalšími bylinami.
Podél potoka doplnit OL 70 %, VR 30 %, méně TO, OS, STŘ. Les směřovat
k teplomilným doubravám, cílové složení: 70 % DB, 15 % HB, dále LP.

Lesík Homole
(Rubín)

Stroupek –
Kličín

Kličín – Lesík
Les směřovat k teplomilným doubravám, cílové složení: 70 % DB, 15 % HB, dále
Homole (Rubín) LP, JV. Odstraňovat expandující AK. Těžba dřeva výběrná nebo pasečná. Podél
potoka doplnit OL 70 %, JS 30 %, TO, OS, STŘ.
Viniční Vrch –
Společenstva vlhkomilných jesenin a vrbin, přecházející do habrových doubrav. U
Lesík Homole
potoka výsadba JS, VR, dále od břehu DBZ, DBL, LP, JV, HB.
(Rubín)
Viniční vrch –
Doplnit výsadbu dřevin na menších plochách – DBZ, DBL, LP, JV, HB, méně BŘ,
Valovský les
JŘ.
Valovský les –
Doplnit výsadbu dřevin na menších plochách – DBZ, DBL, LP, JV, HB, méně BŘ,
Kozinec (– Nad JŘ.
Lomem)

RBK
1081
RBK
1082
RBK
1087
(část)

Lokální biocentra
LBC 1/A

U studánky a Šibeník

LBC 2/A

Na Doláneckém
potoce u Buškovic
Kozí hřbet

LBC 3/A
(část)
LBC 4/A

Pod cihelnou;
nefunkční

Teplomilné doubravy: 70 % DBZ a DBL, 15 % HB, dále LP, JVml,
JVbab, tolerovat BŘ, JŘ, těžba výběrná nebo pasečná.
Mokřadní, vlhkomilné.
Teplomilné doubravy: 70 % DBZ a DBL, 15 % HB, dále LP, JVml,
JVbab, tolerovat BŘ, JŘ.
Habrové doubravy hájového typu – DBZ a DBL, dále HB, LP, JV.
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LBC 5/A
LBC 6/A
LBC 7/A
LBC 8/A
LBC 9/A
LBC 10/A
LBC 11/A
LBC 1/B
LBC 2/B
LBC 3/B

LBC 4/B

LBC 5/B
LBC 6/B
LBC 7/B
LBC 8/B

LBC 9/B
LBC 1/C
LBC 2/C
LBC 3/C

LBC 4/C
LBC 5/C

LBC 6/C

LBC 7/C
LBC 1/D

LBC 2/D
LBC 3/D
LBC 4/D
LBC 5/D

LBC 6/D
LBC 1/E

Podbořanský vrch
Na černé
Na Doláneckém
potoce u Hluban
Na Doláneckém
potoce u Podbořan
Oprám
Na Lišce

Habrové doubravy hájového typu – DBZ a DBL, dále HB, LP, JV.
Habrové doubravy hájového typu – DBZ a DBL, dále HB, LP, JV.
Mokřadní, vlhkomilné.
Teplomilné doubravy: DB, HB, LP.
Teplomilné doubravy.
Teplomilné doubravy: 70 % DBZ a DBL, 15 % HB, dále LP, JVml,
JVbab.
Habrové doubravy hájového typu – DBZ a DBL, dále HB, LP, JV.
Mokřadní, vlhkomilné.

Valovský kopec
Rákosiny na
Třebčickém potoce
Rybníky nad Mory
Mokřadní, vlhkomilné.
Svah nad Leskovským Teplomilné doubravy: 70 % BD, 15 % HB, doplnit LP. Odstraňovat
potokem za hřbitovem expandující AK. Těžba dřeva výběrná, zachovat stávající nižší stupeň
zakmenění.
Svah nad Leskovským Teplomilné doubravy: 70 % BD, 15 % HB, doplnit LP. Odstraňovat
potokem směr Sedčice expandující AK. Těžba dřeva výběrná. Zachovat stávající nižší stupeň
zakmenění.
Dolánecký potok nad
Olšiny: OL 70 %, JS 30 %, méně VR, TP, OS, STŘ.
Kněžicemi
Dolánecký potok u
Olšiny: OL 70 %, JS 30 %, méně VR, TP, OS, STŘ.
Oplot
Dolánecký potok nad
Olšiny: OL 70 %, JS 30 %, méně VR, TP, OS, STŘ.
Neprobylicemi
Les pod Kličínem
Teplomilné doubravy: 70 % BD, 15 % HB, doplnit LP. Odstraňovat
expandující AK. Těžba dřeva výběrná. Zachovat stávající nižší stupeň
zakmenění.
Meze a pastviny nad
Teplomilné doubravy.
Kněžickým rybníkem
U kůlny
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, LP, JV a keřové
patro.
Sýrovické oračiny
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, LP, JV a keřové
patro.
Na soutoku pod
Rozvolněné dubové habřiny, přecházejících u vodotečí do vrbin: DBZ,
Kněžskými svahy
DBL, HB, méně LP, u vodotečí VR, JS, střemcha, keřové patro bez
kultivarů.
U seníku
Teplomilné doubravy: 70 % BD, 15 % HB, doplnit LP, JVml., JVbab.
Odstraňovat expandující AK. Těžba dřeva výběrná nebo pasečná.
Sýrovický vrch
Teplomilné doubravy: 70 % BD, 15 % HB, doplnit LP. Odstraňovat
expandující AK. Těžba dřeva výběrná, uchovat nižší stupeň zakmenění
pro zachování bylinného patra.
U Hornova mlýna
Teplomilné doubravy: 70 % BD, 15 % HB, doplnit LP, JV. Odstraňovat
expandující AK. Těžba dřeva výběrná nebo pasečná. Podél potoka doplnit
OL 70 %, JS 30 %, VR, TO, OS, STŘ.
U Kaštic
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, LP, JV a keřové
patro.
U Sýrovic
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, LP, JV, na horších
půdách BŘ, JŘ. Keře pouze domácí druhy. Podél potoka skupinová
dosadba VR, JS, STŘ.
Nad Pšovem
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, LP, JV, na horších
půdách BŘ, JŘ. Keře pouze domácí druhy.
Vrch Roudnice
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, LP, JV, HB, na
horších půdách BŘ, JŘ. Keře pouze domácí druhy.
U rybníčku
Teplomilné doubravy: DBZ, DBL, LP, JV, keřové lemy.
Na Kruhu
Vlhkomilné jeseniny a vrbiny. Výsadby dřevin – JS, VR, částečně DBZ,
DBL, dále od vodoteče LP, JV, HB. Keře ve skupinách, pouze domácí
druhy.
Velký kus
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, LP, JV, HB, BŘ, JŘ.
Keře ve skupinách po okrajích, pouze domácí druhy.
K lomům
Teplomilné doubravy: 70 % DB, 15 % HB, dále LP, JVml, JVbab.
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LBC 2/E
LBC 3/E
LBC

Černý rybník
Rákosiny na
Valovském potoce
V polích

Olšiny a vrbiny.
Mokřadní, vlhkomilné.
Habrové doubravy hájového typu: DBZ a DBL, dále HB, LP, JV, keřové
patro – pouze domácí druhy.

Lokální biokoridory
LBK 1/A

Spálený vrch

LBK 2/A

U lomu

LBK 3/A
LBK 4/A
LBK 5/A

Dolánecký potok
U remízku a v polích pod
těžebnou kaolínu
Přes Podbořanský vrch

LBK 6/A

V polích SV od Buškovic

LBK 7/A

V zaoraném u Hluban

LBK 8/A

Skřivánčí

LBK 9/A
LBK 10/A
LBK 11/A

K Dubovému vrchu
Na jižním okraji města
Podbořany
Šípkový vrch

LBK 12/A

Na kopci

LBK 13/A

K Letovu

LBK 14/A

K Hartové

LBK 15/A

K Valovskému lesu

LBK 16/A

Na spravedlnosti

LBK 1/B
LBK 2/B
LBK 3/B
LBK 4/B

Třebčický potok
Leskovský potok (Leska)
Od Kaštic k Morům
K Oplotům

LBK 5/B

Horní okraj lesa nad
Kněžickými rybníky

LBK 6/B

V lese pod Kličínem

LBK 7/B

Okraj lesa u Oplot

LBK 8/B
LBK 9/B

U horního Kněžického
rybníka
Polní cesta na Čejkovice

LBK 1/C

U kůlny

LBK 2/C

Přes Sýrovické oračiny

Teplomilné doubravy: 60 % DBZ a DBL, 15 % HB, dále LP, JVml,
JVbab, BŘ, JŘ, těžba pasečná.
Teplomilné doubravy: 50 % DBZ a DBL, 15 % HB, dále LP, JVml,
JVbab, BŘ, JŘ.
Mokřadní, vlhkomilné.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ a DBL, dále HB,
LP, JV, JS.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ a DBL, dále HB,
LP, JV, JS, keřové patro nebo tráva.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ a DBL, dále HB,
LP, JV, JS.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ a DBL, dále HB,
LP, JV, JS.
Hájové společenstvo chudých doubrav: DBZ a DBL, dále HB, LP,
JV, JS, BŘ, JŘ.
Mokřadní, vlhkomilné.
Hájové společenstvo chudých doubrav: DBZ a DBL, dále HB, LP,
JV, JS. Topoly pouze domácí druhy (bílý, černý, osika).
Hájové společenstvo chudých doubrav: DBZ a DBL, dále HB, LP,
JV, JS, BŘ, JŘ. Tráva nebo nepravidelné skupiny keřů.
Hájové společenstvo chudých doubrav: DBZ a DBL, dále HB, LP,
JV, JS. Tráva nebo nepravidelné skupiny keřů.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ a DBL, dále HB,
LP, JV, JS. Tráva nebo nepravidelné skupiny keřů.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ a DBL, dále HB,
LP, JV, JS. Topoly pouze domácí druhy (bílý, černý, osika).
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ a DBL, dále HB,
LP, JV, keře pouze domácí druhy.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ a DBL, dále HB,
LP, JV, JS, tráva nebo nepravidelné skupiny keřů.
Podmáčené pastviny: VR, DB, OL.
Mokřadní, vlhkomilné.
Pásová výsadba DBZ, DBL, HB, LP, JV, JS a místní druhy keřů.
DBZ, DBL, HB, LP, STŘ, JV, JS, topoly pouze domácí druhy. U
větrolamu k TP také DB, LP, JS, HB.
Teplomilné doubravy: 70 % DB, 15 % HB, dále LP. Odstraňovat
expandující AK. Těžba dřeva výběrná. Zachovat stávající nižší
stupeň zakmenění.
Teplomilné doubravy: 70 % DB, 15 % HB, dále LP. Odstraňovat
expandující AK. Těžba dřeva výběrná. Zachovat stávající nižší
stupeň zakmenění.
Teplomilné doubravy: 70 % DB, 15 % HB, dále LP. Odstraňovat
expandující AK. Těžba dřeva výběrná. Zachovat stávající nižší
stupeň zakmenění.
Mokřadní, vlhkomilné.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, HB, LP, JV,
JS, keřové patro.
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, LP, JV, JS,
tráva a nepravidelné skupinky keřů.
Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, LP, JV, JS.
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LBK 3/C

Polní s obnovou vodoteče

LBK 4/C
LBK 5/C

Vodoteč v polích v lokalitě
Sušina
Ostrava

LBK 6/C

Pod Kněžskými svahy

LBK 7/C

Kolem hřbitova

LBK 8/C

K Doláneckému potoku

LBK 9/C

K Oplotům

LBK 10/C

Na Třebušice

LBK 11/C
LBK 1/D
LBK 2/D

K Homoli
Vodoteč v polích v lokalitě
Sušina
Polní cesta do Kaštic

LBK 3/D

Vodoteč v polích u Sýrovic

LBK 4/D

Pšov – U pískovny

LBK 5/D
LBK 6/D

Starý hřbitov
K vrchu Roudnice

LBK 7/D

Černá Marta

LBK 8/D

Rozcestí polních cest

LBK 9/D

Kolem Letova

LBK 10/D

Nad hřbitovem

LBK 1/E
LBK 2/E
LBK 3/E

Valovský potok
Potok u vodárny
Potok u Valovského lesa

Teplomilné doubravy hájového typu: DBZ, DBL, HB, méně LP, JV,
JS, od komunikace k LBC 3/C také VR.
Mokřadní, vlhkomilné: VR a JS blíže toku; dále od toku DBZ, DBL,
HB, méně LP, STŘ.
Mokřadní, vlhkomilné: VR a JS blíže toku; dále od toku DBZ, DBL,
HB, soliterně LP, STŘ.
Mokřadní, vlhkomilné: VR a JS blíže toku; dále od toku DBZ, DBL,
HB, soliterně LP, STŘ.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, HB, LP, JV,
JS.
Mokřadní, vlhkomilné: VR a JS blíže toku, dále od toku DBZ, DBL,
HB, LP, STŘ. U větrolamu doplnit k TP také DB, LP, JS, HB.
DBZ, DBL, HB, LP, STŘ, JV, JS, topoly pouze domácí druhy. U
větrolamu doplnit k TP také DB, LP, JS, HB.
VR a JS blíže toku, dále od toku DBZ, DBL, HB, LP, STŘ. Úsek
podél záhumenků zatravnit, malé skupiny DB, LP, HB.
DBZ, DBL, HB, LP, STŘ, JV, JS, pouze domácí druhy.
Břehový doprovod VR a JS u toku, dále od toku hájové společenstvo
teplomilných doubrav DBZ, DBL, HB, soliterně LP, STŘ.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, HB, místně
LP, JV, JS.
Břehový doprovod: VR, JS blíže toku, dále hájové společenstvo
teplomilných doubrav DBZ, DBL, HB, soliterně LP, STŘ.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, HB, místně
LP, JV, JS.
DB, LP, JV.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, místně LP,
HB, JV, JS.
Společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, místně LP, HB, JV,
JS.
Společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, místně LP, HB, JV,
JS.
Hájové společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, HB, místně
LP, JV, JS.
Společenstvo teplomilných doubrav: DBZ, DBL, místně LP, HB, JV,
JS.
Břehový doprovod, rákosiny a pastviny.
Břehový doprovod, rákosiny a pastviny.
Břehové porosty: VR, OL.

6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Byly stanoveny dle stavu území a záměrů na provedení změn v území.

7. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ
OPATŘENÍ A ASANACE
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace byly vymezeny a
zatříděny na základě ustanovení § 2, odst. 1, bodů k), l), m) a dále § 101 a § 170 stavebního
zákona.
Veřejně prospěšné stavby: Jako VPS byly vymezeny navržené dopravní stavby plošné a
liniové, stavby technické infrastruktury (inženýrské sítě) a plochy občanského vybavení
charakteru veřejné infrastruktury (kultura, sport).
Z navržených trafostanic byly zařazeny do VPS pouze ty, u kterých se předpokládá
distribuční charakter, ostatní budou průmyslové, nejsou zařazeny jako VPS a jejich umístění
není přesně stanoveno, ale předpokládá se v rámci příslušné plochy, kterou budou zásobovat.
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Veřejně prospěšná opatření: Jako VPO byly vymezeny všechny prvky ÚSES, navržené
plochy veřejné zeleně, navržené plošné a liniové prvky protierozní ochrany a navržené plochy
krajinné zeleně.
Ze skupiny veřejně prospěšných opatření, pro které je možno uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo, byly vyňaty plochy pro ÚSES – lokální prvky (s výjimkou částí lokálních
biocenter vložených, kteréžto části zároveň reprezentují regionální biokoridory) a dále
protierozní opatření z důvodu nesouhlasu zemědělců hospodařících na zemědělské půdě
těmito změnami v krajině dotčené; tyto prvky zůstávají v návrhu, avšak zastupitelstvo města
Podbořany na svém zasedání dne 10. 2. 2010 rozhodlo, že nebude na tyto prvky uplatňovat
vyvlastnění nebo předkupní právo a že nebude proveden záznam o předkupním právu do
Katastru nemovitostí.
Asanace a sanace: Byly vymezeny plochy pro asanace, zahrnující stavební objekty a
areály ve špatném stavu, u kterých není pravděpodobná náprava v rámci přestaveb, dále pak
černé skládky a lokality ekologické zátěže.
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8. TABULKY NÁVRHOVÝCH PLOCH
8.1. Plochy zastavitelné a plochy přestavby
V následujících tabulkách jsou přehledně uvedeny základní informace o navržených zastavitelných plochách a plochách přestavby. Plochy
zastavitelné jsou označeny „Z“, plochy přestavby „P“.

8.1.1. Plochy bydlení
Bydlení individuální (BI)
označení
BI1

k.ú.

lokalita

Podbořany

BI2

Podbořany

BI3

BI5

Hlubany,
Podbořany
Hlubany,
Podbořany
Hlubany

dostavba proluky Podbořany –
ul. Šumavská
dostavba proluky Podbořany –
na konci ul. Mlýnské
rozvojová lokalita Hlubany
sever – Na kotvě
proluky Hlubany – u hřbitova

BI6

Podbořany

BI7

Podbořany

BI8

Podbořany

BI9

Hlubany,
Podbořany
Hlubany,
Podbořany
Hlubany

BI4

BI10
BI11

proluky Hlubany – ul.
Mariánská
proluka Hlubany – ul.
Mariánská
proluky Podbořany – ul. Polit.
vězňů
Podbořany – výstavba v ul. Na
pažitě
proluky Podbořany a Hlubany
– lokalita Na Barborce
rozvojová lokalita Hlubany jih
– za kasárnou
přestavbová lokalita – kasárna
východ

výměra
počet druh pozemku
(m2)
b.j.
6469
7 orná půda
8174
148354

5 orná půda

BPEJ uvnitř
ZÚ
I.
část
I.

—

Z / limity využití území
P
Z o.p. železnice (okraj); CHLÚ Podbořany I. – Krásný
Dvůr
Z o.p. kabelu VN a o.p. vodovodu – okrajově

I. II.

část

Z

II.

+

Z

o.p. hřbitova, o.p. VN a TS, o.p. vodovodu; na severu
vymezeno hranicí CHLÚ, na východě o.p. železnice
o.p. hřbitova, o.p. vodovodu, o.p. plynu STL

15206

150 orná půda, ostatní
plocha
10 orná půda

2715

2 orná půda, TTP

II.

část

Z

o.p. silnice (část), záplava Q100 + aktivní zóna (min.)

1367

1 orná půda

II.

+

Z

o.p. železnice (část)

4670
4420
21900
38849
29681
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3 zahrada, ostatní
plocha
10 zahrada

I., II. —

Z

o.p. železnice (část), záplava Q100 + aktivní zóna (min.)

II.

—

Z

o.p železnice (část); záplava Q100

20 orná půda, ostatní
plocha
38 sad, zastavěná a
ostatní plocha
28 zastavěná a ostatní
plocha

II.

+

Z

III.

—

Z

okrajově o.p. kabelu VN, o.p. sdělovacího kabelu, o.p.
plynu STL
—

—

+

P

—
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BI12

Hlubany

BI13

Podbořany

BI14

Podbořany

BI15

Podbořany

BI16

Podbořany

BI17

Podbořany

BI18
BI19

Podbořany
Podbořany

BI20

Podbořany

celkem

přestavbová lokalita – kasárna
73717 73 zastavěná a ostatní
ul. Švermova
plocha
proluky Podbořany – ul.
1396
1 ostatní plocha
Vroutecká
proluky Podbořany – ul. Bílý
3978
4 orná půda, ostatní
kopec
plocha
rozvojová lokalita Podbořany –
4588
4 orná půda
na konci ul. Letovské
rozvojová lokalita Podbořany –
62958 60 orná půda, zahrada,
Na Lišce
TTP
přestavbová lokalita – ul.
4611
3 zahrada, ostatní a
Palackého
zastavěná plocha
přestavbová lokalita – ul. Mírová
2599
1 ostatní plocha
rozvojová lokalita Podbořany – 126787 126 orná půda, zahrada,
Malá Osada II.
ostatní plocha
rozvojová lokalita Podbořany –
22811 22 orná půda
U koupaliště
303445 294

—

+

—

+

IV.

část Z —

II., IV.

—

I., II.,
IV., V.
I., II.

část Z o.p. silnice, o.p. hřbitov

—
II., IV.,
V.
II.

P bezp. pásmo VTL plynu (okraj); okrajově o.p. kabelu VN, o.p.
sdělovacího kabelu
Z —

Z o.p. silnice

+

P o.p. STL plynu, o.p. vodovodu, pásmo při správě toku, záplava
Q100
část P o.p. vodního zdroje
část Z o.p. vodního zdroje, o.p. silnice, o.p. hřbitova; bezp. pásmo VTL
plynu; vymezeno trasou LBK 10/A
— Z o.p. vodního zdroje, o.p. silnice, bezp. pásmo VTL plynu; o.p.
vodovodního přivaděče; vymezeno trasou LBK 10/A

Bydlení vesnické (BV)
označení k.ú.

BV3
BV4

výměra
počet
(m2)
b.j.
Hlubany rozvojová lokalita Hlubany
7444
4
– západ
Buškovice rozvojová lokalita
34718
25
Buškovice – sever
Buškovice proluka Buškovice
654
1
Buškovice proluka Buškovice
4538
3

BV5

Buškovice proluka Buškovice

BV1
BV2

celkem

lokalita

4553
51907

druh pozemku
orná půda

BPEJ uvnitř
ZÚ
I., II. —

orná půda, ostatní plocha II.,
III.
zahrada
I.
zahrada, zastavěná a
II.,
ostatní plocha
III.
3 zahrada, zastavěná
III.
plocha
36
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Z/
P
Z

limity využití území
meliorace

—

Z

+
+

Z
Z

o.p. lesa, o.p. hřbitova, o.p. silnice; prognózní zdroj
Buškovice 3; o.p. plynu STL
o.p. TS, pásmo při správě toku, záplava Q100 (min.)
—

+

Z

o.p. vodovodu a STL plynu (okraj)
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8.1.2. Plochy občanského vybavení
Občanské vybavení (OV)
označení k.ú.
OV1

Podbořany

OV2

Podbořany

OV3

Podbořany

OV4

Podbořany

OV5
OV6

Podbořany
Podbořany

OV7
OV8
OV9

Podbořany
Hlubany
Podbořany

OV10

Podbořany

OV11

Pšov

celkem

lokalita

výměra
druh pozemku
(m2)
rozvojová lokalita Podbořany – ul.
13856 orná půda
Žatecká
rozvojová lokalita Podbořany – ul.
25304 orná půda
Žatecká
rozvojová lokalita Podbořany – ul.
9636 orná půda, ostatní plocha
Žatecká
přestavbová lokalita Podbořany –
30129 zastavěná a ostatní plocha,
ul. Žatecká
orná půda
proluka Podbořany – ul. Kadaňská
3094 orná půda
rozvojová lokalita Podbořany – ul.
12765 orná půda, ostatní plocha
Na střelnici
proluka Podbořany – ul. Dukelská
1878 ostatní plocha
Hlubany – zázemí vodní tvrze
436 ostatní plocha
přestavbová plocha Podbořany –
6616 ostatní a zastavěná plocha,
ul. Vroutecká
zahrada
rozvojová lokalita Podbořany – ul.
4802 ostatní plocha
Mírová
rozvojová lokalita Pšov – lokalita
49052 orná půda, ostatní plocha
U pískovny
157568

BPEJ
I.

uvnitř
ZÚ
—

Z/
P
Z

limity využití území
o.p. VN, o.p. silnice

I.

—

Z

o.p. VN, o.p. silnice; meliorace, záplava Q100 (min.)

I.

—

Z

o.p. silnice

I.

+

P

o.p. TS, meliorace; o.p. vodovodu

I.
II., IV.

—
část

Z
Z

o.p. železnice; o.p. silnice (část); CHLÚ
o.p. ČOV, o.p. TS (okraj)

—
—
III.

+
+
+

Z
Z
P

o.p. vodovod, o.p. NTL plyn
meliorace
o.p. železnice

—

—

Z

o.p. vodního zdroje, o.p. hřbitova (min.); o.p. silnice

I., II.,
V.

—

Z

o.p. silnice; o.p. vodovodu; o.p. VVN (okraj); o.p.
produktovodu 300 m

Občanské vybavení – sport (OS)
označení k.ú.
OS1
OS2

Hlubany,
Podbořany
Podbořany

lokalita

výměra
druh pozemku
(m2)
rozšíření stávajícího
4491 ostatní plocha,
sportovního areálu
zastavěná plocha
rozšíření stávajícího areálu
27964 orná půda, TTP,
koupaliště, plochy pro
sad, zahrada,
sport a rekreaci
ostatní plocha
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BPEJ

Z/
P
Z

limity využití území

—

uvnitř
ZÚ
+

II., IV.

—

Z

záplava Q100, o.p. vodních zdrojů, o.p. vodovodní přivaděč, bezp.
pásmo plynu VTL; vymezeno trasou LBK 10/A

—
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OS3

Podbořany

plochy pro sport a rekreaci

OS4

Podbořany

plochy pro sport a rekreaci
– golfové hřiště

celkem

93404 ostatní plocha,
vodní tok
1729315 orná půda, TTP,
chmelnice, ostatní
plocha
1855174

—

—

Z

I., II.,
IV., V.

—

Z

o.p. železnice, o.p. VN, o.p. vodovodní přivaděč, plochy v zájmu
Armády ČR (část)
o.p. železnice, o.p. silnice, o.p. VN, o.p. vodovodní přivaděč, o.p.
hřbitov, o.p. vodních zdrojů (část); o.p. lesa; průchod ploch pro
ÚSES (LBK, LBC)

8.1.3. Plochy veřejných prostranství
Veřejná prostranství (VP)
označení k.ú.
VP1

lokalita

VP2

Podbořany páteřní komunikace pro obsluhu plochy
BI19
Podbořany prodloužení ul. Alšovy

VP3

Hlubany

převedení části silnice do ploch pro pěší,
doplnění zeleně

VP4

Hlubany

prodloužení ul. Švermovy

VP5
VP6

Hlubany,
páteřní komunikace pro obsluhu plochy
Podbořany BI3
Podbořany propojení ul. Větrná a Kadaňská

VP7

Hlubany

2331 ostatní plocha

komunikační systém průmyslové zóny

celkem

výměra
druh pozemku
(m2)
6087 orná půda, ostatní
plocha
561 zahrada, vodní tok,
ostatní plocha
3247 ostatní plocha

9409 orná půda, ostatní
plocha
4526 orná půda, ostatní
plocha
16211 orná půda, ostatní
plocha
42372

BPEJ uvnitř
ZÚ
II.,
—
IV.
I., II. —
—

+

—

+

I., II.

—

Z / limity využití území
P
Z o.p. hřbitova, bezp. pásmo VTL plynu; vymezeno trasou
LBK 10/A
Z záplava Q100, pásmo při správě toku; o.p. silnice, o.p.
vodovodu, o.p. kanalizace, o.p. STL plynu
P o.p. silnice, o.p. vodovodu, o.p. kabelu VN, o.p. VN
vzdušné, bezp. pásmo VTL plynu (okraj), o.p. sděl.
vedení
P o.p. vodovodu, o.p. kabelu VN, o.p. VN vzdušné (okraj),
bezp. pásmo VTL plynu (okraj); o.p. sděl. vedení
Z o.p. VN, o.p. vodovodu

I.

—

Z

o.p. vodovodu, o.p. silnice, o.p. železnice

IV.,
V.

část

Z

dotyk LBK

Veřejná prostranství – zeleň (VZ)
označení k.ú.

lokalita

VZ1
VZ2

zeleň v ul. Šumavská
zeleň v Hlubanech – ul.
Hlubanská

Podbořany
Hlubany

výměra
druh pozemku
(m2)
4527 orná půda
5054 TTP
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BPEJ uvnitř
ZÚ
I.
—
I., II. —

Z / limity využití území
P
Z o.p. vodovodu, o.p. silnice, o.p. železnice; CHLÚ
Z záplava Q100 + aktivní zóna; o.p. silnice
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VZ3
VZ4

Podbořany,
Hlubany
Podbořany

VZ5

Podbořany

VZ6

Podbořany

VZ7

Podbořany

VZ8

Hlubany

zeleň v Hlubanech – ul.
Hlubanská
příměstská zeleň u ČOV
Podbořany
zeleň u potoka u požární
nádrže
zeleň u urnového háje

19836 TTP, orná půda,
ostatní plocha
14692 orná půda

—

Z

záplava Q100 + aktivní zóna; o.p. silnice; o.p. železnice

I., II. —

Z

I.

+

Z

IV.

—

Z

6741 ostatní plochy

—

—

Z

záplava Q100 + aktivní zóna; pásmo při správě toku; o.p. ČOV;
o.p. VN; o.p. sdělovací vedení
záplava Q100; pásmo při správě toku; o.p. vodovod, o.p.
kanalizace
poddolované území (část), o.p. hřbitova (část); o.p. silnice, o.p.
sdělovacího vedení; vymezeno trasou LBK 10/A
o.p. železnice, o.p. vodního zdroje; bezp. pásmo VTL plynu

6148 ostatní plochy

—

—

Z

7389 orná půda, zahrada
17590 orná půda

zeleň u pěší komunikace z PZ
Alpka do města
zeleň u křižovatky II/221 a
jižního obchvatu

celkem

II.

o.p. silnice, o.p. sdělovacího vedení; bezp. pásmo VTL plynu,
o.p. vodovodu, o.p. VN

81977

8.1.4. Plochy smíšené obytné
Smíšené obytné plochy – městské (SOm)
označení k.ú.
SOm1
Podbořany
SOm2
Podbořany
celkem

lokalita
proluka v ul. Žatecké
proluka v ul. Cyrila a Metoděje

výměra (m2) počet b.j. druh pozemku
2173
2 zastavěné plochy
1476
2 zastavěné a ostatní plochy
3649
4

BPEJ uvnitř ZÚ
—
+
—
+

Z / P limity využití území
Z
o.p. silnice, CHLÚ
Z
záplava Q100, o.p. ČOV, o.p. NTL

Smíšené obytné plochy – vesnické (SOv)
označení

k.ú.

lokalita

SOv1
SOv2

Hlubany
Buškovice

SOv3

Buškovice

přestavbová plocha v Hlubanech
Buškovice – pozemky Výchovného
ústavu
proluka v Buškovicích

SOv4
SOv5

Buškovice
Buškovice

přestavbová plocha v Buškovicích
přestavbová plocha v Buškovicích

SOv6

Buškovice

přestavbová plocha v Buškovicích

výměra
počet
druh pozemku
(m2)
b.j.
4416
2 zastavěné plochy
6558
4 zastavěné plochy, zahrada

—
I. II.

uvnitř
ZÚ
+
+

Z/
P
P
Z

1 ostatní plochy

—

+

Z

2857
2956

2 zastavěné a ostatní plochy, zahrady
2 zastavěné plochy, zahrady

I.
I.

+
+

P
P

2152

1 zastavěné a ostatní plochy

—

+

P

435

Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu

BPEJ

limity využití území
—
o.p. vodovodu, o.p. plynu
STL
pásmo při správě toku,
záplava Q100
záplava Q100 + aktivní zóna
záplava Q100 + aktivní zóna
(min.)
záplava Q100 + aktivní zóna
(min.)
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SOv7
SOv8
SOv9
SOv10
SOv11
SOv12

Buškovice
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Valov
Valov

proluka v Buškovicích
proluka v Buškovicích
proluka v Buškovicích
obnova mlýna v Buškovicích
proluka ve Valově
proluka ve Valově

1128
1386
1972
4130
772
2328

2
1
2
2
1
1

SOv13
SOv14

Valov
Letov

proluka ve Valově
proluka v Letově

1642
8711

SOv15
SOv16
SOv17
SOv18
SOv19
SOv20
SOv21

Letov
Pšov
Pšov
Pšov
Pšov
Pšov
Sýrovice

přestavbová plocha v Letově
proluka v Pšově
přestavbová plocha v Pšově
přestavbová plocha v Pšově
proluka v Pšově
proluka v Pšově
proluka v Sýrovicích

SOv22
SOv23

Sýrovice
Sýrovice

SOv24

+
+
část
—
+
+

Z
Z
Z
Z
Z
Z

1 TTP
3 orná půda, ostatní plochy

+
+

Z
Z

2409
2162
3789
2143
8914
1813
7516

1
1
2
1
3
1
2

+
+
+
+
+
+
+

P
Z
P
P
Z
Z
Z

přestavbová plocha v Sýrovicích
proluka v Sýrovicích

1004
8015

1 zastavěné plochy, zahrada
2 ostatní plochy

III.
—

+
+

P
Z

Sýrovice

proluka v Sýrovicích

9141

3 orná půda, ostatní plochy

I., III.

+

Z

SOv25
SOv26
SOv27

Sýrovice
Sýrovice
Dolánky

přestavba statku v Sýrovicích
přestavba statku v Sýrovicích
plocha jižně od Dolánek

4 zastavěné a ostatní plochy, zahrada
4 zastavěné plochy, zahrada
3 orná půda

III.
III.
I.

+
+
část

P
P
Z

SOv28

Dolánky

proluka v Dolánkách

3630

1 orná půda

III.

+

Z

SOv29

Dolánky

proluka v Dolánkách

12877

4 zastavěné a ostatní plochy

—

část

Z

SOv30
SOv31
SOv32

Kaštice
Kaštice
Kaštice

proluka v Kašticích
přestavbová plocha v Kašticích
přestavbová plocha – Hornův mlýn

622
1252
866

1 zastavěné plochy
1 zastavěné a ostatní plochy
1 zastavěné plochy

—
—
—

+
+
+

Z
P
P

8514
8131
11328
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zastavěné plochy
ostatní plocha
zastavěné a ostatní plochy, orná půda
ostatní plochy
ostatní plochy
ostatní plochy

—
—
II.
—
—
—

III.
II.,
IV.
zastavěné plochy
—
zahrada, zastavěné plochy
IV.
zastavěné a ostatní plochy, zahrada
III.
zastavěné plochy, zahrada, orná půda II.
zahrada, orná půda, ostatní plocha
II., III.
zastavěné a ostatní plochy, zahrada
II.
ostatní plochy, zahrada
III.

o.p. plynu STL
—
o.p. silnice
dotyk LBK
o.p. silnice
dotyk s plochou hodnotné
zeleně
pásmo při správě toku
o.p. VN
—
o.p. VN
o.p. silnice
—
pásmo při správě toku
—
o.p. VN, o.p. produktovodu
300 m
—
o.p. produktovodu 300 m,
o.p. katodového vedení, o.p.
TS
pásmo při správě toku,
dotyk LBK 3/D
o.p. VN a TS
o.p. TS
o.p. lesa, dotyk plochy pro
ÚSES, záplava Q100
pásmo při správě toku,
záplava Q100
o.p. silnice, pásmo při
správě toku, nemovitá
kulturní památka a kaple,
o.p. VN a TS, záplava Q100
(min.)
—
o.p. silnice, dotyk LBK 8/C
o.p. lesa
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SOv33

Neprobylice proluky v Neprobylicích

SOv34
SOv35

Neprobylice přestavbová plocha v Neprobylicích
Kněžice
proluka v Oplotech

1572
4629

1 zastavěné plochy
3 zastavěné a ostatní plochy, TTP,
zahrada

SOv36
SOv37
SOv38

Kněžice
Kněžice
Kněžice

proluka v Oplotech
přestavbová plocha v Oplotech
proluka v Oplotech

2312
2983
4750

SOv39
SOv40

Kněžice
Kněžice

proluka v Kněžicích
proluka v Kněžicích

8045
6439

SOv41

Kněžice

proluka v Kněžicích

882

SOv42
SOv43
SOv44
SOv45
SOv46
SOv47
SOv48
SOv49

Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice

proluka v Kněžicích
proluka v Kněžicích
proluka v Morech
přestavbová plocha v Morech
proluka v Morech
přestavbová plocha v Morech
proluka v Morech
proluka v Morech

SOv50

Kněžice

SOv51
SOv52
SOv53
SOv54
celkem

20181

+

Z

—
I.

+
+

P
Z

2 ostatní plochy
1 zastavěné a ostatní plochy
3 zastavěné a ostatní plochy, zahrada

—
—
II.

+
+
+

Z
P
Z

2 ostatní plochy
2 orná půda

+
—

Z
Z

1 orná půda

—
II.,
IV.
I.

—

Z

2519
834
740
290
1461
6726
3826
2194

1
1
1
1
1
2
2
1

—
II.
I.
—
—
—
I.
—

+
+
—
+
+
+
—
+

Z
Z
Z
P
Z
P
Z
Z

proluka v Morech

1329

1 ostatní plocha

—

+

Z

Kněžice
Kněžice
Kněžice

přestavbová plocha v Morech
proluka v Morech
proluka v Morech

3613
4266
2183

1 zastavěná plocha, TTP, zahrada
1 ostatní plocha
1 ostatní plocha, vodní plocha

I.
—
—

+
+
+

P
Z
Z

Kněžice

přestavbová plocha v Morech

8950

2 zastavěná a ostatní plocha

—

+

P

226293
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10 zastavěné a ostatní plochy, orná půda I., II.

zastavěné a ostatní plochy
orná půda
orná půda
zastavěná plocha
zastavěná plocha
zastavěná a ostatní plocha
orná půda
zastavěná a ostatní plocha

o.p. lesa, o.p. VN, záplava
Q100 (min.)
—
sesuvy, hlavní důlní dílo,
poddolované území, o.p.
lesa
o.p. lesa, o.p. VN (min.)
o.p. vodovodu
o.p. silnice, o.p. železnice
(min.), o.p. vodovodu
o.p. vodovodu, o.p. hřbitova
o.p. VN, o.p. hřbitova, o.p.
silnice
pásmo při správě toku, o.p.
silnice, záplava Q100 (min.)
—
o.p. železnice, o.p. VN
CHLÚ
o.p. silnice
—
o.p. TS
o.p. silnice
pásmo při správě toku, o.p.
TS
pásmo při správě toku, o.p.
lesa, o.p. vodovodu
o.p. lesa, sesuvy
o.p. lesa
o.p. lesa, pásmo při správě
toku
o.p. lesa, pásmo při správě
toku

102
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8.1.5. Plochy dopravní infrastruktury
Dopravní infrastruktura – silnice (DS)
označení k.ú.

lokalita

výměra
(m2)

druh pozemku

BPEJ uvnitř
ZÚ

DS1

Pšov, Letov,
Podbořany

přeložka silnice I/27

115913

I. až
V.

—

DS2

Podbořany,
Hlubany

přeložka silnice
II/221

83288

I. až
V.

—

Z

DS3

Letov

11450

—

Z

Podbořany

II.,
III.
orná půda, ostatní I.
plocha

o.p. produktovodu, úrovňové křížení s několika LBK, pásmo při správě toku,
trasa a bezp. pásmo plynovodu VTL, o.p. vodovodního přivaděče, trasa a o.p.
VN, meliorace; o.p. silnice
křížení s LBK, pásmo při správě toku, trasa a bezp. pásmo plynovodu VTL, o.p.
vodovodu, trasa a o.p. VN, meliorace, o.p. lesa, o.p. vodního zdroje, o.p.sděl.
vedení, o.p. STL plynu, o.p. silnice, o.p. železnice, záplava Q100 + aktivní zóna
o.p. silnice

DS4

—

Z

o.p. silnice, o.p. železnice, o.p. VN, dotyk CHLÚ

DS5

Podbořany

část

Z

o.p. silnice, o.p. sděl. vedení, o.p. vodovod

Podbořany

421

ostatní plochy,
orná půda
ostatní plochy

IV.

DS6

—

+

P

o.p. kanalizace, o.p. vodovod

DS7

Hlubany

553

ostatní plochy

—

+

P

DS8

Pšov

přeložka silnice
II/224 (Letov západ)
přeložka silnice
II/224 (Podbořany
sever)
okružní křižovatka u
městského úřadu
okružní křižovatka
v centru
okružní křižovatka u
kasáren
přeložka silnice I/27

orná půda, TTP,
vodní tok, ostatní
plocha
orná půda, TTP,
vodní tok,
chmelnice
orná půda

Z
/
P
Z

14537

Z

Pšov,
Sýrovice

II. až
V.
I. až
V.

—

DS9

orná půda, ostatní
plocha
orná půda, vodní
tok, ostatní
plocha

—

Z

o.p. vodovod, o.p. rozvodny VVVN/VN, o.p. kabelu VN, o.p. sděl. vedení,
bezp. pásmo plynu VTL
trasa a bezp. pásmo plynovodu VTL, o.p. vodovodního přivaděče, trasa a o.p.
VVN 400 kV, trasa a o.p. VN, o.p. silnice; IP4/D, IP5/D
trasa a bezp. pásmo VVTL plynu – návrh, o.p. produktovodu, úrovňové křížení
s několika LBK, vedení katodové ochrany produktovodu, pásmo při správě
toku, o.p. hřbitova, trasa a bezp. pásmo plynovodu VTL, o.p. vodovodního
přivaděče, trasa a o.p. VVN 400 kV, o.p. silnice

celkem

obchvat Sýrovic

21220

426

60747

limity využití území

308555

Dopravní infrastruktura – parkoviště (DP)
označení
DP1

k.ú.
lokalita
Podbořany výstavba parkoviště u urnového háje

výměra (m2)
druh pozemku
4075 orná půda,
ostatní plocha

Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu

BPEJ uvnitř ZÚ
IV.
—

Z / P limity využití území
Z
o.p. vodovod, o.p. hřbitova, o.p. silnice
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8.1.6. Plochy výroby a skladování
Výroba – průmyslová výroba a skladování (PV)
označení k.ú.
PV1
PV2
PV3
celkem

lokalita

výměra
druh pozemku
(m2)
Podbořany výroba – PZ Alpka sever
13812 orná půda, TTP,
ostatní plocha
Hlubany
výroba – PZ Podbořany
392748 orná půda, ostatní
– Vroutek západ
plocha
Buškovice výroba – Buškovice
69058 orná půda, ostatní
plocha
475618

BPEJ
I., II.

uvnitř
ZÚ
—

III. až
—
V.
I., III. a —
V.

Z / limity využití území
P
Z o.p. sděl. kabelu, o.p. silnice – návrh, o.p. VN, o.p. železnice, o.p.
záplava Q100 + aktivní zóna (min.), pásmo při správě toku, dotyk LBK
Z o.p. VN, o.p. kabelu VN, o.p. silnice, o.p. plynu STL, dotyk LBK
Z

o.p. VN, o.p. silnice, o.p. vodovodu, bezp. pásmo VTL plynovodu a RS,
dotyk LBK

8.1.7. Plochy smíšené výrobní
Smíšené výrobní plochy (SV)
označení k.ú.

lokalita

SV1
SV2
SV3

Podbořany proluka v ul. Dělnické
Hlubany
přestavba kasárna sever
Hlubany
přestavba kasárna jih

SV4

Hlubany

SV5

Dolánky

SV6
celkem

Dolánky

přestavba ubytovny v lokalitě
Barborka
přestavbová plocha
v Dolánkách
rozvojová plocha v Dolánkách

výměra
(m2)
2305
60874
51656

druh pozemku

BPEJ

ostatní plocha
ostatní a zastavěná plocha
ostatní a zastavěná plocha

1338 ostatní a zastavěná plocha
12290 zastavěné a ostatní plochy,
zahrada
25415 orná půda
153878

—
—
—

uvnitř
ZÚ
+
+
+

Z/
P
Z
P
P

limity využití území

—

+

P

—
o.p. VN kabelu, o.p. sdělovacího vedení, o.p. silnice
o.p. VN kabelu, o.p. sdělovacího vedení, o.p. silnice,
bezp. pásmo VTL plynu
o.p. kanalizace

II.,
III.
I., II.

+

P

o.p. silnice

—

Z

o.p. silnice, o.p. železnice, výhradní ložisko

8.2. Sídelní zeleň
Zemědělské plochy – zahrady (ZZ)
označení
ZZ1

k.ú.
Podbořany

lokalita
Na kotvě – u železnice

výměra (m2)
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druh pozemku
3511 orná půda

BPEJ
I.

uvnitř ZÚ
—

limity využití území
o.p. železnice
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8.3. Plochy v krajině s navrženou změnou využití
8.3.1. Plochy vodní a vodohospodářské
Vodní a vodohospodářské plochy (VH)
výměra (m2) druh pozemku
67534 orná půda

označení
VH1

k.ú.
lokalita
Buškovice U Buškovic

VH2
VH3
celkem

Buškovice Pod Kozím hřbetem
Kněžice
Kněžický rybník – obnova

17357 orná půda, ostatní plocha
10575 vodní plocha
95466

BPEJ
I.
I., II.
—

uvnitř ZÚ limity využití území
—
o.p. vodovodu, o.p. VN, o.p. silnice, LBK okraj, záplava Q100
+ aktivní zóna
—
pásmo při správě toku, meliorace, záplava Q100 + aktivní zóna
—
LBC, o.p. hřbitova, o.p. silnice, záplava Q100 + aktivní zóna

8.3.2. Plochy přírodní
Plochy přírodní (PP)
označení
PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10
PP11
PP12
PP13
PP14
PP15
PP16
PP17
PP18
PP19

k.ú.
Letov
Podbořany, Letov, Valov
Podbořany, Dolánky, Pšov
Kněžice
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany, Hlubany
Hlubany
Buškovice
Buškovice
Valov
Valov
Letov
Letov
Letov
Letov
Pšov

lokalita
RBC 1503 Viniční vrch
RBC 1505 Valovský les
RBC 1517 Lesík Homole (Rubín)
RBC 1518 Kličín
LBC 5/A Podbořanský vrch
LBC 8/A Na Doláneckém potoce u Podbořan
LBC 10/A Na Lišce
LBC 11/A Valovský kopec
LBC 9/A Oprám
LBC 6/A Na černé
LBC 4/A Pod cihelnou
LBC 2/A Na Doláneckém potoce u Buškovic
LBC 1/E K lomům
LBC 2/E Černý rybník
LBC 5/D Na Kruhu
LBC 6/D Velký kus
LBC 4/D U rybníčku
LBC 3/D Vrch Roudnice
LBC 2/D Nad Pšovem
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výměra (m2)
609786
11413
82031
46878
28089
10413
21714
41624
18784
27233
41916
21117
7082
6013
27347
72797
12816
29686
8968

druh pozemku
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

BPEJ
I., II., IV., V.
II., V.
III. až V.
I., II.
II.
II.
I., V.
IV., V.
IV.
I. až III.
II., III.
I., III.
IV., V.
V.
I., II.
I. a III.
II., III., IV.
I., II., IV.
IV., V.

uvnitř ZÚ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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PP20
PP21
PP22
PP23
PP24
PP25
PP26
PP27
PP28
celkem

Pšov
Sýrovice
Neprobylice
Neprobylice
Kaštice
Kněžice, Neprobylice
Kněžice
Kněžice
Buškovice

LBC 1/D U Sýrovic
LBC 3/C Na soutoku pod Kněžskými svahy
LBC 2/C Sýrovické oračiny
LBC 1/C U kůlny
LBC 7/C U Kaštic
LBC 7/B Dolánecký potok nad Neprobylicemi
LBC 5/B Dolánecký potok nad Kněžicemi
LBC 9/B Meze a pastviny nad Kněžickým rybníkem
LBC V polích

55614
25312
41226
40464
40220
9496
6577
37519
30347
1412482

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

I. až III.
I., II.
I., II.
I.
I. až III.
I.
I.
II., III.
II., III.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

8.3.3. Plochy smíšené nezastavěného území
Smíšené nezastavěné plochy (SN)
označení

k.ú.

lokalita

SN1
SN2
SN3
SN4
SN5
SN6
SN7
SN8

Kněžice, Neprobylice
Podbořany, Letov
Letov

RBK 1080 Kličín – Lesík Homole (Rubín)
RBK 1081 Viniční Vrch – Lesík Homole (Rubín)
RBK 1082 Viniční vrch – Valovský les
neobsazeno
RBK 1087 Valovský les – Kozinec
LBK 4/A U remízku a v polích pod těžebnou kaolínu
LBK 6/A V polích SV od Buškovic
LBK 5/A Přes Podbořanský vrch

SN9
SN10
SN11
SN12
SN13
SN14
SN15
SN16
SN17
SN18
SN19

Podbořany, Valov
Buškovice
Buškovice
Buškovice, Hlubany,
Podbořany
Buškovice, Hlubany
Buškovice
Buškovice
Buškovice, Hlubany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany, Letov
Podbořany
Valov
Valov

LBK 7/A V zaoraném u Hluban
LBK 11/A Šípkový vrch
LBK 8/A Skřivánčí
LBK 9/A K Dubovému vrchu
LBK 10/A Na jižním okraji města Podbořany
LBK 12/A Na kopci
LBK 14/A K Hartové
LBK 16/A Na spravedlnosti
LBK 15/A K Valovskému lesu
LBK 1/E Valovský potok
LBK 2/E Potok u vodárny
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výměra
(m2)
21202
69831
32427
0
4860
32171
17552
42207
23850
3889
12211
14145
28251
4717
7106
22222
3098
5714
4328

druh pozemku

BPEJ

orná půda
orná půda
orná půda, ostatní plochy

I.
I., II., III., V.
I., II., IV., V.

uvnitř
ZÚ
—
—
—

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

V.
III., V.
II., III., V.
I., II., III., IV.

—
—
—
—

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

I., II., III.
III., V.
III., V.
I., III., IV., V.
I., II., IV., V.
II.
I., II.
I., II., IV.
IV., V.
IV., V.
III., IV.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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SN20
SN21
SN22
SN23
SN24
SN25
SN26
SN27
SN28
SN29
SN30
SN31

Podbořany, Letov
Letov
Letov
Letov
Pšov, Letov
Pšov, Letov
Pšov
Sýrovice, Pšov
Pšov
Sýrovice, Pšov
Sýrovice
Neprobylice, Sýrovice, Pšov

8398
14758
19764
13109
18232
19236
1692
17158
7489
22067
18224
16928

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

II., III., V.
I., II., V.
I. až V.
I., V.
I., II., III.
I. až IV.
I., II.
II. až V.
I., II.
I. až III.
I. II., IV.
I., II.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
část
—
—

Neprobylice, Sýrovice
Neprobylice
Neprobylice
Kněžice, Kaštice
Kněžice, Kaštice
Kaštice
Kaštice, Dolánky
Kněžice
Podbořany

LBK 13/A K Letovu
LBK 8/D Rozcestí polních cest
LBK 9/D Kolem Letova
LBK 10/D Nad hřbitovem
LBK 7/D Černá Marta
LBK 6/D K vrchu Roudnice
LBK 5/D Starý hřbitov
LBK 7/C Kolem hřbitova, LBK 4/D Pšov – U pískovny
LBK 2/D Polní cesta do Kaštic
LBK 5/C Ostrava, LBK 3/D Vodoteč v polích u Sýrovic
LBK 6/C Pod Kněžskými svahy
LBK 4/C Vodoteč v polích v lokalitě Sušina, LBK 1/D Vodoteč
v polích v lokalitě Sušina
LBK 3/C Polní s obnovou vodoteče
LBK 2/C Přes Sýrovické oračiny
LBK 1/C U kůlny
LBK 4/B K Oplotům, LBK 9/C K Oplotům
LBK 3/B Od Kaštic k Morům, LBK 8/C K Doláneckému potoku
LBK 10/C Na Třebušice
LBK 11/C K Homoli
LBK 9/B Polní cesta na Čejkovice
krajinná zeleň – příměstská

SN32
SN33
SN34
SN35
SN36
SN37
SN38
SN39
SN40

30762
27808
19140
10600
38363
20675
14067
15760
82515

I.
I., II., IV.
I. až II.
II., III.
I. až III.
II., III.
II. až IV.
I., II.
I., II., IV.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

SN41

Podbořany

krajinná zeleň – rekreační

24276

II.

—

SN42
SN43
SN44
SN45
SN46
SN47
SN48
SN49
SN50
celkem

Podbořany
Hlubany
Hlubany
Hlubany, Buškovice
Buškovice
Buškovice
Letov
Pšov
Sýrovice

krajinná zeleň – ochranná u dopravy
krajinná zeleň – ochranná u výroby
krajinná zeleň – ochranná u výroby
krajinná zeleň – rekreační
krajinná zeleň – rekreační
krajinná zeleň
krajinná zeleň – ochranná u dopravy, rekreační
krajinná zeleň – ochranná u dopravy, rekreační
krajinná zeleň – ochranná u dopravy, rekreační

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda, ostatní plochy,
TTP
orná půda, ostatní plochy,
TTP
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda, ostatní plocha
orná půda
orná půda, ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda, ostatní plocha

I.
IV., V.
III., V.
III., V.
I.
II., V.
I., II., IV.
III., IV., V.
I., III., V.

—
—
—
—
—
—
část
—
—
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34585
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26184
24237
96701
49277
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1260344
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D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Zadání ÚP Podbořany bylo projednáno a na základě stanoviska Nadřízeného orgánu
územního plánování (KÚSK) schváleno dne 18. 6. 2008 v Zastupitelstvu města Podbořany.
Při projednání Zadání ÚP vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí,
stanovisko, že územní plán je třeba posoudit z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA).
Zároveň bylo rozhodnuto o tom, že nebude třeba pořízení Konceptu ÚP a že od variantního
řešení bude upuštěno.
Na základě schváleného Zadání územního plánu byl v prosinci 2008 zpracován Návrh
územního plánu Podbořany.
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Podbořany na životní prostředí (SEA) bylo
zpracováno samostatně v únoru 2009. Z této dokumentace byly přejata do výroku ÚP
Podbořany vybraná ustanovení, která se týkají územního plánu a jeho podrobnosti.
Dle nové právní úpravy je od 1. 1. 2007 při zpracovávání Vyhodnocení vlivu územního
plánu na životní prostředí (SEA) třeba zpracovat také Vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území. Tato dokumentace se zpracovává na základě přílohy č. 5 vyhl. č.
500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.
Vyhodnocení vlivu Územního plánu Podbořany na udržitelný rozvoj území je uvedeno
v samostatné dokumentaci z února 2009.

E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
1.1. Úvod
Součástí vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL je výkres č. B3. Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu 1 : 5000 (ve dvou dílech), ve kterém jsou znázorněny navrhované
vyhodnocované lokality, hranice a kódy zasahujících BPEJ, druhy zabíraných pozemků
(kultur), investice do půdy, protierozní opatření (stav a návrh) a hranice záborů
odsouhlasených v dosud platné ÚPD; lesy, jejich zábory a ochranné pásmo lesa; dále druhy
pozemků řešeného území. V samostatném schématu přiloženém k výkresu jsou vyjádřeny
BPEJ plošně.
Výměry navrhovaných lokalit a jejich dílů s ohledem na druhy pozemků, zasahující
BPEJ a hranici zastavěného území byly změřeny vektorizací z mapy KN v digitální podobě,
která je podkladem při zpracování Územního plánu Podbořany, a to z PC v prostředí
programu MicroStation. Naměřené hodnoty se s ohledem na rozdíl mezi grafickým a
písemným operátem katastru nemovitostí mohou lišit od údajů uvedených v databázi SPI.
Zemědělský půdní fond převažuje ve výměře řešeného území (79,7 % území), z něj pak
je nejvíce orné půdy (74,5 % z území, 93,5 % ze ZPF):
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k.ú.

ZPF celkem orná půda
chmelnice
TTP (ha)
zahrady (ha) sady (ha) výměra
(ha)
(ha)
(ha)
k.ú. (ha)
Podbořany
855,4709
789,3285
8,1764
27,4603
27,187
3,4870 1176,3341
Hlubany
244,2963
231,3416
0
6,2907
3,6251
3,0389
337,8897
Buškovice
693,8051
643,9603
0
33,8741
12,2799
3,6908
883,7830
Kněžice
930,3119
849,2951
66,1193
11,9972
2,9003
0 1203,3454
Neprobylice
289,2599
282,7432
0,8433
5,5245
0,1489
0
345,7771
Dolánky
61,1223
59,1225
0
1,0261
0,9737
0
139,9695
Kaštice
337,7901
283,0815
51,9073
0,6692
2,1321
0
381,4105
Sýrovice
363,0318
391,9375
0
0,0594
1,0349
0
383,4022
Pšov
399,4784
340,9562
50,9133
3,2401
3,3955
0,9733
429,5125
Letov
444,2861
439,9068
0
2,7227
1,6566
0
477,9676
Valov
172,5648
166,1991
0
4,8807
1,4850
0
254,4525
celkem
4791,4176
4477,8723
177,9596
97,745
56,819
11,19 6013,8441
% z celku
79,7 %
74,5 %
3,0 %
1,6 %
0,9 %
0,2 %

1.2. Metodika vyhodnocení záborů ZPF
Vyhodnocení důsledků Územního plánu Podbořany na zemědělský půdní fond (ZPF)
vychází z Vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993
(k zákonu č. 334/1992 Sb., a dle změn provedených zákonem ČNR č. 10/1993 Sb. a zákonem
č. 98/1999 Sb.). Postupy při zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů jsou uvedeny v § 3 této
vyhlášky a v její příloze č. 3 „Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond“. Ochrana zemědělského
půdního fondu se řídí částí III – Zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona č. 334/1992 Sb.) a částí
IV (§ 5 zákona č. 334/1992 Sb.) – Ochrana ZPF při územně plánovací činnosti.
Dále se v ochraně ZPF uplatňuje Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy
Ministerstva životního prostředí ze dne 12. 6. 1996 „k odnímání půdy ze zemědělského
půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb.“, který zařazuje jednotlivé pětimístné
BPEJ, vyjadřující kvalitativní kategorie ZPF, do pěti tříd ochrany ZPF (I. až V.).
Pro jednotlivé třídy jsou stanoveny možnosti zastavitelnosti:
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
ZPF jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost a jde tedy o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech
s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít pro
případnou výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností.
Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.
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Kromě pětimístných kódů BPEJ jsou ve výkrese uvedeny také následující dvojmístné
kódy:
23 – plochy mající charakter lesa
29 – neplodné půdy
35 – vodní plocha

1.2.1. Mapa BPEJ
K zjištění BPEJ pozemků byla použita mapa BPEJ v digitální podobě. Mapa BPEJ jako
podklad byla poskytnuta zpracovateli na MěÚ Podbořany. Jejím zdrojem je Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy Praha, Zbraslav.
Tato mapa rozděluje území na jednotlivé BPEJ, označené pěticiferným označením,
vypovídajícím o kvalitě a vlastnostech půdy. Tyto bonitační půdně ekologické jednotky jsou
zatříděny do pěti kvalitativních tříd (I. až V.), uvedených výše.
Vycházelo se z klasického otisku katastrální mapy, zvektorizované pro účely územního
plánu. Nad touto vektorizovanou katastrální mapou byla vytvořena upravená verze mapy
BPEJ, a to s použitím údajů katastru nemovitostí (databáze SPI):
• Byly odstraněny nepřesnosti mezi mapou KN a zobrazením hranic bonit – hranice bonit
byly ztotožněny s hranicemi pozemků dle mapy KN, s ověřením v databázi SPI.
• Čárové rozhraní tříd BPEJ je na původní mapě v mnoha případech zobrazeno bez
zohlednění druhů pozemků (tj. i na zastavěných plochách mimo ZPF), což bylo místně
upraveno.
• Ke každé parcele zařazené dle SPI KN do ZPF, pro kterou byla v mapě BPEJ určena
nezemědělská (tj. nesprávná) bonita (voda, les, neplodná, lom) byl v katastru
nemovitostí vyhledán údaj o příslušné skutečné bonitě. Na základě těchto výsledků
byla upravena grafická část (zobrazení hranic bonit).

1.2.2. Hranice zastavěného území dle zákona č. 231/99 Sb.
Tato hranice byla od 1. 1. 2007 definována shodně s definicí zákona stavebního.
Zastavěné území bylo stanoveno k 1. 9. 2008.

1.3. Vyhodnocení záboru ZPF
1.3.1. Vyhodnocení záboru ZPF dle BPEJ a druhů pozemků (kultur)
V následující tabulce je u každé navržené lokality uveden kód lokality a způsob využití,
celková výměra, celkový zábor zemědělského půdního fondu (dále členěn dle druhů
pozemků), zábor nezemědělských pozemků.
Zabíraný zemědělský půdní fond je vyhodnocován dále dle bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ). Pro každou navrženou lokalitu jsou v tabulkách uvedeny kódy
a výměry zasahujících bonitačních půdně ekologických jednotek (BPEJ) a zařazení do třídy
ochrany dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ze dne 12.6. 1996. Dále
jsou v tabulce rozčleněny zábory mimo zastavěné území a uvnitř zastavěného území. Několik
málo ploch se nachází zároveň uvnitř i vně hranice ZÚ a jsou proto jejich díly uvedeny zvlášť
(proto se mohou opakovat u jedné plochy tytéž bonity). Dále je uveden vztah
k odsouhlaseným záborům ZPF dle dosud platné ÚPD (ÚPnSÚ Podbořany).
Výměry navrhovaných lokalit a zasahujících BPEJ byly změřeny vektorizací z PC
v prostředí programu MicroStation.
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Návrhové plochy a zábory ZPF
Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

navržené využití

BI1

bydlení individuální

BI2
BI3

bydlení individuální
bydlení individuální

BI4

bydlení individuální

BI5

bydlení individuální

BI6
BI7

bydlení individuální
bydlení individuální

BI8
BI9
BI10

bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální

BI11
BI12
BI13
BI14

bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální

BI15

bydlení individuální

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
celková zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
výměra
ZÚ
né a
záboru orná půda zahrady sady travní chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle
mimo
ZÚ,
toky
a
PUPFL
plochy ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený
0,6469
0,6469
0,1450
4.42.00
I
0,1450 ano v ZÚ
v ZÚ
0,5019
4.42.00
I
0,5019 ne 0,5019 0,0000
0,8174
0,8174
0,8174
4.42.00
I
0,8174 ne 0,8174 0,0000
14,8354 0,1240
14,7114 0,1321
4.11.00
I
0,1321 ne 0,1321 0,0000
0,5450
4.42.00
I
0,5450 ne 0,545
0,0000
0,0507
4.28.11
II
0,0507 ano v ZÚ
v ZÚ
7,0902
4.28.11
II
7,0902 ne 6,5623 0,5279
6,8934
4.42.10
II
6,8934 ne 6,8934 0,0000
1,5205
1,5205
1,1585
1.57.00
II
1,1585 ano v ZÚ
v ZÚ
0,3620
4.42.10
II
0,3620 ano v ZÚ
v ZÚ
0,2715
0,2715
0,1122
1.57.00
II
0,1122 ano v ZÚ
v ZÚ
0,1565
0,0028
1.57.00
II
0,1593 ne 0,1593 0,0000
0,1367
0,1367
0,1367
1.57.00
II
0,1367 ano v ZÚ
v ZÚ
0,4670 0,0256
0,4414
0,0120
4.42.00
I
0,0120 ne
0
0,0120
0,4294
1.57.00
II
0,4294 ne
0
0,4294
0,1829
0,1829
0,1829
1.57.00
II
0,1829 ne
0
0,1829
2,0905 0,0454
2,0451
2,0451
4.08.10
II
2,0451 ano v ZÚ
v ZÚ
3,6021 2,0898
1,5123
1,1530
4.08.50
III
1,1530 ne 1,153
0,0000
0,3593
4.47.00
III
0,3593 ne 0,3593 0,0000
2,9681 2,9681
0,0000
x
x
0,0000
x
x
7,3717 7,3717
0,0000
x
x
0,0000
x
x
0,1396 0,1396
0,0000
x
x
0,0000
x
x
0,3343 0,0516
0,2827
0,0204
1.20.11
IV
0,0204 ano v ZÚ
v ZÚ
0,2623
1.20.11
IV
0,2623 ne 0,0908 0,1715
0,4587
0,4587
0,1197
1.06.00
II
0,1197 ne
0
0,1197
0,0044
1.08.10
II
0,0044 ne
0
0,0044
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

navržené využití

BI16

bydlení individuální

BI17

bydlení individuální

BI18
BI19

bydlení individuální
bydlení individuální

BI20

bydlení individuální

BV1

bydlení vesnické

BV2

bydlení vesnické

BV3
BV4

bydlení vesnické
bydlení vesnické

BV5
OV1
OV2

bydlení vesnické
občanské vybavení
občanské vybavení

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
celková zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
výměra
ZÚ
né a
záboru orná půda zahrady sady travní chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle
mimo
ZÚ,
toky
a
PUPFL
plochy ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený
0,3346
1.20.11
IV
0,3346 ne
0
0,3346
6,2956
6,2956
0,0815
4.58.00
I
0,0815 ano v ZÚ
v ZÚ
0,0685 0,0472
4.58.00
I
0,1157 ne 0,1157 0,0000
0,2779 0,0662
1.08.10
II
0,3441 ne 0,3441 0,0000
1,9462 0,0078
1.04.01
IV
1,9540 ne 1,9540 0,0000
0,0048
1.22.13
V
0,0048 ano v ZÚ
v ZÚ
3,0831 0,6604
0,0520
1.22.13
V
3,7955 ne 3,7955 0,0000
0,4610 0,1575
0,3035
0,2997
4.58.00
I
0,2997 ano v ZÚ
v ZÚ
0,0038
4.64.01
II
0,0038 ano v ZÚ
v ZÚ
0,2599 0,2599
0,0000
x
x
0,0000
x
x
12,6787 0,0029
12,6758
0,0561
4.13.00
II
0,0561 ano v ZÚ
v ZÚ
4,0741
4.13.00
II
4,0741 ne 4,0741 0,0000
0,4022
1.04.01
IV
0,4022 ne 0,2252 0,1770
4,6720
4.22.10
IV
4,6720 ne 4,5212 0,1508
3,4714
4.21.13
V
3,4714 ne 3,4714 0,0000
2,2811
2,2811
2,2141
4.13.00
II
2,2141 ne 0,1944 2,0197
0,0670
4.64.01
II
0,0670 ne 0,0670 0,0000
0,7444
0,7444
0,1673
4.58.00
I
0,1673 ne
0
0,1673
0,5771
4.28.11
II
0,5771 ne
0
0,5771
3,4717 0,4987
2,9730
0,5508
4.28.11
II
0,5508 ne
0
0,5508
2,4222
4.28.14
III
2,4222 ne
0
2,4222
0,0654
0,0654
0,0654
4.58.00
I
0,0654 ano v ZÚ
v ZÚ
0,4538 0,0751
0,3787
0,3747
4.28.01
II
0,3747 ano v ZÚ
v ZÚ
0,0040
4.28.51
III
0,0040 ano v ZÚ
v ZÚ
0,4553 0,0612
0,3941
0,3941
4.28.14
III
0,3941 ano v ZÚ
v ZÚ
1,3856
1,3856
1,3856
1.01.00
I
1,3856 ne
0
1,3856
2,5304
2,5304
0,4428
1.01.00
I
0,4428 ne
0
0,4428
2,0876
1.10.00
I
2,0876 ne
0
2,0876
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

navržené využití

celková
výměra
plochy

OV3

občanské vybavení

0,9636

OV4

občanské vybavení

3,0128

OV5

občanské vybavení

0,3094

OV6

občanské vybavení

1,2765

OV7
OV8
OV9
OV10
OV11

občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení

0,1878
0,0436
0,6616
0,4802
4,9053

OS1
OS2

občanské vybavení –
sport
občanské vybavení –
sport

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený
0,1512
0,8124
0,5676
1.10.00
I
0,5676 ne 0,5676 0,0000
0,2448
4.42.00
I
0,2448 ne 0,2448 0,0000
2,5968
0,4160
0,1698
1.10.00
I
0,1698 ano v ZÚ
v ZÚ
0,1682
4.42.00
I
0,1682 ano v ZÚ
v ZÚ
0,0780
4.42.00
I
0,0780 ne
0
0,0780
0,3094
0,0404
1.10.00
I
0,0404 ne 0,0404 0,0000
0,2690
4.42.00
I
0,2690 ne 0,2690 0,0000
0,0437
1,2328
0,0658
1.06.00
II
0,0658 ne 0,0658 0,0000
0,0072
1.57.00
II
0,0072 ano v ZÚ
v ZÚ
0,0256
1.57.00
II
0,0256 ne 0,0256 0,0000
0,0345
1.20.11
IV
0,0345 ano v ZÚ
v ZÚ
1,0997
1.20.11
IV
1,0997 ne 1,0997 0,0000
0,1878
0,0000
x
x
0,0000
x
x
0,0436
0,0000
x
x
0,0000
x
x
0,5762
0,0854
0,0854
4.47.00
III
0,0854 ano v ZÚ
v ZÚ
0,4802
0,0000
x
x
0,0000
x
x
0,2355
4,6698
0,1052
1.01.00
I
0,1052 ne
0
0,1052
2,7002
1.06.00
II
2,7002 ne
0
2,7002
1,2260
1.21.53
V
1,2260 ne
0
1,2260
0,0074
1.22.12
V
0,0074 ne
0
0,0074
0,1581
1.22.13
V
0,1581 ne
0
0,1581
0,4729
1.22.53
V
0,4729 ne
0
0,4729

0,4491

0,4491

0,0000

2,7964

0,0722

2,7242
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0,7042
1,0441
0,1312

0,0005
0,0074 0,3711 0,0005
0,0604 0,3480
0,0193 0,0037 0,0338

x

x

0,0000

4.08.10
4.13.00
4.64.01
4.22.12

II
II
II
IV

0,0005
1,0832
1,4525
0,1880

ne
ne
ne
ne

x

x

0,0005
1,0832
1,4525
0,188

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

OS3
OS4

navržené využití

občanské vybavení –
sport
občanské vybavení –
sport

celková
výměra
plochy

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený

30,3737 30,2693 0,1044
151,8982 1,8420

0,0000
150,0562

VP1

veřejná prostranství

0,6087

0,1863

0,4224

VP2

veřejná prostranství

0,0533

0,0096 0,0043

0,0394

VP3
VP4
VP5

veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství

0,3247
0,2331
0,9410

0,3247
0,2331
0,2837

0,0000
0,0000
0,6573

VP6

veřejná prostranství

0,4526

0,0598

0,3928

VP7

veřejná prostranství

1,6211

0,0150

1,6061
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x
0,3447
2,9433
7,1391
0,3268
5,8343
2,3745
65,9738
0,6863
25,5320
30,9700
0,1304
0,0030
0,2001
0,0889

0,7071

0,0118
0,0276

0,0434
0,2672
0,3467
0,0597
0,3331
0,1339
1,4344
0,0378

4.12.00
4.58.00
4.08.10
4.13.00
4.64.01
4.22.10
7,2243 4.22.12
4.47.12
4.21.12
4.21.13
4.13.00
1.04.01
4.22.10
4.21.13
4.58.00
4.64.01
x
x
4.42.00
4.28.11
4.42.10
1.10.00
4.42.00
4.22.12
4.22.12
4.21.13

x

0,0000

I
I
II
II
II
IV
IV
IV
V
V
II
IV
IV
V
I
II
x
x
I
II
II
I
I
IV
IV
V

0,3447
2,9433
7,1391
0,3268
5,8343
2,3745
73,9052
0,6863
25,5320
30,9700
0,1304
0,0030
0,2001
0,0889
0,0118
0,0276
0,0000
0,0000
0,0434
0,2672
0,3467
0,0597
0,3331
0,1339
1,4344
0,0378

x
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1304
0,0030
0,2001
0,0889
0
0
x
x
ne 0,0434
ne 0,2585
ne 0,3467
ne
0
ne 0,0099
ano v ZÚ
ne 1,3959
ne 0,0378

x
0,3447
2,9433
7,1391
0,3268
5,8343
2,3745
73,9052
0,6863
25,5320
30,9700
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0118
0,0276
x
x
0,0000
0,0087
0,0000
0,0597
0,3232
v ZÚ
0,0385
0,0000
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

VZ1
VZ2
VZ3
VZ4

navržené využití

veřejná prostranství –
zeleň
veřejná prostranství –
zeleň
veřejná prostranství –
zeleň
veřejná prostranství –
zeleň

veřejná prostranství –
zeleň
veřejná prostranství –
VZ6
zeleň
veřejná prostranství –
VZ7
zeleň
veřejná prostranství –
VZ8
zeleň
smíšené obytné plochy
SOm1
– městské
smíšené obytné plochy
SOm2
– městské
smíšené obytné plochy
SOv1
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv2
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv3
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv4
– vesnické
VZ5

celková
výměra
plochy

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený

0,4526

0,4526

0,5054

0,5054

1,9837

0,0631

0,4526

1,9206

0,4118

1,4691

1,4691

0,0445
0,0262
1,3984

0,7389

0,7389

0,4568

1,7590

1,7590

1,7590

0,2821

4.42.00

I

0,4526

ne

0

0,4526

0,0144
0,4910

4.58.00
1.57.00

I
II

0,0144
0,4910

ne
ne

0,0144
0,491

0,0000
0,0000

1,5088

1.57.00

II

1,9206

ne

1,9206

0,0000

4.42.00
1.06.00
1.57.00

I
II
II

0,0445
0,0262
1,3984

ne
ne
ne

0
0
0

0,0445
0,0262
1,3984

4.58.00

I

0,7389 ano

v ZÚ

v ZÚ

1.04.01

IV

1,7590

0

1,7590

ne

0,6741

0,6741

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,6148

0,6148

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,2173

0,2173

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,1476

0,1476

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,4416

0,4416

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,6558

0,0033

0,6525

4.58.00
4.28.11

I
II

0,1664 ano
0,4861 ano

v ZÚ
v ZÚ

v ZÚ
v ZÚ

0,0435

0,0435

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,2857

0,2444

0,0413

4.58.00

I

0,0413 ano

v ZÚ

v ZÚ
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

SOv5
SOv6
SOv7
SOv8
SOv9
SOv10
SOv11
SOv12
SOv13
SOv14
SOv15
SOv16
SOv17
SOv18
SOv19

navržené využití

smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíš. obyt. p.vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické

celková
výměra
plochy

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený

0,2956

0,0542

0,2414

0,2152

0,2152

0,1128

4.58.00

I

0,2414 ano

v ZÚ

v ZÚ

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,1128

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,1386

0,1386

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,1972

0,0749

0,1223

4.28.01

II

0,1223

0

0,1223

0,4130

0,4130

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,0772

0,0772

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,2328

0,2328

0,0000

x

x

0,0000

x

x

4.47.02

III

0,1642 ano

v ZÚ

v ZÚ

1.08.10
1.04.01
x

II
IV
x

0,0455 ano
0,1657 ano
0,0000

v ZÚ
v ZÚ
x

v ZÚ
v ZÚ
x

0,1642

0,2414

0,1223

0,1642

0,1642

0,8711

0,6599

0,2112

0,2409

0,2409

0,0000

0,2162

0,0259

0,1903

0,1903

1.07.50

IV

0,1903 ano

v ZÚ

v ZÚ

0,3789

0,1961

0,1828

0,1828

1.06.10

III

0,1828 ano

v ZÚ

v ZÚ

0,2142

0,1091

0,1051

0,0576

0,0475

1.01.10

II

0,1051 ano

v ZÚ

v ZÚ

0,8914

0,0733

0,8181

0,3760
0,2771

0,1650

1.01.10
1.06.10

II
III

0,5410 ano
0,2771 ano

v ZÚ
v ZÚ

v ZÚ
v ZÚ
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0,0455
0,1657

ne
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

navržené využití

smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv21
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv22
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv23
– vesnické
SOv20

SOv24

celková
výměra
plochy

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený

0,1813

0,0099

0,1714

0,1714

1.01.12

II

0,1714 ano

v ZÚ

v ZÚ

0,7516

0,7228

0,0288

0,0288

1.07.00

III

0,0288 ano

v ZÚ

v ZÚ

0,1004

0,0510

0,0494

0,0494

1.07.00

III

0,0494 ano

v ZÚ

v ZÚ

0,8015

0,8015

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,9141

0,0668

0,8473

0,8514

0,7822

0,0692

0,0692

1.01.00
1.01.00
1.07.00
1.07.00
1.07.00

I
I
III
III
III

0,5458 ano
0,2461 ne
0,0465 ano
0,0089 ne
0,0692 ano

v ZÚ
0
v ZÚ
0
v ZÚ

v ZÚ
0,2461
v ZÚ
0,0089
v ZÚ

0,8131

0,7322

0,0809

0,0809

1.07.00

III

0,0809 ano

v ZÚ

v ZÚ

smíšené obytné plochy
– vesnické

SOv25 smíš. obyt. p.vesnické
smíšené obytné plochy
SOv26
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv27
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv28
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv29
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv30
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv31
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv32
– vesnické
smíšené obytné plochy
SOv33
– vesnické

0,5458
0,2461
0,0465
0,0089

0,3708

0,3708

0,0705
0,3003

1.56.00
1.56.00

I
I

0,0705 ano
0,3003 ne

v ZÚ
0

v ZÚ
0,3003

0,3630

0,3630

0,3630

1.28.01

III

0,3630 ano

v ZÚ

v ZÚ

1,1870

1,1870

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,0622

0,0622

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,1252

0,1252

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,0773

0,0773

0,0000

x

x

0,0000

x

x

1,6007

1,3953

0,2054

1.56.00
1.58.00

I
II

0,1703 ano
0,0351 ano

v ZÚ
v ZÚ

v ZÚ
v ZÚ
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0,1703
0,0351
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

SOv34
SOv35
SOv36
SOv37
SOv38
SOv39
SOv40
SOv41
SOv42
SOv43
SOv44
SOv45
SOv46
SOv47
SOv48

navržené využití

smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíš. obyt. p.vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické

celková
výměra
plochy

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený

0,1572

0,1572

0,0000

0,4629

0,1636

0,2993

0,2312

0,2312

0,2983

x

x

0,0000

1.56.00

I

0,2993 ano

0,0000

x

x

0,2983

0,0000

x

0,4750

0,3907

0,0843

0,8045

0,8045

0,0000

0,6439

0,6439

0,0330

0,0330

0,2519

0,2519

0,1445

0,0843

0,0117
0,6322
0,0330

0,0000

0,1548

x

x

v ZÚ

v ZÚ

0,0000

x

x

x

0,0000

x

x

1.01.10

II

0,0843 ano

v ZÚ

v ZÚ

x

x

0,0000

x

x

1.01.10
1.08.50
1.56.00

II
IV
I

0,0117
0,6322
0,0330

0
0
0

0,0117
0,6322
0,0330

x

x

0,0000

x

x

v ZÚ

v ZÚ

0

0,0739

ne
ne
ne

0,0834

0,0834

0,0834

1.06.00

II

0,0834 ano

0,0739

0,0739

0,0739

1.61.00

I

0,0739

ne

0,0290

0,0290

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,1461

0,1461

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,6726

0,6726

0,0000

x

x

0,0000

x

x

1.03.00

I

0,3826

0

0,3826

0,3826

0,3826
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0,3826

ne

84

Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

SOv49
SOv50
SOv51
SOv52
SOv53
SOv54
DS1

DS2

navržené využití

smíšené obytné plochy
– vesnické
smíš. obyt. p.vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
smíšené obytné plochy
– vesnické
dopravní infrastruktura
– silnice

celková
výměra
plochy

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený

0,2194

0,2194

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,1329

0,1329

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,3613

0,0378

0,3235

1.60.00

I

0,3235 ano

v ZÚ

v ZÚ

0,4266

0,4266

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,2183

0,1833 0,0350

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,8950

0,8950

0,0000

x

x

0,0000

x

x

11,5913

0,1438 0,0211

11,4264

1.01.00
1.03.00
1.10.00
1.01.10
1.06.00
1.08.10
1.10.10
1.06.10
1.04.01
1.05.11
1.08.40
1.20.11
1.21.53
1.22.12
1.22.53
1.10.00

I
I
I
II
II
II
II
III
IV
IV
IV
IV
V
V
V
I

1,9181
0,3909
2,3851
0,6243
1,9588
0,8911
0,1728
0,0161
0,7452
0,0118
1,4453
0,2445
0,2820
0,1037
0,2367
0,8120

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,9181
0,3909
2,3851
0,6243
1,9588
0,8911
0,1728
0,0161
0,7452
0,0118
1,4453
0,2445
0,2820
0,1037
0,2367
0,8120

4.12.00

I

0,2240

ne

0

0,2240

dopravní infrastruktura 8,3288
– silnice

1,0521 0,0510

7,2257
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0,0855

1,9181
0,3909
2,3054
0,6243
1,9588
0,8911
0,1728
0,0161
0,7452
0,0118
1,4453
0,2445
0,2820
0,1037
0,2367
0,8120
0,2240

0,2380

0,0797

85

Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

DS3
DS4
DS5
DS6
DS7
DS8

DS9

navržené využití

dopravní infrastruktura
– silnice
dopravní infr. – silnice
dopravní infrastruktura
– silnice
dopravní infrastruktura
– silnice
dopravní infrastruktura
– silnice
dopravní infrastruktura
– silnice

2,1220

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený
0,1424
4.58.00
I
0,1424 ne 0,0015 0,1409
0,3835
4.08.10
II
0,3835 ne
0
0,3835
0,4304
0,1459
4.64.01
II
0,5763 ne 0,3174 0,2589
0,0491
4.47.00
III
0,0491 ne 0,0491 0,0000
3,4683
0,5999 4.22.12
IV
4,0682 ne
0
4,0682
0,3154
4.21.12
V
0,3154 ne
0
0,3154
0,6548
4.21.13
V
0,6548 ne
0
0,6548
1,1450
0,6647
1.08.10
II
0,6647 ne
0
0,6647
0,4803
1.05.01
III
0,4803 ne
0
0,4803
0,0225
2,0995
2,0995
1.01.00
I
2,0995 ne
0
2,0995

0,0426

0,0327

0,0099

0,0421

0,0421

0,0553
1,4537

celková
výměra
plochy

1,1450

dopravní infrastruktura
6,0747
– silnice

1.04.01

IV

0,0099

0,0000

x

x

0,0553

0,0000

x

0,0009

1,4528

0,5262

0,0416

0,0322

6,0009
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0,0099

ne

0,0099

0,0000

0,0000

x

x

x

0,0000

x

x

1.01.10

II

0,5262

ne

0

0,5262

0,4553
0,2152
0,0623
0,0617
0,1321

1.01.12
1.06.00
1.06.10
1.05.11
1.68.11

II
II
III
IV
V

0,4553
0,2152
0,0623
0,0617
0,1321

ne
ne
ne
ne
ne

0
0
0
0
0

0,4553
0,2152
0,0623
0,0617
0,1321

1,6815

1.01.00

I

1,6815

ne

0

1,6815

0,5650
0,8692
0,4583

1.03.00
1.06.00
1.05.01

I
II
III

0,5650
0,8692
0,4583

ne
ne
ne

0
0
0

0,5650
0,8692
0,4583
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

DP1
CY1

PV1
PV2

PV3

navržené využití

celková
výměra
plochy

dopravní infrastruktura
0,4075
– parkoviště
cyklotrasa
0,9231

výroba – průmyslová
výroba a skladování
výroba – průmyslová
výroba a skladování

výroba – průmyslová
výroba a skladování

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený
0,0104
1.06.10
III
0,0104 ne
0
0,0104
0,0832
1.06.12
III
0,0832 ne
0
0,0832
1,2374
1.07.00
III
1,2374 ne
0
1,2374
0,5128
1.04.01
IV
0,5128 ne
0
0,5128
0,5046
1.07.50
IV
0,5046 ne
0
0,5046
0,0552
1.21.53
V
0,0552 ne
0
0,0552
0,0233
1.22.53
V
0,0233 ne
0
0,0233
0,0331

0,3744

0,3744

1.04.01

IV

0,3744

ne

0,9231

0,1146
0,0892
0,0935
0,0964
0,3410
0,1154
0,0721
0,0009
0,2364
0,5752
9,0424
16,6704
0,0160
3,4435
6,4007
0,7711
0,0692
2,7660
1,2185
2,8186

1.01.00
1.10.00
4.11.00
4.22.00
1.10.10
4.28.11
1.28.01
4.20.14
4.58.00
4.64.01
4.20.11
4.22.12
4.21.12
4.21.13
4.22.53
4.69.01
4.58.00
4.28.14
4.28.54
4.38.15

I
I
I
I
II
II
III
V
I
II
III
IV
V
V
V
V
I
III
V
V

0,1146
0,0892
0,0935
0,0964
0,3410
0,1154
0,0721
0,0009
0,2364
0,7498
9,0424
16,6704
0,0160
3,4435
6,4007
0,7711
0,0692
2,7660
1,2185
2,8186

ne
0
ne
0
ne
0
ne
0
ne
0
ne
0
ne
0
ne
0
ne 0,2364
ne 0,7498
ne 9,0424
ne 16,6704
ne 0,0160
ne 3,4435
ne 6,4007
ne 0,7711
ne 0,0692
ne 2,7660
ne 1,2185
ne 2,8186

1,3812

0,3950

0,9862

39,2748

2,9307

36,3441

6,9058

0,0335

6,8723

Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu

0,1746

0

0,3744
0,1146
0,0892
0,0935
0,0964
0,3410
0,1154
0,0721
0,0009
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

SV1
SV2
SV3
SV4
SV5
SV6
VH1
VH2
VH3
SN40

SN41
SN42
SN43
SN44

navržené využití

smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
smíšené výrobní
plochy
vodní a vodoh. plochy
vodní a vodohospod.
plochy
vodní a vodohospod.
plochy
smíšené nezastavěné
plochy

smíšené nezastavěné
plochy
smíšené nezastavěné
plochy
smíšené nezastavěné
plochy
smíšené nezastavěné
plochy

celková
výměra
plochy

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
né a
chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle ZÚ ZÚ,
mimo
toky a PUPFL záboru orná půda zahrady sady travní
ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený

0,2305

0,2305

0,0000

x

x

0,0000

x

x

6,0875

6,0875

0,0000

x

x

0,0000

x

x

5,1656

5,1656

0,0000

x

x

0,0000

x

x

0,1338

0,1338

0,0000

x

x

0,0000

x

x

1,2290

0,9820

0,2470

1.06.00
1.28.11
1.01.00
1.06.00
4.58.00
4.58.00
4.28.01

II
III
I
II
I
I
II

0,1892 ano
0,0578 ano
0,2202 ne
2,3214 ne
6,7534 ne
0,9665 ne
0,5272 ne

v ZÚ
v ZÚ
0
0
0
0
0

v ZÚ
v ZÚ
0,2202
2,3214
6,7534
0,9665
0,5272

x

x

0,0000

x

x

2,5416
6,7534
1,7357

2,5416

1,0576
8,2125

6,7534
1,4937

0,2420
1,0576

0,2202
2,3214
6,7534
0,9665
0,5272

0,0000
0,1789
6,9191

0,1554
0,2507
0,6360
0,0015

1.03.00
1.06.00
1.57.00
1.08.50

I
II
II
IV

0,1554
0,4296
7,5551
0,0015

ne
ne
ne
ne

0
0
0
0

0,1554
0,4296
7,5551
0,0015

2,2443

2,2323

0,0120

1.06.00

II

2,2443

ne

0

2,2443

0,4574

0,4574

0,4574

1.10.00

I

0,4574

ne

0

0,4574

1,1608

1,1608

3,4585

3,4585

0,5819
0,5789
0,8853
2,5732

4.22.12
4.22.53
4.20.11
4.21.13

IV
V
III
V

0,5819
0,5789
0,8853
2,5732

ne
ne
ne
ne

0
0
0
0

0,5819
0,5789
0,8853
2,5732

2,4276

0,0709

0,1892
0,0578

0,1833

8,1416
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Zábory ZPF
druhy pozemků

lokalita

SN45
SN46

navržené využití

smíšené nezastavěné
plochy
smíšené nez. plochy

SN47

smíšené nezastavěné
plochy

SN48

smíšené nezastavěné
plochy

SN49

smíšené nezastavěné
plochy

SN50

smíšené nezastavěné
plochy

celkem

druhy pozemků
zábor
celková
výměra
zábor
ZPF
celková zastavěvýměra
kód
třída
záboru
ZPF
mimo
vodní
trvalé
výměra
ZÚ
né a
záboru orná půda zahrady sady travní chmelni- BPEJ ochrany ZPF dle
mimo
ZÚ,
toky
a
PUPFL
plochy ostatní
ce
ZPF
BPEJ
odsou- ZÚ, nový
plochy
porosty
plochy
hlasený
13,9838 0,1727
13,8111 0,3141
4.20.11
III
0,3141 ne
0
0,3141
13,4970
4.69.01
V
13,4970 ne 1,1429 12,3541
2,6184
2,6184
2,6184
4.58.00
I
2,6184 ne
0
2,6184
2,4237 0,0354
2,3883
1,9941
4.28.11
II
1,9941 ne
0
1,9941
0,3942
0,3942
4.41.68
V
0,3942 ne
0
9,6701

9,6701

1,4864
0,1216
5,2418
0,0911
2,7292
4,9277
4,9277
0,9899
0,1110
1,2968
1,4338
1,0115
0,0308
0,0539
0,0308
0,0697
6,2538 0,1606
6,0932
0,0672
0,0202
5,9134
0,0924
458,6428 86,3056 1,3056 0,0000 371,0316 350,4337 5,6054 1,9475 5,2208
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1.03.00
1.01.10
1.01.10
1.08.10
1.20.11
1.06.10
1.04.01
1.05.11
1.54.11
1.22.12
1.22.53
1.68.11
1.22.53
1.68.11
1.01.00
1.05.01
1.07.00
1.20.14
7,8242

I
II
II
II
IV
III
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
I
III
III
V

1,4864
0,1216
5,2418
0,0911
2,7292
0,9899
0,1110
1,2968
1,4338
1,0115
0,0308
0,0539
0,0308
0,0697
0,0672
0,0202
5,9134
0,0924
371,0316

ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

0
1,4864
v ZÚ
v ZÚ
0
5,2418
0
0,0911
0
2,7292
0
0,9899
0
0,1110
0
1,2968
0
1,4338
0
1,0115
0
0,0308
0
0,0539
0
0,0308
0
0,0697
0
0,0672
0
0,0202
0
5,9134
0
0,0924
91,6782 267,3039
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Návrhové plochy a čísla dotčených pozemků
Uvedená čísla dotčených parcel jsou čísla dle Katastru nemovitostí, stavební označeny „-“. U plošných elementů je uvedeno, zda se jedná o
parcelu celou či část (část označena „č“); u liniových (komunikace), se vždy jedná o části parcel.
lokalita
BI1
BI2
BI3

navržené využití
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální

k.ú.
Podbořany
Podbořany
Hlubany

BI4

bydlení individuální

BI5
BI6
BI7
BI8
BI9

bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální

BI10
BI11

bydlení individuální
bydlení individuální

Podbořany
Hlubany
Podbořany
Hlubany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Hlubany
Podbořany
Hlubany
Hlubany

BI12

bydlení individuální

Hlubany

BI13
BI14
BI15
BI16
BI17
BI18
BI19

bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální
bydlení individuální

Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany

BI20
BV1
BV2

bydlení individuální
bydlení vesnické
bydlení vesnické

Podbořany
Hlubany
Buškovice

p.č.
1543/2, 1543/3, 1543/4, 1543/6, 1543/7, 1543/13, 1543/14, 1543/15, 1543/22č, 1543/23, 1543/24, 1543/25
1495/1, 1495/15, 1657/45č, 1657/40č
254/25č, 254/79č, 254/27č, 254/85č, 254/1č, 254/84č, 254/76č, 254/78č, 254/39č, 254/34č, 254/35č, 254/36č, 254/37č,
254/105č, 254/82č, 254/83č, 23/1 až 23/4, 24, 28/1, 28/2, 31/1, 31/2, 32, 37, 38/1, 38/5, 38/4č, 39/1, 39/2, 44/1, 44/2,
45/1, 45/2, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 61/1, 61/2, 62/5č
1533/51č, 1533/84č, 1533/83č, 1533/86č, 1533/89č, 1533/91č, 1533/93č, 1533/95č, 1533/98č
258/1, 259/1 až 259/4, 260/4, 260/5, 260/1, 260/6, 261/3, 261/7
1530/14, 1530/15č
263/4, 262/6č, 261/4č, 261/6
1530/17
1535/1, 1535/4, 1535/5, 1536/2č, 1536/1č, 1240/2, 1240/4č
1156č, 1157č, 1158č, 1159č
233/20, 233/23, 233/6, 233/7
906/2, 1231/7, 1231/16, 1231/8, 1231/29
246, 228, 229/1, 229/5, 229/4, -229/2, 223/171, 223/172, 223/167, 223/161, 223/162, 233/4, 223/163, 233/5
223/1č, -223/10, -223/11, -223/12, -223/13, -223/14, -223/15, -223/16, -223/17, -223/18, -223/19, -223/20, -223/21,
-223/22, 223/47, -223/48, -223/154, -223/155, -223/156, -223/157, -223/158
223/1č, 221/4č, 221/6, 221/7, 221/8, 221/9, -221/11, -221/12, -221/13, -221/14, -221/15, -221/16, -221/17, -221/18,
-221/19, -221/21, -221/22, -221/39, -221/40, -221/41; -223/38, -223/39, -223/40, -223/41, -223/42, 223/147, -223/151,
224/1, 224/5, 224/6č, 224/19, 224/20, 224/21, 224/22, 224/23, 224/43, 224/44, 224/178
803/13
1686/2, 1686/4, 1686/5, 1686/6, 1686/8
1689
348/1, 348/2, 337/1 až 337/4, 334, 332, 328, 326, 327, 325, 324, 1693/3, 1693/4, 1693/5č, 1693/8, 1693/9č
510/1, 509č, -488 až -508, 511/3č,
-1778/2, 1778/1, 1778/4
1775/1č, 1775/3č, 1773/2č, 1773/3č, 1761/87č, 1761/1č, 1761/77č, 1761/70 až 1761/76, 1761/84, 1761/12, 1761/78č,
1761/102č, 1761/100č, 1761/101č, 1761/79č, 1761/80č
1885/39, 1885/40č, 1885/41, 1885/53, 1885/49, 1885/1, 1885/47, 1885/50, 1885/51, 1885/54č, 1885/52č, 1885/48č
250/2č
812/6č, 812/10č, 812/7č, 834/7, 834/15, 834/2, 812/2, 834/9, 834/16, 834/11, 834/8, 834/12, 829/6, 829/2, 829/4, 829/3
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lokalita
BV3
BV4
BV5
OV1
OV2
OV3
OV4

navržené využití
bydlení vesnické
bydlení vesnické
bydlení vesnické
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení

k.ú.
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany

OV5
OV6
OV7
OV8
OV9

občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení

Podbořany
Podbořany
Podbořany
Hlubany
Podbořany

OV10
OV11
OS1

občanské vybavení
občanské vybavení
občanské vybavení – sport

OS2

občanské vybavení – sport

Podbořany
Pšov
Podbořany
Hlubany
Podbořany

OS3

občanské vybavení – sport

Podbořany

OS4

občanské vybavení – sport

Podbořany

p.č.
150
-206, 3077/3, 3077/1
37/2, 37/1, 36/2, 36/1, -41, 35/2, 3076/1
1568/10č, 1568/7č, 1568/11č
1657/48, 1657/35, 1657/20, 1657/11
1516/4, 1521/2, 1521/1
1657/34, 1516/3, 1516/9, 1516/10, 1511/4, 1516/19, 1516/8, -1517/1, -1517/2, 1516/15, 1516/7, 1516/6, -1518/1,
-1518/2, 1516/12, 1516/16, 1516/1č, -1519, -1520, -1516/2, -1522, 1511/10č, 1511/1, 1511/6, 1511/7, 1511/8, 1511/9,
1511/3, -1515, 1516/14, -1514, 1516/17, -1513, 1516/13, 1516/11, 1657/1č, 1657/5, 1657/31, 1657/41, 1657/25,
1657/29, 1657/19, 1657/33, 1657/32, 1657/40č
1542
1671/5, 140/1, 140/2, 1671/2, 1671/1, 1672, 1673, 1674
1097/19, 1097/20
4/1č, 9/11č
815/5, 815/6, 815/1, 815/9, 815/3, 815/8, 815/7, 815/10, 815/2, -816, 939, -938/1, -940, 941/1, -941/2 až -941/5, -942,
-943, -944, 815/4, -938/2 až -938/14
1777č, 1776/1
153/13č, 607/2č, 100č, 89/2č
899/1č, 899/2, 906/3, 906/4
-245/7, 245/8, 245/1č
1883/2, 1885/33, 1885/34, 1885/29, 1885/30, 1885/31, 1884/1, 1884/2, 1884/3, 1886/1 až 1886/4, 1885/38, 1885/2,
1885/40č
1906/37, 1906/39, 1906/1, 1906/40, 1906/41, 1906/42, 1907/1, 1904/5, 1907/2, 1904/1, 1903/2, 1903/1, 1899/4,
1899/10, 1903/3, 1902, 1901, 1900, 1899/5, 1899/11, 1899/6, 1899/1, 1899/7, 1899/12, 1899/8, 1899/13, 1899/9
1875/5č, 1875/8č, 1875/6č, 1875/1č, 1875/9č, 1875/4, 1876/6č, 1876/3, 1876/2, 1876/1, 1876/4, 1876/7č, 1876/5č,
1876/8č, 1879/1 až 1879/5, 1879/6č, 1879/7č, 1879/8, 1880č, 1881/3č, 1881/1č, 1881/2č, 1881/7č, 1881/4, 1881/9,
1881/5, 1881/6č, 1881/10č, 1882/1, 1882/5, 1882/7, 1882/8, 1882/9č, 1882/2č, 1882/10, 1882/11, 1882/3, 1882/12,
1882/13, 1882/8, 1882/15, 1882/14, 1882/16, 1887/10, 1887/19, 1887/20, 1887/5, 1887/7, 1887/8, 1887/9, 1887/11,
1887/12, 1887/13, 1887/18, 1887/21, 1887/22č, 1887/14č, 1887/23č, 1887/24č, 1887/25č, 1887/26č, 1887/27č,
1887/28č, 1887/15č, 1888/1, 1888/2, 1887/36, 1887/35, 1887/17, 1887/32, 1887/29č, 1887/16č, 1887/37č, 1887/30č,
1887/38č, 1887/39č, 1887/31, 1887/33, 1887/34, 1887/6č, 1887/1č, 1887/40č, 1887/41č, 1887/42č, 1887/43č,
1887/44č, 1887/45č, 1887/46č, 1887/47č, 1887/48č, 1887/50č, 1887/49, 1887/4, 1889/1, 1889/2, 1889/3, 1890/6,
1890/7, 1890/5, 1890/8, 1890/9, 1890/1, 1890/4, 1891/2, 1898/1č, 1898/2č, 1898/3, 1897/1č, 1897/3č, 1897/6č,
1897/2, 1897/4 až 1897/11, 1896/1č, 1896/2č, 1895/1, 1895/2, 1893/2č, 1893/1, 1894/1; 1729/7, 1729/28č, 1729/33,
1729/34č, 1729/35č, 1729/36č, 1729/21, 1729/22, 1729/23, 1729/13č, 1729/39č, 1729/40č, 1729/38, 1729/14č, 1747,
1729/43č, 1729/46č, 1729/1č, 1729/29, 1729/8, 1755/2, 1755/1, 1754/2, 1754/1, 1752č, 1753č, 1751, 1750, 1729/20č,
1729/27č, 1729/31č, 1729/37č, 1729/32č, 1729/12, 1729/41, 1729/30č, 1729/15č, 1739, 1729/44, 1738, 1729/45,
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lokalita

navržené využití

k.ú.

VP1

veřejná prostranství

Podbořany

VP2
VP3
VP4
VP5

veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství

Podbořany
Hlubany
Hlubany
Hlubany

VP6
VP7
VZ1
VZ2
VZ3

veřejná prostranství
veřejná prostranství
veřejná prostranství – zeleň
veřejná prostranství – zeleň
veřejná prostranství – zeleň

VZ4

veřejná prostranství – zeleň

Podbořany
Podbořany
Hlubany
Podbořany
Hlubany
Podbořany
Hlubany
Podbořany

VZ5
VZ6
VZ7
VZ8
SOm1
SOm2
SOv1
SOv2
SOv3
SOv4
SOv5
SOv6
SOv7
SOv8
SOv9
SOv10
SOv11

veřejná prostranství – zeleň
veřejná prostranství – zeleň
veřejná prostranství – zeleň
veřejná prostranství – zeleň
smíšené obytné plochy – městské
smíšené obytné plochy – městské
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické

Podbořany
Podbořany
Podbořany
Hlubany
Podbořany
Podbořany
Hlubany
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Valov

p.č.
1729/48, 1741/1 až 1741/3, 1742, 1729/47č, 1729/57č, 1729/54č, 1729/56č, 1729/53č, 1729/55č, 1729/18č, 1729/52č,
1729/51č, 1729/50č, 1729/58č, 1729/19č, 1729/25č, 1729/60č, 1729/62č, 1729/26, 1729/59, 1729/61č, 1732/3č,
1732/1č, 1732/2
1761/80, 1761/79, 1761/101, 1761/100, 1761/102, 1761/78, 1761/77, 1748/1, 1761/1, 1761/87, 1775/3, 1775/1,
1748/2, 1773/2
509, 1865/6, 402/10, 1862/2
173/1, 174/1
223/1
253/4, 253/1, 252/17, 62/2, 254/25, 62/1, 254/79, 62/3, 254/27, 62/4, 254/85, 62/5, 254/1, 254/76, 254/34, 254/39,
254/78, 254/35, 254/81, 254/37, 254/82, 254/83
1533/51, 1533/84, 1533/83, 1533/86, 1533/89, 1533/91, 1533/93
1533/95, 1531, 1533/98, 1533/3, 1533/4, 1533/5, 1533/106, 1533/107, 1533/34, 1533/29
188/110, 188/52, 188/46, 188/44, 188/45, 188/119, 193/15, 193/14, 193/13
1543/26 č
112/1, 112/2, 113
1525/5 č, 1526/1, 1526/2, 1526/3, 1526/4, 1526/5, 1527, 1528/1, 1528/2, 1528/3, 1528/4, 1528/5, 1529 č
262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/6 č
1662/4 č, 1662/5, 1662/65, 1662/68, 1662/69, 1662/70č, 1662/71, 1662/72, 1662/73, 1662/77, 1662/78č, 1662/79,
1662/80
401/1, 393/1
1722/20č, 1722/4č, 1722/33č, 1722/31č, 1722/30č
1875/5č, 1875/8č, 1875/6č, 1875/1č
197č, 193/3č, 176č
-1508/1, -1508/2, -1508/7
119/12, 119/13, -119/22, -119/20, 119/19
-1
128, 134, -294
3224
-108/1, -108/2, 91/5, 91/1, 91/2, -92, 92
-90, 78/2, 78/1, 79/2, 79/1
64, -75, -77
-52/1, -52/2, -56, 3222,
2796/44, 2796/9, 2796/43č, 2796/42č
2796/42č, 2796/45č, 2796/46č, -193, 2796/47č, 2845/5, 2845/1č
3021/18č, 3021/19, 3030/1č, 3030/2
2577/2, 2577/8, 2577/9
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lokalita
SOv12
SOv13
SOv14
SOv15
SOv16
SOv17
SOv18
SOv19
SOv20
SOv21
SOv22
SOv23
SOv24
SOv25
SOv26
SOv27
SOv28
SOv29
SOv30
SOv31
SOv32
SOv33
SOv34
SOv35
SOv36
SOv37
SOv38
SOv39
SOv40
SOv41
SOv42
SOv43
SOv44
SOv45
SOv46
SOv47

navržené využití
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické

k.ú.
Valov
Valov
Letov
Letov
Pšov
Pšov
Pšov
Pšov
Pšov
Sýrovice
Sýrovice
Sýrovice
Sýrovice
Sýrovice
Sýrovice
Dolánky
Dolánky
Dolánky
Kaštice
Kaštice
Kaštice
Neprobylice
Neprobylice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice

p.č.
2631/5
2601/3
579/4, 579/7, 579/2, 579/8
-44
21/1, -34/2č
29/3, 29/4, -61
671, 7/2, -13/4, -13/1
8/7, 8/12, 8/14, 8/13, 8/15, 8/1, 8/10, 8/11
594/3, 594/2, 648, -53, 647
190/9, 190/1, 190/5, 190/4, 190/7, 190/6
-11/2, -11/4, 503/2, 503/1
194/4, 194/8, 194/5, 194/3, 194/2, 194/7, 194/1, 194/6
35, 30, 495/2, 20/1
-37, 38/1, -30/1, 48/5, 48/6
-47, -46, 513
16/2č, 16/1č
9/1
361/4č, 361/1, -24
-79
3/1, 3/2, -4/1, -4/2
-95č
565/1č, 5/3č, 5/1č, 5/2, 9, 10/1, 565/6, -19, 6č, 97/1, 95, -24, 567č, 133/3č, -20, 565/4, 97/2
-2
545/10, 554/2, 554/1, 556/5, 556/4, 556/3, 556/2, -555, 556/1, 557, 556/6, 556/7, 558/1, -560/1, -560/2, 558/2
547/1, 547/3, 545/9
-586, 583/5, 583/1
530, 529/2, 529/1, -597/1, -597/2
39
47č
22/3č
119/2, -117, -116/2
111
342
-350/1, -350/2
-313
-381, -382, -383, -384č, 386
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lokalita
SOv48
SOv49
SOv50
SOv51
SOv52
SOv53
SOv54
DS1

navržené využití
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
smíšené obytné plochy – vesnické
dopravní infrastruktura – silnice

k.ú.
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Kněžice
Pšov

Pšov
Podbořany

p.č.
438/2č, 438/1
392/1, 392/2, 392/3
398
410/1, 410/2, -411/1, -411/2, 412
417/2, 422/2, 422/3
420, 428/2, 431/1, 431/2, 432
429, -430, 435, -433, -434
546/4, 546/22, 603/1, 603/2, 100, 89/2, 89/1, 89/3, 153/16, 153/13, 153/14, 153/15, 675/1, 153/10, 153/9, 153/27,
153/8, 153/7, 117, 184/8, 184/7, 184/6, 184/5, 184/4
594/7, 594/6, 594/5, 594/8, 594/2, 594/23, 665, 568/18, 568/36, 568/17, 568/16, 568/15, 568/24, 568/9, 568/8, 667/1,
480/1, 453/2, 455/4, 346/9, 346/10, 346/13; 671/2, 310/36, 310/35, 310/34, 310/33, 675, 232/6, 674, 214/2, 232/5,
232/1, 232/4, 232/3
1718/1, 1719/2, 1718/2, 1718/32, 1722/7, 1722/19, 1722/43
1722/7, 1722/13, 1722/11, 1722/39, 1729/1, 1729/61, 1729/47, 1729/46, 1729/14, 1729/32, 1729/37, 1729/31,
1729/27, 1729/20, 1753, 1752; 1893/2, 1892/1, 1892/2, 1896/2, 1896/1, 1897/6, 1897/3, 1898/2, 1897/1, 1898/1,
1887/1, 1887/6, 1887/39, 1887/38, 1887/30, 1887/37, 1887/16, 1887/29, 1887/15, 1887/28, 1887/27, 1887/26,
1887/25, 1887/24, 1887/23, 1887/14, 1887/22, 1882/2, 1882/9, 1881/1, 1881/3, 1880, 1879/7, 1879/6, 1878/6, 1878/4,
1876/8, 1876/5, 1876/7, 1876/6, 1875/1, 1875/6, 1875/8, 1875/5, 807/10, 1908/2, 1904/4, 1908/1, 1923/1, 1915, 1916,
1918, 1917, 1919/1, 1919/10, 1920/1, 1920/2, 1911/1
175/1; 176, 193/3, 197, 219, 213/1
568/18, 568/20, 568/12, 568/11, 568/21, 568/19, 568/26, 568/22, 568/36
1567/14, 1567/13, 1567/15, 1567/31, 1567/30, 1567/26, 1567/32, 807/1, 1568/7, 1568/10, 1568/4
1694, 1693/5, 1777, 1778/5, 372/16
1125/1, 1125/2, 1190/1
223/1č, 224/6č
546/1, 546/4, 546/5, 546/6, 546/10, 546/12, 546/13, 546/14, 546/15, 546/16, 546/21, 546/22
352/2, 352/1, 350/1, 417/1, 417/5, 417/6, 488/2, 423/1, 423/11, 423/9, 423/8, 423/4, 423/5, 210, 200/4, 200/3, 488/1,
184/8, 184/11, 184/1, 184/6, 184/7, 89/10, 89/18, 89/1, 89/5, 476, 57/1, 57/12, 57/4, 57/3
100, 546/4, 546/11, 546/12, 546/13, 546/14, 546/15, 546/16, 546/22, 603/1
1774, 1722/20

Buškovice
Hlubany
Podbořany
Podbořany

623/72, 623/38, 623/37
254/65
1533/68, 1533/54, 1533/100, 1533/4č
1919/10č, 1919/1č, 1917č, 1918č, 1915č, 1923/1č

Letov

DS2

dopravní infrastruktura – silnice

Podbořany
Podbořany

DS3
DS4
DS5
DS6
DS7
DS8
DS9

dopravní infrastruktura – silnice
dopravní infrastruktura – silnice
dopravní infrastruktura – silnice
dopravní infrastruktura – silnice
dopravní infrastruktura – silnice
dopravní infrastruktura – silnice
dopravní infrastruktura – silnice

Hlubany
Letov
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Hlubany
Pšov
Sýrovice

DP1

dopravní infrastruktura –
parkoviště
cyklotrasa

CY1

PV1

výroba – průmyslová výroba a
skladování
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lokalita
PV2

navržené využití
výroba – průmyslová výroba a
skladování

k.ú.
Hlubany

PV3

Buškovice

SV1
SV2

výroba – průmyslová výroba a
skladování
smíšené výrobní plochy
smíšené výrobní plochy

SV3
SV4
SV5
SV6
VH1
VH2
VH3
SN40

smíšené výrobní plochy
smíšené výrobní plochy
smíšené výrobní plochy
smíšené výrobní plochy
vodní a vodohospod. plochy
vodní a vodohospod. plochy
vodní a vodohospod. plochy
smíšené nezastavěné plochy

Hlubany
Hlubany
Dolánky
Kaštice
Buškovice
Buškovice
Kněžice
Podbořany

SN41

smíšené nezastavěné plochy

Podbořany

SN42
SN43
SN44
SN45

smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy

SN46
SN47
SN48
SN49
SN50

smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy
smíšené nezastavěné plochy

Podbořany
Hlubany
Hlubany
Hlubany
Buškovice
Buškovice
Buškovice
Letov
Pšov
Sýrovice

Podbořany
Hlubany

p.č.
194/23, 194/17č, 194/16č, 194/18č, 193/8č, 193/15č, 193/9, 193/16, 193/14, 193/13, 188/83č, 188/44č, 188/46č,
188/45č, 188/119č, 188/113, 188/56, 188/58č, 188/55, 188/22, 188/102, 188/94, 188/21, 188/63, 188/69, 188/4,
188/40, 188/5, 188/41, 188/93, 187/2, 186/1, 186/3, 186/2, 188/6, 194/11č, 194/9, 188/39, 193/4, 194/10č, 194/15č,
193/6, 194/38č, 194/37č, 194/24, 193/1, 194/36č, 194/35č, 194/34č, 194/33č, 193/11, 194/30č, 193/12; 188/1č,
188/85č, 188/86č, 192/2č, 189/2č, 188/51, 188/50, 188/23, 188/47, 188/7č, 188/34, 188/35, 188/36, 188/120č, 188/127,
188/101, 188/135, 188/136, 188/29, 188/126, 188/100, 188/99, 188/26, 188/27, 188/125
2988/6, 2988/7, 2988/10, 2988/14č, 2988/1č, 2988/12
757
226, 225/2, 225/1, 224/3, 224/2, 223/4, 224/14, -225/4, -224/9, -225/3, -224/8, -224/7, 229/3, 223/140, 223/5, -223/6,
-223/7, 223/1č, -223/8, -223/9, -223/23 až -223/26, -223/28 až -223/34, -223/36, -223/37, 223/177
223/1č, 221/10, -221/20, -221/26 až -221/38, 223/174, 223/170, 221/4č, -221/5, -221/52
245/1, 245/3, 245/4, -245/6
-1/1, 361/2, 361/5, 361/6, -1/3, 23/2, 23/3, 23/1
122/2, 122/4, 122/6, 122/1č
3021/10č, 3021/15č, 3021/11, 3021/12
863/9č, 863/8č, 863/17č, 863/11č, 3121/1č, 958/1č, 958/4č, 958/2, 958/3č, 991/2č
29
1641/1, 1641/2, 1642/2, 1642/4, 1642/3, 1642/1č, 1652/12, 1652/8, 1652/10, 1652/5, 1652/13, 1652/9, 1652/11,
1652/1, 1652/7č, 1652/6, 1652/4, 1652/3, 1651/2, 1651/3, 1651/6, 1651/8, 1651/10, 1651/11, 1651/1, 1651/9č,
1651/5č, 1651/7č, 1651/4č, 1645/12, 1645/8, 1645/9, 1645/7; 1662/64č, 1662/67č, 1662/60č, 1662/66č
1675č, 1650/3, 1678/6, 1650/12č, 1650/11č, 1650/4č, 1678/1, 1678/7, 1692/2, 1692/1, 1682/1, 1682/3, 1691/2, 1691/1,
1683/1, 1690/1, 1690/3, 1690/2
1722/19č
188/7č, 190/1č, 188/8, 188/120č
194/22č, 194/27, 194/28č, 194/29č, 194/30č, 194/33č, 194/34č
202/1č, 202/6č, 194/26č, 194/25č, 194/37č, 194/38č, 194/15č, 194/10č, 194/14, 194/11č,
2513/114, 2513/115
3021/8, 3021/9, 3021/5č
333/16č, 333/45č, 3105/2č, 812/1č, 775/3č
568/9č, 568/24č, 568/8č, 568/7, 568/6, 568/5, 480/1č, 480/8, 480/7, 480/6, 480/5, 480/9, 479/1
153/16č, 546/17, 546/16č
184/7č, 478/1č, 89/18č, 89/1č, 184/6č, 184/1č
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V následující tabulce je souhrnně vyhodnocen zábor ZPF, tj. jsou uvedeny celkové
výměry zabíraných druhů pozemků a tříd ochrany a jejich procentuální podíl z celkového
záboru ZPF dané kategorie.

Celkové vyhodnocení záborů ZPF
Celkové vyhodnocení záborů ZPF
třída ochrany
orná půda
I
II
III
IV
V
celkem (ha)
podíl (%)
z toho v ZÚ

37,8444
74,9006
25,4691
112,4676
99,7520
350,4337
94,45%
7,3591

druhy pozemků (ha)
zahrady
sady
trvalé travní
porosty
1,4788
0,0000
0,6423
2,2916
0,4315
3,5708
0,9524
1,5123
0,2133
0,2174
0,0037
0,7424
0,6652
0,0000
0,0520
5,6054
1,9475
5,2208
1,51%
0,52%
1,41%
4,1334
0,0000
0,5570

celkem (ha)

podíl
z celkového
záboru (%)

39,9655
81,1945
28,1471
121,2553
100,4692
371,0316
100,00%
12,0495

10,8%
21,9%
7,6%
32,7%
27,1%
100,0%

chmelnice
0,0000
0,0000
0,0000
7,8242
0,0000
7,8242
2,11%
0,0000

1.3.2. Vyhodnocení záborů dle povodí
V následující tabulce jsou zábory ploch rozčleněny dle dílčích povodí a dle jednotlivých
druhů pozemků, jak v rámci ZPF, tak mimo něj.

Zábory ZPF dle hydrologického pořadí – celkové vyhodnocení
hydrologické pořadí
zastavěné ostatní
plochy plochy
1-13-03-014 Leska
1-13-03-017
Dubá II
1-13-03-018 Leska
1-13-03-019
Třebčický potok
1-13-03-020 Leska
1-13-03-023
Dolánecký potok
1-13-03-024
Kyselý potok
1-13-03-025
Dolánecký potok
1-13-03-026 Leska
1-13-03-027 Liboc
1-13-03-058
Podhora
1-13-03-076
Valovský potok
1-13-03-077
Blšanka
1-13-03-089
Radíčeveská
strouha
celkem (ha)
podíl (%)

0,7518

druhy pozemků
celkem podíl
z celk.
vodní PUPFL orná zahrady sady trvalé chmel- (ha)
záboru
toky a
půda
travní nice
(%)
plochy
porosty
0,0073
0,0073 0,00%

1,9619 0,0351

0,0290

1,0576

0,0000

0,00%

3,4548

0,75%

0,0740

0,0740

0,02%

0,6328

1,7194

0,37%

66,7234 14,55%

0,3826

0,0855

0,2379

3,4902

15,5034

41,8030 2,3975 1,5123 2,0170

1,5540

47,9600 0,1597

206,0578 1,6613 0,4352 0,8045 7,8242 266,4567 58,10%

1,9986

8,2927 0,0210 0,0000 42,1340 0,4759

0,0118

0,2400

0,4207

1,2902

0,0834

30,1348

0,8712

54,2124 11,82%
0,3352
0,0000

0,07%
0,00%

0,0000

0,00%

31,4267 6,85%

0,3857

0,3857

0,08%

28,7383 0,9852

33,8472 7,38%

1,7118

2,3797 0,0322

9,5472

76,7584 1,3056 0,0000 350,4337 5,6054 1,9475 5,2208 7,8242 458,6428 100,0%

2,08%

16,74% 0,285% 0,00% 76,41% 1,22% 0,42% 1,14% 1,71% 100,00%
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V následující tabulce je uvedeno rozdělení návrhových ploch do jednotlivých povodí a
celkový zábor ploch v daném povodí (součet za všechny druhy pozemků).

Zábory ploch v jednotlivých povodí
povodí

navržené plochy

1-13-03-014 Leska
1-13-03-017 Dubá II
1-13-03-018 Leska
1-13-03-019 Třebčický potok
1-13-03-020 Leska
1-13-03-023 Dolánecký potok

CY1č
—
SOv46 až SOv54
SOv44
SOv40č, SOv41, SOv45, VH3
BI3 až BI11, BI12č, BV1 až BV5, OV7č, OV8, OS1, VP4, VP5,
VP6č, VZ2, VZ3, SOv1 až SOv7, SOv8č, SOv10, DS6, DS7,
PV3č, SV2, SV4, CY1č, SN46, SN47, VH1, VH2
BI12č, BI13, části BI14 až BI16, dále BI17 až BI20, OV7č, OV9,
OV10, OS2, OS3, OS4č, VP1, VP2, VP3, VP7, VZ5 až VZ8,
SOv8č, SOv9, DS2č, DS5, DP1, PV1, PV2, PV3č, SV1, SV3,
SN43, SN44, SN45
BI1, BI2, části BI14 až BI16, OV1 až OV6, VP6č, VZ1, VZ4,
SOm1, SOm2, SOv14, SOv15, SOv27 až SOv39, SOv40č, DS1č,
DS3, DS4, SV5, SV6, CY1č, SN40, SN41, SN48
SOv42, SOv43
—
—
OS4č, SOv11 až SOv13, DS1č, DS2č, SN42
DS1č
OV11, SOv16 až SOv26, DS1č, DS8, DS9, SN49, SN50

1-13-03-024 Kyselý potok

1-13-03-025 Dolánecký potok

1-13-03-026 Leska
1-13-03-027 Liboc
1-13-03-058 Podhora
1-13-03-076 Valovský potok
1-13-03-077 Blšanka
1-13-03-089 Radíčeveská
strouha
celkem

celkový
zábor (ha)
0,0073
0,0000
3,4548
0,0740
1,7194
66,7234

266,4567

54,2124
0,3352
0,0000
0,0000
31,4267
0,3857
33,8472
458,6428

1.3.3. Investice do půdy
Meliorace
Do řešeného území zasahují vodní toky, hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) otevřené a
zatrubněné ve správě Zemědělské vodohospodářské správy a odvodněné plochy ve správě
majitelů pozemků.
Změny v území nesmí narušit funkčnost těchto zařízení. Do ploch meliorací zasahují
plochy:
• bydlení a smíšené obytné plochy BV1, SOv49,
• občanské vybavení OV2, OV4, OV8, OS3, OS4,
• doprava (silnice) DS1, DS2,
• veřejná zeleň VZ6,
• vodní plocha VH3,
• krajinná zeleň SN1 až SN 3, SN6, SN7, SN12, SN14, SN16, SN18 až SN20, SN36,
SN39, SN40, SN45, SN48; PP2 až PP4, PP6, PP9, PP14, PP25 až PP27.
Protierozní opatření
Významná část řešeného území je charakteristická plošně rozsáhlými zemědělskými
pozemky (orná půda), které nejsou většinou chráněny žádnými přírodními či technickými
protierozními opatřeními. Záchytné nádrže se v území nenacházejí. V území se nacházejí
sporadicky liniové porosty zeleně, křoviny nebo pásy zatravnění, které mohou plnit funkci
protierozní – vodní, jejich množství je však nedostatečné. Větrolamy se nacházejí pouze
v severní části, převážně v k.ú. Kněžice.
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Na nechráněných plochách v období nepříznivých klimatických jevů dochází ke zvýšené
erozi (zejména větrné a vodní) orné půdy. Z tohoto důvodu jsou v územním plánu navrhnuty
plochy pro protierozní prvky liniového a plošného charakteru. Tyto prvky jsou vedeny
zejména na hranicích jednotlivých pozemků, podél existujících či potenciálních polních cest a
na dalších místech nutných pro vytvoření protierozních opatření.
Plošné zatravnění Ep1 až Ep24:
• protierozní prvky plošného charakteru (trvalé travní porosty) jsou navrhnuty zejména
proti vodní erozí na plochách se sklonem terénu cca větším než 12 %.
Zatravňovací pásy El1 až El14:
• protierozní prvky liniového charakteru proti vodní erozi, cca šířky 10 m
Větrolamy Ev1 až Ev18:
• protierozní prvky liniového charakteru proti větrné erozi, cca šířky 10 m
Tyto prvky jsou orientovány zejména kolmo na směr eroze a navrhnuty tak, aby
zemědělské plochy (orná půda) byly rozčleněny na plochy o maximální délce a šířce 600 m,
kdy šířka plochy je proměnlivá dle sklonu terénu (čím větší sklon, tím menší šířka plochy).
Jako protierozní opatření budou sloužit vybrané plochy pro ÚSES, převážně lokální
biokoridory v plochách orných půd.
Protierozní funkci budou mít i další plochy zeleně v krajině SN40 až SN50 a navržené
liniové prvky ZL1 až ZL26.
Plochy a liniové prvky protierozní ochrany, plochy pro ÚSES a liniové prvky liniové
prvky ZL1 až ZL26 nebyly vyhodnoceny jako zábor ZPF, protože budou sloužit k ochraně
ZPF a mohou zůstat jeho součástí. V rámci nich se místě předpokládá vedení polních cest.
Jako zábor jsou vyhodnoceny pouze plochy SN40 až SN50, kde se předpokládá zároveň
charakter vzrostlé zeleně (veřejná zeleň, rekreační zeleň apod.).

1.3.4. Areály a objekty zemědělské prvovýroby
Areály a objekty zemědělské prvovýroby zahrnují:
• areál živočišné výroby u Žatecké
• areál v Buškovicích
• areály Zemědělské společnosti Blšany v Letově
• areál živočišné výroby ve Valově (výkrm býků) – modernizovaný
• areál v Kašticích a česačka
• objekty a areály v Sýrovicích
• objekty a areály v Pšově
• areály Chmel – Vent, spol s r.o. v Kněžicích (dva areály živočišné výroby)
• areály Chmel – Vent, spol s r.o. v Oplotech (česačky chmele, dva areály živočišné
výroby) a historická sýpka
• česačka Chmel – Vent, spol s r.o. a areál živočišné výroby v Neprobylicích
• zemědělský velkostatek a česačka a historická sýpka v Morech
Areály zůstanou zachovány, pouze areál v Žatecké ulici je navržen k přestavbě na
Občanské vybavení OV4.

1.3.5. Závěrečné zhodnocení a zdůvodnění záborů ZPF
Rekapitulace
Řešení ÚP Podbořany navrhuje návrhové plochy v rozsahu:
z toho: plochy mimo ZPF
ZPF
Z tohoto záboru ZPF je umístěno v ZÚ:
mimo ZÚ:
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Ze záboru ZPF mimo ZÚ bylo odsouhlaseno v dosud platné ÚPD:
91,6782 ha
nový zábor:
267,3039 ha
Z hlediska druhů pozemků dochází k záborům převážně v kategorii orná půda (94,45 %),
v zastavěném území převažuje zábor zahrad. V menší míře jsou zabírány sady, trvalé travní
porosty a chmelnice. V území se nenachází vinice. Rozsah záborů dle druhů pozemků
poměrově odpovídá rozsahu ploch dané kultury v řešeném území.
Z hlediska kvality ZPF dochází u záborů ZPF převážně k záborům IV. třídy (32,7 %) a
V. třídy (27,1 %), dále II. třídy ochrany. Do půd nižší kvality (III. – V. třída ochrany) bylo
situováno 67,4 % ze záborů ZPF.

Odůvodnění, proč je zvolené řešení v porovnání s jiným výhodné
Rozsah celkového záboru ZPF 371,0316 ha je na první pohled rozsáhlý, avšak
odůvodnitelný. Z tohoto množství se 12,0495 ha nachází v zastavěném území a 91,6782 ha
v území dříve odsouhlaseném pro rozvoj. Zbylý nový zábor 267,3039 ha však z větší části
není určen pro rozvoj sídla (bydlení, vybavenost, výroba), ale pro jiné funkce.
V prvé řadě je třeba zmínit přeložky silnic I/27, II221, II/224 a II/226, které jsou
navrženy s celkovou změnou dopravního systému a které jsou trasovány s ohledem na terénní
konfiguraci a limity využití území; jejich trasy jsou proto do značné míry určeny jinými
veřejnými zájmy než je zájem ochrany ZPF.
Byly také navrženy cyklostezky v krajině, úsek mimo stávající komunikace značen CY1.
Dále jsou v území nad rámec ploch pro ÚSES (které nejsou vymezeny jako zábor ZPF
vzhledem k tomu, že umožňují i luční společenstva) vymezeny plochy pro zeleň ochrannou a
příměstskou (SN40 až SN50). Jejich vymezení je dáno konkrétní potřebou v dané lokalitě
(ochranná ve vztahu k dopravním plochám nebo plochám výroby; rekreační s ohledem na
místní potřebu a možnosti), není je proto možno umístit do jiných lokalit. Dále jsou vymezeny
tři plochy pro vodní nádrže, jejichž umístění vyplývá z terénní konfigurace a trasy toku.
Významnou část nového záboru tvoří návrh ploch pro golfové hřiště OS4. Jeho situování
vyplývá z požadavků města Podbořany a je dáno mimo jiné i ochranou ZPF – při
požadovaném rozsahu ploch je nezbytný zásah do ZPF, proto bylo situováno jižně od
Podbořan do lokality s nižší kvalitou půdy (převažuje IV. a V. třída, 89,1 % území včetně
ostatních ploch).
Část záboru představuje rozvoj venkovských sídel (Buškovice, Valov, Letov, Pšov,
Sýrovice, Dolánky, Kaštice, Neprobylice, Oploty, Kněžice, Mory).
Malá část pak připadá na doplnění rozvojových ploch Podbořan a Hluban.
Nový zábor:
267,3039 ha
Z toho – přeložky silnice (DS1 až DS9)
29,3602 ha
– cyklostezky
0,9231 ha
54,9714 ha
– pro krajinnou zeleň mimo ÚSES (SN40 až SN50)
– vodní plochy v krajině (VH1 až VH3)
8,2471 ha
150,0562 ha
– golfové hřiště (OS4)
– rozvoj venkovských sídel
11,6550 ha
– rozvoj Podbořan a Hluban nad rámec dosud platné ÚPD 12,0909 ha

Zastavitelné plochy Podbořan a Hluban
Město Podbořany má v současné době platný územní plán sídelního útvaru, který
zahrnuje území vlastních Podbořan a Hluban, ostatní sídla nejsou řešena. Nový územní plán
navázal na tuto územně plánovací dokumentaci v základním rozdělení návrhových ploch
v území, jednak z důvodů zachování právní kontinuity a specificky v oblasti ochrany ZPF
také z důvodů, aby maximum vymezených návrhových ploch bylo součástí již dříve
odsouhlasených lokalit, s přihlédnutím ke změnám v území.
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Nad rámec dříve odsouhlasených lokalit v Podbořanech a Hlubanech byly další plochy
vymezeny v prvé řadě v zastavěném území, a to jednak formou ploch přestavby (plochy
kasáren, plochy býv. zemědělského areálu a další menší plochy) a jednak jako zástavba
proluk (lokalita Na Barborce a další drobné proluky).
Po vyčerpání rezerv a dříve odsouhlasených ploch byly vymezeny další plochy pro
rozvoj, převážně jako proluky mimo zastavěné území nebo jako rozšíření dříve navržených
ploch. Nad rámec zastavěného území a odsouhlasených lokalit byly vymezeny plochy:
• malá část BI3 – rozšíření po hranici ložiska nerostných surovin, II. třída ochrany; jedná
se o ucelení lokality
• plochy BI7 a BI8 situovány v proluce mezi Podbořany a Hlubany; II. tř., Hlubany jsou
obklopeny ZPF pouze I. a II. třídy ochrany, rozvoj je proto situován převážně na II.
třídu
• BI15 – plocha pro bydlení v proluce na kraji sídla; převažuje IV. třída ochrany, zbylá
menší část je ve II. třídě, zařazen však byl celý pozemek
• malá část BI19 – rozšíření po hranici pozemku; IV. třída ochrany
• BI20 – proluka mezi dvěma dříve odsouhlasenými lokalitami; II. třída, jedná se o
ucelení budoucí zástavby
• BV1 – proluka na okraji Hluban; II. třída ochrany; Hlubany jsou obklopeny ZPF pouze
I. a II. třídy ochrany, rozvoj je proto situován převážně na II. třídu
• VP6 – místní komunikace spojující dvě lokality; I. třída; doplnění nezbytného
dopravního propojení
• VZ1 (I. tř.), VZ4 (přev. II. tř.), VZ6 (IV. tř.) – plochy veřejné zeleně v prolukách na
kraji sídla, jejich situování vyplývá z místní situace tak, aby po obvodu města byly
vždy situovány lokality příměstské zeleně
• OV1, OV2 – plochy pro obchod a služby, I. tř.; propojují Podbořany a lokalitu
s areálem kafilérie, ucelení zástavby
• DP1 – parkoviště u hřbitova; IV. tř. ochrany

Zastavitelné plochy v sídlech Buškovice, Valov, Letov, Pšov, Sýrovice, Dolánky, Kaštice,
Neprobylice, Oploty, Kněžice, Mory
Všechna tato sídla mají v různé míře významné rezervy v zastavěném území a proto byl
maximální rozsah nových ploch pro bydlení a pro smíšenou obytnou zástavbu situován do
ZÚ. Místně byly doplněny drobné proluky u komunikací mezi zástavbou. Nad rámec ZÚ jsou
navrženy plochy:
• Buškovice – BV2 a SOv9 část; obec obklopuje pouze půda I. až III. třídy, rozvojová
plocha byla situována převážně na III. třídu a menší částí na II. třídu.
• Dolánky – SOv27 – jedná se o I. třídu ochrany, avšak plocha je v proluce mezi
zástavbou a lesem, neobhospodařovaná, podmáčená, částečně zarostlá dřevinami,
praktický návrat do produkční funkce není pravděpodobný
• Kněžice – SOv40 (IV. tř. ochrany) a SOv41 – I. tř. ochrany, avšak jedná se o proluku
na okraji zástavby pro 1 RD, ucelení zástavby
• Mory – SOv44, – I. tř. ochrany, avšak jedná se o proluku mezi dvěma rodinnými domy,
oplocený pozemek užívaný jako zahrada; SOv48 – I. tř. ochrany, avšak jedná se o
částečně oplocenou proluku mezi dvěma domy u komunikace
Nad rámec ploch pro bydlení byly navrženy plochy pro občanské vybavení v Pšově a
smíšenou výrobu v Dolánkách:
• Pšov – OV11 – situování plochy souvisí s umístěním mimoúrovňové dopravní
křižovatky v této lokalitě, plocha předpokládá aktivity spojené s dopravou; část
umístěna na V. třídě ochrany, zbylá část na II. třídě.
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• Dolánky – SV6 – situování plochy souvisí s plochou SV5 v zastavěném území, obě
plochy dohromady jsou vymezeny pro umístění fotovoltaické elektrárny a částečně
využívají devastovanou plochu SV5.

1.4. Změny kultur
V souvislosti s návrhem ploch pro ÚSES a protierozních opatření jsou navrženy změny
kultur z orné půdy (příp. z ostatních ploch) na trvalé travní porosty. Zahrnují plochy PP1 až
PP28 a SN1 až SN3, SN5 až SN39. Dále jsou navržena zatravnění orné půdy jako ochrana
proti erozím – plochy Ep1 až Ep24.
Změna z orné půdy na zahradu je navržena v ploše ZZ1.

2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
2.1. Charakteristika stávajících ploch PUPFL
2.1.1. Přírodní lesní oblasti
Zájmové území spadá z hlediska lesnického začlenění do přírodních lesních oblastí:

Podkrušnohorské pánve (Mostecká a Žatecká pánev) PLO 02
Zahrnuje převážnou část správního území.
Průměrná lesnatost oblasti je 3,7 %.
Podkrušnohorské pánve mají celou řadu specifik, která se odrážejí jak ve vlastním
výskytu škodlivých činitelů, tak v jejich účincích a dopadech na stav lesních porostů.
KES (koeficient ekologické stability) = 0,2. Jde tedy o krajinu plně antropogenizovanou,
silně pozměněnou civilizačními zásahy.
Rakovnicko – Kladenská pahorkatina PLO 09
Zahrnuje k.ú. Valov a okraj k.ú. Podbořany
Doupovské hory PLO 04
Zahrnuje okraj k.ú. Buškovice, severní část k.ú. Podbořany, větší část k.ú. Dolánky a
menší jižní část k.ú. Kaštice.
Zájmové území spadá z hlediska užšího lesnického začlenění do LHO Louny a LS Žatec.
Rozhodující část území spadá do 1. lesního vegetačního stupně (dubový LVS).

2.1.2. Lesnatost a kategorie lesů
Lesnatost je nízká, cca 8 %, není však ve všech částech správního území stejná. Ve
čtyřech katastrálních územích nedosahuje ani 1 % (Hlubany, Sýrovice, Pšov, Letov), do 8 %
je v dalších třech katastrech (Podbořany, Buškovice, Kaštice). Za významnější lze považovat
lesnatost pouze v Kněžicích, Neprobylicích, Dolánkách a Valově.
Uvedené údaje o kategorizaci a členění lesů byly získány z Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů (ÚHÚL).
V území se nacházejí lesy hospodářské, ochranné i zvláštního určení, převažují lesy
hospodářské (zákon č. 289/1995 Sb. člení lesy podle převažujících funkcí do tří kategorií).
Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů
zvláštního určení.
Do kategorie lesů ochranných se zařazují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích
(sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly
a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené
lesy a lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.
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Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se
v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů
přírodních léčivých a stolních minerálních vod nebo na území národních parků a národních
přírodních rezervací. Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých
veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním.
V území se nachází následující plochy lesa:
k.ú.

lesy celkem
hospodářské
ochranné (ha) zvláštního určení
výměra k.ú.
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
Podbořany
81,9569
44,8735
0
37,0834
1176,2794
Hlubany
0
0
0
0
337,8899
Buškovice
39,3032
23,3981
1,8575
14,0476
886,1099
Kněžice
170,8641
167,8190
0
3,0451
1202,1939
Neprobylice
46,8993
46,8993
0
0
345,7714
Dolánky
69,5752
46,1441
0
23,4311
141,1447
Kaštice
14,1406
12,2087
0
1,9319
380,1741
Sýrovice
0
0
0
0
382,5478
Pšov
2,3444
2,3444
0
0
430,3708
Letov
2,9783
1,7985
0
1,1798
477,9666
Valov
58,6254
58,6254
0
0
254,4522
celkem
486,6874
404,111
1,8575
80,7189
6014,9007

lesnatost
6,97 %
0%
4,44 %
14,21 %
13,56 %
49,29 %
3,72 %
0%
0,54 %
0,62 %
23,04 %
8,09 %

Ochranné pásmo:
Lesy jsou chráněny ze zákona jako významné krajinné prvky a mají stanoveno ochranné
pásmo 50 m od okraje.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa a ochranné pásmo lesa jsou vyznačeny ve výkrese.

2.2. Vyhodnocení záboru PUPFL
Vyhodnocení vlivu Územního plánu Podbořany na pozemky určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL) vychází z Vyhlášky č. 77 Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o
náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa, zvláště v území s nedostatkem zeleně, jsou zvláště
hodnotné a byly proto maximálně chráněny před zásahem. K záboru PUPFL nedochází.
Do ochranného pásma zasahují navržené plochy v zastavěných územích sídel a
v prolukách (SOv 27, SOv 32, SOv33, SOv 35, SOv36, SOv 50 až SOv 54, BV2) a dále jižní
obchvat města (DS2) a golfové hřiště (OS4). K pozemkům určeným k plnění funkcí lesa byly
zachovány přístupové cesty. Na těchto plochách v o.p. lesa je možná výstavba pouze se
souhlasem orgánu, hájícího zájmy ochrany lesa.

F. NÁVRH ŘEŠENÍ CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY
1. ŘEŠENÍ CIVILNÍ OCHRANY
1.1. Metodika
Civilní ochrana v úseku územního plánování je zajišťována dle zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, a jeho prováděcí vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Ve vyhlášce v § 20 jsou uvedeny požadavky civilní
ochrany k územnímu plánu obce.
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Řešení civilní ochrany zahrnuje následující tematické okruhy:
• ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
• zóny havarijního plánování
• ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
• evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
• skladování materiálu CO a humanitární pomoci
• vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné a zastavitelné území obce
• záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
• ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
• nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Tyto skutečnosti se do doložky CO zapracovávají v rozsahu podkladů, předaných
pořizovatelem.

1.2. Návrh řešení
1.2.1. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Zvláštní povodně
V řešeném území se průlomová vlna zvláštní povodně neuplatňuje.
Záplavové území toků a povodňový plán
Do řešeného území zasahuje záplavové území Doláneckého a Kyselého potoka,
stanoveno v rozsahu zastavěného území Podbořan. Město má zpracovaný povodňový plán.
Záplavové území je zaznamenáno v úrovních Q100 včetně aktivní zóny. Na Kyselém potoce je
navržen poldr u průmyslové zóny Alpka.
Stávající zástavba města je zasažena na Doláneckém potoce severně od historického
jádra. Na Kyselém potoce jsou okrajově zasaženy pozemky, vlastní budovy jsou mimo
vymezené zaplavované území. Do zaplavovaného území Q100 jsou navrženy plochy:
• SOv1 smíšená obytná plocha, přestavba – stávající statek v Hlubanech
• PV1 výroba – umístění staveb v ploše bude respektovat záplavový charakter území. Na
plochách zaplavovaného území budou zřizovány stavby pouze takové, které v případě záplav
nebudou bránit odtoku (např. zpevněné plochy, komunikace apod.). Budovy budou situovány
mimo zaplavované území nebo bude při jejich stavebním řešení počítáno s možností záplav.
Budovy nebudou situovány do ploch aktivní záplavy.

1.2.2. Zóny havarijního plánování
Nejsou v území vymezeny.

1.2.3. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Ukrytí obyvatelstva na teritoriu města Podbořany zajišťuje Plán ukrytí obyvatelstva, ten
řeší ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech, které se zpohotovují navrženými
stavebními úpravami svépomocí obyvatelstva v případě, že byl vyhlášen „stav ohrožení státu“
nebo „válečné nebezpečí“. Konkrétní objekty, kde se počítá s vybudováním improvizovaných
úkrytů, jsou uvedeny v Plánu ukrytí.
Při mimořádných událostech a krizových stavech v době míru se obyvatelstvo ukrývá
zejména při ochraně proti účinkům nebezpečných škodlivin uniklých v důsledku provozních
havárií, případně i při teroristických akcích s použitím nebezpečných látek. K tomuto účelu se
využívá především ochranných vlastností staveb a jejich jednoduché úpravy (uzavření oken a
jejich oblepení lepicí páskou, spuštění žaluzií, uzavření nucené ventilace apod.).
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Stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ) a stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ) se na
teritoriu města Podbořany nenacházejí.
V nové obytné výstavbě je doporučeno, aby měly objekty sklepní prostory zapuštěny
min. 1,7 m pod úroveň terénu, aby se s minimálními úpravami daly použít k bezpečnému
ukrytí osob. Ukrytí zaměstnanců nových výrobních podniků je třeba řešit v rámci vlastního
areálu.

1.2.4. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Evakuace obyvatelstva města Podbořany je řešena v Plánu evakuace ORP Podbořany a
v Povodňovém plánu města Podbořany. Evakuace ve správním obvodě města Podbořany se
plánuje a zabezpečuje zejména:
a) z území ohroženého vzdutím hladin místních potoků, v důsledku rychlého tání sněhu
nebo přívalových dešťů,
b) z území ohroženého únikem nebezpečných chemických látek,
c) z oblastí výskytu epidemií a epizootií,
d) z oblastí ohrožených válečnou činností.
V mapách, které jsou přílohou Plánu evakuace, jsou zaneseny evakuační a příjmová
střediska podle vyhodnocení možného ohrožení. Ubytování evakuovaných osob je plánováno
jak v objektech na teritoriu města ve vzdělávacích zařízeních (školách), v tělocvičnách,
ubytovnách, hotelích, tak v případě potřeby i mimo teritorium města. V Plánu evakuace jsou
uvedeny konkrétní objekty s plánovanou kapacitou a kontakty na odpovědné osoby.

1.2.5. Skladování materiálu CO a humanitární pomoci
Skladování materiálu CO a humanitární pomoci je řešeno v Krizovém plánu a
Havarijním plánu ORP Podbořany. Tyto plány řeší jednak skladování prostředků individuální
ochrany (PIO) a ostatního materiálu CO a humanitární pomoci. Pro PIO je určeno skladování
v objektech vzdělávacích zařízení (školy), ve výchovných ústavech Buškovice č.p. 203 a Pšov
č.p. 1, Domu pro seniory ul. Nádražní č.p. 933, Domu s pečovatelskou službou na Sídlišti
Míru č.p. 921 a pro ostatní obyvatelstvo v ul. kpt. Jaroše č.p. 550. Centrální sklad ostatního
materiálu CO a humanitární pomoci je plánován v ul. Vroutecká v bývalém velkoskladu SD
Jednota Podbořany. Výdejní místa jsou určeny v tělocvičně TJ Tatran Podbořany a
v tělocvičně ZŠ 1 a dále na Městském úřadu Podbořany, pro místní části je plánován výdej
materiálu z mobilních výdejen.

1.2.6. Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území
V území působí subjekty, které mohou nakládat s nebezpečnými látkami (VAPO, spol. s.
r.o. – kafilérie; Jaromír Bouška, sběrný dvůr v ul. Mlýnské – sběr nebezpečného odpadu;
CONTA s.r.o Podbořany; LINDE GAS a.s. Podbořany; IZOPOL Dvořák s. r. o.).
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo území obce řeší havarijní plány lokalit
skladujících nebezpečné látky.

1.2.7. Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Záchranné, likvidační a obnovovací práce řídí orgány Integrovaného záchranného
systému.
Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce jsou na teritoriu města Podbořany určeny
dva prostory: hlavní prostor rozmístění složek IZS, který se nachází v místě vlevo od
městského koupaliště Podbořany a záložního prostoru rozmístění, který se nachází na
fotbalovém hřišti místní části Kněžice.
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1.2.8. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Zásobování obyvatelstva vodou je v současné době řešeno ze skupinového vodovodu,
který je napojen na několik vodních zdrojů, proto při výpadku jednoho zdroje nebude
zásobování narušeno.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při
využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.
K krajním případě bude nouzové zásobování pitnou vodou zajišťováno dopravou pitné
vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami. Zásobení pitnou vodou bude
doplňováno balenou vodou.
Zásobování obyvatel elektrickou energií je řešeno místní rozvodnou, zásobovanou
vedeními 110 kV. Z rozvodny je zásobováno široké okolí obce vzdušnými vedeními a
kabelovými vedeními VN. V případě poškození vedení VN je možno výpadek kompenzovat
z jiného vedení. V případě poškození některého zásobního vedení VVN je zásobování
zajištěno ostatními vedeními. Významnější výpadek způsobí poškození vlastní rozvodny.

Závěr: Řešení požadavků civilní ochrany nevyžaduje vymezení nových
zastavitelných ploch v územním plánu, v rámci smíšených nezastavěných ploch byl
přejat návrh poldru na Kyselém potoce.

2. POŽÁRNÍ OCHRANA
Při návrhu jednotlivých staveb je třeba respektovat předpisy uvedené ve vyhlášce
č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavby, § 17 – 21.

Hydranty:
Pro odběr požární vody uvnitř zástavby bude v prvé řadě využit vodovodní systém města
– stávající hydranty. Při výstavbě a dostavbě vodovodu budou na nová vedení umístěny
hydranty pro odběr požární vody v místech, kde to dovolí technický stav vedení a kde je
možnost přístupu požární techniky.
Odběr z vodních ploch a toků:
V Podbořanech je požární nádrž v Palackého ul. V místních částech Sýrovice, Pšov,
Mory, Letov, Kaštice, Buškovice, Neprobylice a Valov se nacházejí menší požární nádrže.
Pro odběr požární vody mimo vlastní zástavbu je možno využít místní vodoteče zvl.
Dolánecký potok. Ke zdroji požární vody je třeba zajistit přístup – komunikace o šířce min.
3 m a průjezdní výšce 4 m se zpevněným podložím.
Požární zbrojnice se nachází v Podbořanech, ul. Příčná č.p. 572. V ostatních sídlech
nejsou požární zbrojnice zřízeny.
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G. ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM
1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚP PODBOŘANY
Pořízení ÚP Podbořany bylo schváleno usnesením č. III/25 ze dne 19.12.2007
Zastupitelstvem města Podbořany. Určeným zastupitelem ve věci územního plánování je
Ing. Ivo Švarc.
Pořizovatelem je dle § 6 odst.1 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) Městský úřad Podbořany. Dne 16.4.2008 bylo oznámeno
zahájení projednání návrhu zadání územního plánu
podbořany. Návrh zadání byl v souladu s § 47 stavebního zákona vystaven 30 dnů ode
dne vyvěšení oznámení, tj. od 18.4.2008 do 19.5.2008. V této lhůtě mohl každý uplatnit své
připomínky.
Dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad mohli uplatnit do 30 dnů ode dne obdržení
oznámení své požadavky.
Sousední obce uplatnily podněty, připomínky veřejnosti byly v dané lhůtě podány a
stanoviska dotčených orgánů si vyžádali úpravy návrhu zadání. Návrh zadání byl upraven.
Návrh zadání ÚP byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Podbořany dne
18.6.2008.
V souladu s § 50 stavebního zákona bylo dne 10.3.2009 oznámeno společné jednání o
návrhu ÚP na den 27.3.2009. Ve lhůtě 30 dnů uplatnily dotčené orgány svá stanoviska.
Návrh ÚP Podbořany byl se zprávou o projednání předložen krajskému úřadu
k posouzení. Souhlasné stanovisko vydal Krajský úřad ÚK dne 19. 5. 2009 pod č.j.:
1289/ZPZ/2008/SEA–stanovisko. Konkrétní podmínky souhlasného stanoviska Krajského
úřadu ÚK byly zapracovány do konečného řešení (viz kap. G. 6. Textové části Odůvodnění).

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO
ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
Viz kap. A., podkapitola 2. a 3. Textové části Odůvodnění územního Podbořany.

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO
ÚZEMÍ
Územní plán Podbořany je zpracován v souladu s cíly územního plánování, jak je
stanoveno v § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, a splňuje požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavků na ochranu nezastavěného území.
Koncepce rozvoje řešeného území vychází ze základního předpokladu stabilizace
současných funkcí a jejich dalšího postupného rozvoje, který navodí právní stav pro novou
bytovou výstavbu a rozvoj výroby a podnikání a bude tak předpokladem pro zvýšení počtu
obyvatel a počtu pracovních míst ve městě.
Rozvoj území je řešen s ohledem na ochranu všech hodnot řešeného území. Návrhové
plochy pro stavební rozvoj jsou situovány v těsné návaznosti na zastavěné území nebo
v prolukách stávající zástavby.
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Územní plán Podbořan řeší lokální požadavky na udržitelný rozvoj území. Týká se řešení
potřeb a opatření pro celkový rozvoj řešeného území při současném zajištění ochrany jeho
potřeb a opatření pro celkový rozvoj řešeného území při současném zajištění ochrany jeho
hodnot.
Ochrana a rozvoj hodnot území je obsahem kapitoly C., podkapitoly 2., Textové části
Odůvodnění územního plánu.
Cílem Územního plánu Podbořany je vytvořit podmínky pro rozvoj bydlení a komerce,
navrhnout optimální využití a charakter využití ploch ve stanoveném prostoru s ohledem na
začlenění řešeného území do organismu území, zabezpečit soulad jednotlivých činností
v území, přitom omezit na přípustnou míru jejich negativní vlivy, navrhnout optimální řešení
technické infrastruktury.
Úkolem územního plánování je stanovení urbanistické koncepce, která je obsahem
kapitoly C., podkapitoly 3., Textové části Odůvodnění územního plánu.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Územní plán Podbořany je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 501/2006., o obecných požadavcích na využívání
území.
Územně plánovací dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a je zpracována
oprávněnou osobou.

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Územní plán Podbořany je v souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů. V průběhu pořizování územního plánu Podbořany nebyly řešeny žádné
rozpory.
Obdržené a vyhodnocené byly požadavky následujících dotčených orgánů, uplatněné ke
společnému jednání o návrhu územního plánu z hlediska hájení jejich zájmů a týkající se
územně plánovací problematiky:

Ministerstvo ŽP, Odb. výk. st. spr., Velká Hradební 8, Ústí n. L.
Potvrzujeme platnost svého stanoviska č.j. 530/491/08-KRÁ-UL ze dne 23. 4. 2008
k návrhu zadání předmětné ÚPD.Upozorňují na výskyt sesuvů, poddolovaných území,
CHLÚ, výhradních ložisek, dobývacích prostorů a prognózních zdrojů. Z hlediska
zabezpečení zájmů ochrany ovzduší je nutno respektovat v územně plánovací dokumentaci
dle § 17 odst. 1 písm. a) zák. č. 86/2002 Sb. požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení
jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování
emisí znečišťujících látek – respektováno.
Min. zdravotnictví, Odb. invest. Rozvoje, Palackého nám. 4, Praha 2 – nemá
připomínky.
Ministerstvo dopravy a spojů, Nábř. L. Svobody 12, Praha 1 – nemá připomínky.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odb. sur. a energet. politiky, Na Františku 32,
Praha.
S návrhem souhlasíme za předpokladu, že je zabezpečena ve smyslu ustanovení § 15
horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích ochrana výhradních ložisek
zjištěných a předpokládaných:
3 080 100 Veliká Ves se stejnojmenným ložiskovým územím
3 259 900 Kaštice – Vysoké Třebušice
3 111 200 Krásný Dvůr – Podbořany s chráněným ložiskovým územím Podbořany I –
Krásný Dvůr, vč. dobývacích prostorů Podbořany č. 60206, Podbořany I č. 60207,
Podbořany II č. 60208
3 114 000 Krásný Dvůr – Vysoké Třebušice
3 238 800 Krásný Dvůr – Vysoké Třebušice 1 s chráněným ložiskovým územím Krásný
Dvůr
3 191 400 Blšany s chráněným ložiskovým územím Letov
3 229 100 Podbořany – Letov s chráněným ložiskovým územím Podbořany
3 178 001 Blšany 2 s chráněným ložiskovým územím Letov
3 229 000 Nepomyšl s chráněným ložiskovým územím Nepomyšl
Dobývací prostor Vysoké Třebušice č. 60266
Chráněné ložiskové území Buškovice
Schválený prognózní zdroj P 9 343 100 Buškovice 3
Řešení: VL Krásný Dvůr – Vysoké Třebušice, VL Krásný Dvůr – Vysoké třebušice 1,
CHLÚ Krásný Dvůr a DP Vysoké Třebušice do řešeného území nezasahují, jinak
respektováno.
Min. obrany, VUSS, Na Valech 76, Litoměřice
1. Souhlasí s Návrhem územního plánu Podbořany za předpokladu respektování
podmínek daných k zadání územního plánu pod čj. 2762-ÚP/2008-7103/41. Požaduje
zakreslení zájmových území AČR v grafické části územního plánu. Rozsah zájmových území
byl předán v mapovém podkladu v rámci projednání zadání územního plánu Podbořany.
Do k.ú. Kněžice, Neprobylice, Kaštice, Pšov a Sýrovice bylo zakresleno pásmo
zájmového území AČR, dle přiložené situace. Ve vyznačeném území musí stavební úřad
postupovat a rozhodovat dle § 175 SZ, tzn., že musí požadovat závazná stanoviska Min.
obrany – VUSS Litoměřice. Tato informace byla doplněna do textové části Odůvodnění.
2. V případě projektování a výstavby obchvatu na silnici I/27 a případných objízdných
tras požadujeme zabezpečit následující parametry:
• minimální šířka 7,0 m,
• minimální podjezdná výška 4,5 m,
• únosnost mostů 60 t,
• minimální poloměr směrových oblouků 30 m (u kruhových objezdů minimálně poloměr
20 m),
Trasa obchvatu je navržena dle platných předpisů, konkrétní podmínky – parametry
budou řešeny v ÚŘ a SŘ.
3. Při výstavbě větrných elektráren v řešeném území bude respektováno ochranné pásmo
radiolokačního zařízení AČR Katany, kdy budou dodrženy podmínky týkající se výškového
omezení a výstražného překážkového značení. Ke konkrétnímu posouzení výstavby větrných
elektráren požaduji předložit dokumentaci, která bude obsahovat:
• umístění stavby v souřadnicích WGS (S 42, S-JTSK),
• nadmořskou výšku paty objektu VE, celkovou výšku objektu VE (údaje v m),
• přesné situování objektu VE do výřezu vrstevnicové mapy v měřítku 1:25 000 (ebeny.
1:10 000) zobrazující terén v okolí VE do vzdálenosti v okruhu minimálně 5 km,
• základní technické parametry VE,
• tří pohledový výkres VE,
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• průkazný doklad – osvědčení výrobce VE, že provoz a instalované zařízení VE
situovaných do blízkosti ochranných pásem leteckých zařízení a koridorů neovlivňují
spolehlivost provozu leteckých zařízení a nejsou zdrojem šíření elektromagnetického
rušení,
Větrné elektrárny byly z Návrhu vypuštěny.
4. Výstražné překážkové značení větrných elektráren bude upřesněno po zaslání
dokumentace obsahující výše uvedené údaje o jednotlivých objektech větrného parku – větrné
elektrárny byly z Návrhu vypuštěny.
5. Řešeným územím procházejí zájmová území AČR dle zákona č. 183/2006 Sb., § 175.
Rozsah a průběh těchto území byl předán dotčeným orgánům státní správy a samosprávy
v rámci předání dat pro ÚAP. Pro potřeby přikládám mapu se zákresem rozsahu uvedených
zájmových území v prostoru ORP Podbořany – na vědomí.
V rámci zpracování ÚP Podbořany požaduji, aby informace o zájmových územích AČR
byly uvedeny v bodě h.4 (dle návrhu zadání ÚP) a jejich rozsah byl zakreslen v grafické části
územního plánu – informace jsou v Návrhu uvedeny – Textová část Odůvodnění, kap.
C.2.3.7.

Min. zemědělství, Odb. zem. agentura a Pozemkový úřad, Pražská 765, Louny
Vzhledem k tomu, že územní plán bude zpracován a schválen v době před zahájením
pozemkových úprav, požadujeme, aby koncepce uspořádání krajiny v územním plánu
umožňovala umístění
1) výše citovaných opatření (opatření ke zpřístupnění pozemků – polní nebo lesní cesty,
mostky, propustky,brody, železniční přejezdy apod.) – uvedená opatření jsou v ÚP umožněna.
2) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy,
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění, apod.) –
protierozní opatření jsou součástí řešení; výčet byl doplněn do kap. 6.2.21 až 6.2.24 Textové
části I. jako přípustné využití.
3) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a
ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění ochranné hráze,
suché poldry, apod.) – vodohospodářská opatření jsou součástí řešení, výčet byl doplněn do
kap. 6.2.21 až 6.2.24 Textové části I. jako přípustné využití.
4) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability (místní
územní systémy ekologické stability, doplnění, případně odstranění zeleně a terénní úpravy,
apod.), která budou lokalizována v krajině na základě návrhu plánu společných zařízení.
S odkazem na § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, budou tato společná zařízení umístěna v nezastavěném území –
opatření k ochraně a tvorbě ŽP, zvýšení ekologické stability jsou součástí řešení – výčet byl
doplněn do kap. 6.2.21 až 6.2.24 Textové části I. jako přípustné využití.
Dále požadujeme respektovat stávající stav polních cest v terénu a možnost jejich
doplnění – stávající i navržené polní cesty jsou zakresleny v koordinačním výkrese ÚP.
V hlavním výkrese jsou uvedeny navržené cesty. Umístění dalších cest je ošetřeno
v regulativech krajinných funkčních ploch.
Požadujeme, aby účelové komunikace (vymezené v § 2 odst. 2 písm. a) a § 7 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebyly v územním
plánu stanoveny jako dopravní infrastruktura v souladu s § 9 odst. 1,2 a3 vyhl. č. 501/2006
Sb., o obecných podmínkách na využití území – účelové komunikace jsou v ÚP zařazeny jako
různé krajinné funkční plochy, převážně jako zemědělské plochy, lesní plochy a smíšené
nezastavěné území.
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 – bez připomínek.
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Kraj. hygienická stanice ÚK, Poděbradova 749, Louny
Souhlasí při splnění podmínek:
v souladu s odst. 2, § 17 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví určit druh staveb a okruh
činností povolených, případně zakázaných v pásmech ochrany hřbitovů v Hlubanech – BI 3 a
Podbořanech BI 19; 16 s ohledem na jejich specifiku – bylo doplněno do textové části:
v ochranném pásmu hřbitova na plochách BI3, BI4, BI19 a BI16 budou stanovena doplňující
pravidla uspořádání území (např. okna obytných místností nebudou obrácena k hřbitovu,
umístění staveb na pozemku bude min. 20 m od hranice pozemku hřbitova; objekty budou
zásobovány pitnou vodou z jiného než místního zdroje – napojeny na vodovod).
Hasičský záchranný sbor ÚK, Chmelařské nám. 347, Žatec
Požadujeme v dalším stupni ÚP konkrétně řešit zajištění jednotlivých lokalit požární
vodou – při výstavbě a dostavbě vodovodu budou na vedení umístěny hydranty pro odběr
požární vody v místech, kde to dovolí technický stav vedení a kde je možnost přístupu
požární techniky – bylo doplněno do textové části Odůvodnění.
Krajský úřad ÚK, Odb. dopravy, Velká Hradební 3118, Ústí n. L. – souhlasí
s návrhem územního plánu.
Krajský úřad ÚK, Odb. ŽP, Velká Hradební 3118, Ústí n. L.
Ochrana horninového prostředí – Bez námitek.
Ochrana ovzduší – Bez připomínek.
Ochrana přírody a krajiny
a) V řešení území se nacházejí prvky regionálního ÚSES. ÚP tyto prvky vymezuje
s upřesněním dle terénní situace.
U střetu RBC 1503 Viničný vrch s navrhovanou trasou silnice I/27 je třeba v budoucnu
zajistit zprůchodnění koridoru RBK 1081 mezi tímto RBC a RBC 1505 Valovský les –
zprůchodnění koridoru je řešeno v PD k územnímu a stavebnímu řízení. V ÚP je navrženo
mimoúrovňové křížení (textová část I. kap. 6.2.12.)
b) Návrh ÚP respektuje území navržené EVL a neumisťuje do jejího území ani do
bezprostřední blízkosti nové rozvojové plochy.
V ÚP jsou respektovány známe lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Upozorňujeme na výskyt významného druhu rostliny v sídle Oploty, a to kriticky
ohroženého prorostlíku nejtenčího. V posledních letech je znám pouze z nejvýchodnější části
obce. Tento druh je jednoletý a konkurenčně velmi slabý, vadí mu zastínění a vyžaduje
narušování souvislosti porostu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme zpevňování lesních, polních
a dalších cest s pouze malým významem pro dopravu v této oblasti – Zpevnění cest není
předmětem územního plánování. Do Odůvodnění bylo doplněno doporučení nezpevňovat
lesní, polní a další cesty v lokalitách výskytu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů
(Oploty).
c) Dále upozorňujeme, že v části plochy záměru SN45 je pravděpodobný výskyt silně
ohroženého druhu šišáku hrálolistého (Scutellaria hastifolia) a poblíž i ohroženého druhu
okrotice bílé (Cephalanthera damasonium), k zásahům do jejich biotopů je potřeba výjimky
ze zákona či alespoň vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody – na vědomí, SN45 je
plocha pro přírodní společenstva.
d) U protierozních opatření doporučujeme používat pouze původní druhy rostlin pro
danou oblast – na vědomí
e) U záměru OS4 upozorňujeme na § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, který se vyjadřuje k volnému průchodu krajinou a oplocování
pozemků. Zamezování průchodnosti koridorů ÚSES (v tomto případě LBK 15/A) je
nevhodné – průchodnost biokoridorů je navržena v ÚP (textová část I., kap. 6.2.6).
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Státní správa lesů – Bez připomínek za předpokladu, že všechny pozemky určené
k plnění funkcí lesa, u kterých má dojít k dotčení plánovanou cyklotrasou, budou ve
vlastnictví Města Podbořany a nebo pokud cyklotrasa povede po stávajících lesních cestách –
Cyklotrasa je již realizována.
Vodní hospodářství
Předložený návrh je z hlediska zájmů chráněných ustanovením vodního zákona a
předpisů s ním souvisejících možný za těchto podmínek:
• v textové části územního plánu v kapitole 4.2.1 Vodní toky a vodní nádrže, je zmínka
pouze o „Kyselém potoce“. Zcela zde chybí zmínka o významném vodním toku
„Dolánecký potok“, který protéká rovněž městem Podbořany – v textové části
Odůvodnění ÚP jsou uvedeny v části 4.2.1. všechny vodní toky.
• Dne 12.12. 2008 bylo pod č.j. 153374/ZPZ/08Doláneckýp/Ko stanoveno záplavové
území Dolanského potoka ř.km 0,000 – 21,900, tj. od pramene v Doupovských horách
na hranici vojenského újezdu Hradiště až po soutok s Leskou v obci Kněžice.
Současně byla rovněž v souladu se zákonem o vodách, v platném znění, stanovena
aktivní zóna záplavového územní – záplavové území bylo do upraveného Návrhu
doplněno.
• Zakreslené záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území zakreslená
v předložené dokumentaci se neshoduje se stanoveným záplavovým územím a
stanovenou aktivní zónou záplavového území. S ohledem na to, že v předložené
dokumentaci jsou navrhovány plochy pro bydlení v záplavovém území a v některých
případech i v aktivní zóně záplavového území – např. navrhovaná plocha pro bydlení
BI 8, SOv 27, SOv 33, je nutné návrh upravit, v opačném případě hrozí zmaření
stavebních investic připravovaných případně v těchto rozvojových plochách –
záplavové území bylo do upraveného územního plánu doplněno.
• Zákon o vodách § 67 stanovuje pro aktivní zónu záplavového území omezení a
upravuje užívání nemovitostí a činností v tomto území. Důvodem je zachování
volného území pro neškodný odtok povrchových vod při povodni a zabránění
možného znečištění těchto vod. Přímo ze zákona jsou stanovené aktivní zóně
záplavového území zakázané činnosti vyjmenované v § 67. Jedná se zejména o
umísťování, povolování a provádění staveb, skladování odplavitelného materiálu,
látek a předmětu, zřizování oplocení, živých plotů a jiných podobných překážek,
zřizování táborů, kempů nebo jiných ubytovacích zařízení, těžba nerostů a zeminy,
provádění terénních úprav způsobem zhoršující odtok povrchových vod. K provádění
staveb a jiné činnosti v záplavovém území mimo aktivní zónu záplavového území je
třeba povolení podle zákona o vodách – souhlasu dle § 17 odst. 1, který uděluje
příslušný vodoprávní úřad – záplavové území bylo do upraveného územního plánu
doplněno.
Ochrana zemědělského půdního fondu
S návrhovými plochami BI 3, VP 5, BI 19 a PV 2 souhlasíme, jelikož plochy jsou
převzaty z doposud platného územního plánu.
K rozvojové ploše OS 4 (občanská vybavenost – sport) uvádíme následující.
Lokalita se nachází jižně od města Podbořany a její převážná část je ohraničena
navrhovanou obchvatovou komunikací – lokalita DS 2. Pro lokalitu OS 4 je předpokládán
zábor zemědělského půdního fondu o výměře 150 Ha s využitím pro golfové hřiště.
S návrhem lokality souhlasíme za podmínky, že vlastní realizace golfového hřiště bude řešena
komplexně jako celek, popřípadě po územně ucelených etapách podle reálné potřeby vždy
takovým způsobem, aby odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu nedocházelo ke
vzniku neobhospodařovatelných enkláv zemědělské půdy nevhodného tvaru a velikosti.
Pokud nedojde k naplnění odsouhlasené plochy rozvojové lokality bude nevyužitá část
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ponechána v zemědělském půdním fondu. Při výstavbě golfového hřiště budou důsledně
řešeny zejména hydrologické a odtokové poměry v území, zachována funkčnost stávajících
melioračních zařízení a zachován přístup na navazující zemědělské pozemky.
Stanovisko orgánu ochrany ZPF obsažené ve vyjádření č.j. 908/ZPZ/2009/UP-231 ze dne
24. 4. 2009 zůstává v platnosti – Podmínka byla zapracována do textové části.

Stanovisko k vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP – k návrhu ÚP bylo dle požadavku
vypracováno posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) – tento dokument byl veřejně
projednán, schválen a respektován.
St. energetická inspekce, W. Churchila 2698, Ústí n. L. – bez připomínek
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 1585/9, Praha 1 – bez
připomínek
Agentura ochrany přírody a krajiny, Bělehradská 1308/17, Ústí n.L.
Souhlasíme z hlediska ochrany přírody s Návrhem územního plánu Podbořany
s podmínkou, že bude dořešen střet lokálního biocentra LBC 11/A a navazujících biokoridorů
s plánovanou plochou golfového hřiště jižně od Podbořan – Lokální biocentrum LBC 11/A
není ve střetu s golfovým hřištěm, neboť se počítá s jeho zachováním. Střet navazujících
biokoridorů je řešen v ÚP; prvky USES nebudou oploceny (LBK 15/A), jak je uvedeno
v kapitole 6.2.6. textové části I.
MěÚ Podbořany, Odb. ŽP, Mírová 615, Podbořany
Odpadové hospodářství: bez připomínek.
Ochrana ovzduší: bez připomínek.
Ochrana přírody a krajiny: K výše uvedenému návrhu ÚP Podbořany sdělujeme, že
plánované golfové hřiště zasahuje do prvků ÚSES – lokálního biocentra LBC 11/A a
lokálních biokoridorů LBK 10/A a LBK 15/A, které na toto biocentrum navazují. Tento střet
zájmů je nutné řešit se zpracovatelkou ÚSES – EPRO Teplice, RNDr. Jana Tesařová, CSc. –
Golfové hřiště do těchto prvků nezasahuje, pouze je obchází a sousedí s nimi. Prvky ÚSES
nebudou oplocovány – viz kap. 6.2.6. textové části I.
Ochrana ZPF: bez připomínek.
Vodoprávní úřad: Upozorňujeme na nutnost zapracovat do Návrhu územního plánu nově
stanovené záplavové území toku Dolánecký potok – bylo zapracováno.
Upozorňujeme, že navrhované golfové hřiště se nachází v ochranném pásmu II. stupně
vodního zdroje (vrt u koupaliště) – OP vodního zdroje (vrt u koupaliště) je v ÚP zakresleno.
Konkrétní opatření budou řešena v ÚŘ.
Správa lesů: bez připomínek.

Územní plán Podbořany – II. Textová část Odůvodnění územního plánu

112

6. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Na základě zjišťovacího řízení ze dne 21. 4. 2008, provedeného podle ustanovení § 7 a
10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k Návrhu zadání ÚP
Podbořany došel Krajský úřad ÚK, OŽPZ, k rozhodnutí, že územní plán Podbořany je nutné
posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí.
Zároveň bylo rozhodnuto o tom, že nebude třeba pořízení Konceptu ÚP a že od
variantního řešení bude upuštěno.
Na základě schváleného Zadání územního plánu byl v prosinci 2008 zpracován Návrh
územního plánu Podbořany.
Vyhodnocení vlivů Územního plánu Podbořany na životní prostředí (SEA) bylo
zpracováno samostatně v únoru 2009, zpracovatelem byla firma EKOLA group, spol. s r.o.,
Mistrovská 4, Praha 10.
Na základě společného jednání o Návrhu zadání ÚP Podbořany, jehož součástí bylo
projednání Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, a na základě obdržených
stanovisek a vyjádření, vydal Krajský úřad ÚK souhlasné stanovisko ze dne 19. 5. 2009 pod
č.j.: 1289/ZPZ/2008/SEA–stanovisko.
Konkrétní podmínky souhlasného stanoviska Krajského úřadu ÚK ze dne 19. 5. 2009 a
vyhodnocení, jak bylo zohledněno, je uvedeno v následující tabulce.
19. 5. 2009 Stanovisko k vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP
Souhlasné stanovisko s podmínkami:
1) při konkretizaci záměrů na jednotlivých dílčích plochách postupovat v souladu se
zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění.
2) V případě realizace záměrů, které mohou ovlivnit akustickou situaci, vypracovat
detailní hlukové studie k danému záměru pro fázi výstavby i provozu a na základě
těchto studií vypracovat návrh protihlukových opatření k ochraně objektů. V rámci
navazujícího správního řízení provést podrobné vyhodnocení vlivu navrhovaných
záměrů na akustickou situaci pro funkční plochy výroby a skladů (PV), pro záměry na
smíšených výrobních plochách (SV) a pro záměry přeložek silnic I/27, II/221 a II/224.
3) Vliv konkrétních záměrů přeložek silnic I/27, II/221 a II/224 a na plochách PV a
SV na ovzduší podrobně vyhodnotit v rozptylové studii v rámci procesu EIA nebo
v navazujících řízeních.
4) Kácení dřevin kompenzovat náhradní výsadbou, ve které budou preferovány
autochtonní druhy dřevin. Kompenzační výsadby a rekonstrukce stromořadí podél
polních cest a silnic realizovat z domácích listnatých dřevin (např. lípa, javor, jasan,
dub) nebo z tradičních ovocných dřevin odolných proti běžným chorobám.
Likvidovat agresivní, ekologicky nežádoucí dřeviny a zvyšovat podíl geograficky
původních dřevin.
5) V případě konfliktu přeložek silnic I/27 a II/221 s ÚSES respektovat navržené
úpravy a umožnit migraci živočichů realizací propustků.
6) Urbanisticko-architektonickou koncepci výstavby obytné zástavby koncipovat tak,
aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Respektovat společná pravidla prostorového
uspořádání zastavěného a zastavitelného území daná ÚP. Citlivě realizovat terénní
úpravy, aby nedocházelo k výrazné změně reliéfu a nebyl narušen krajinný ráz.
Možné ovlivnění krajinného rázu výstavbou přeložek I/27 a II/221 posoudit v dalších
stupních projektové dokumentace.

7) Při zahájení skrývkových prací přeložek I/27, II/221 a II/224 při výstavbě na
funkční ploše pro výrobu a sklady provést rozbor skrývaných zemin a stanovit, zda
nejsou kontaminovány a je možné je využít např. pro další terénní úpravy. V případě
zjištění kontaminace zemin nakládat se skrývanými zeminami jako s nebezpečným
odpadem.
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1) Na vědomí
2) Bude doplněno do
kap. 6.2.12., 6.2.16 a
6.2.19 textové části I.

3) Bude doplněno do
kap. 6.2.12., 6.2.16 a
6.2.19 textové části I.
4) Bude doplněno do
kap. 6.2.12., textové
části I.

5) Bude doplněno do
kap. 6.2.12. a 5.4.
textové části I.
6) Podmínka „Možné
ovlivnění krajinného
rázu výstavbou
přeložek I/27 a II/221
posoudit v dalších
stupních projektové
dokumentace.“ bude
doplněna do kap.
6.2.12., textové části I.
7) Požadavek
k územnímu řízení –
ÚP neřeší.
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8) Respektovat manipulační pásmo 8 m od břehové čáry Doláneckého potoka a Lesky
a 6 m od břehové čáry drobných vodních toků. Respektovat pravidla dle zákona č.
154/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, ve stanoveném záplavovém
území Doláneckého a Kyselého potoka v zástavbě Podbořan, včetně aktivní zóny
záplavového území.
9) V územním plánu požadujeme upravit záplavové území a aktivní zónu záplavového
území Doláneckého potoka. Dne 12.12.2008 bylo pod
č.j.:153374/ZPZ/08/Doláneckýp/Ko stanoveno záplavové území Doláneckého potoka
č.km0,000 – 21,900, tj. od pramene v Doupovských horách na hranici vojenského
újezdu Hradiště až po soutok s Leskou v obci Kněžice, současně byla stanovena
aktivní zóna záplavového území. Záměry na plochách v záplavovém území podléhají
režimu povolení příslušného vodoprávního úřadu. Plochy, na kterých jsou umístěny
činnosti zakázané v § 67 zákona č. 154/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů, navrhované v aktivní zóně záplavového území požadujeme vypustit
z územního plánu. Důvodem je zachování volného území pro neškodný odtok
povrchových vod při povodni a zabránění možného znečištění těchto vod.
10) U všech podnikatelských objektů, jejichž provoz může způsobit výraznou
kontaminaci povrchových vod, vyžadovat důsledné odkanalizování s napojením na
ČOV. Odvod neznečištěných srážkových vod řešit přirozeným vsakem do území.
Dešťové vody ze zpevněných ploch, u kterých lze předpokládat možnost kontaminace
ropnými látkami, zachytávat pomocí odvodňovacích žlabů do lapolů a následně
likvidovat.
Žádáme, aby podmínky týkající se územně plánovací dokumentace byly zahrnuty do
návrhu územního plánu. Ostatní podmínky požadujeme respektovat při navazujících
řízeních.

8) Na vědomí.

9) Bude doplněno a
upraveno v ÚP do
textové části II.
Odůvodnění

10) Požadavek
k územnímu řízení –
ÚP neřeší.

7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH
Účelné využití zastavěného území a potřeba vymezení zastavitelných ploch je obsahem
kapitoly C., Textové části Odůvodnění územního plánu Podbořany.
Specifikace zastavitelných ploch a ploch pro přestavbu je obsahem kapitoly C. 8.1.,
Textové části Ovůvodnění územního plánu Podbořany.
Hranice zastavěného území byla stanovena k 1. 12. 2008. Tato hranice je zakreslena
v grafické části.

Územní plán vymezuje návrhové plochy v rozsahu:
z toho: plochy mimo ZPF
ZPF
Z tohoto záboru ZPF je umístěno v ZÚ:
mimo ZÚ:
Ze záboru ZPF mimo ZÚ bylo odsouhlaseno v dosud platné ÚPD:
nový zábor:
Z toho

– přeložky silnice (DS1 až DS9)
– cyklostezky
– pro krajinnou zeleň mimo ÚSES (SN40 až SN50)
– vodní plochy v krajině (VH1 až VH3)
– golfové hřiště (OS4)
– rozvoj venkovských sídel
– rozvoj Podbořan a Hluban nad rámec ÚP

458,6428 ha
86,3056 ha
371,0316 ha
12,0495 ha
358,9821 ha
91,6782 ha
267,3039 ha
29,3602 ha
0,9231 ha
54,9714 ha
8,2471 ha
150,0562 ha
11,6550 ha
12,0909 ha

Využití zastavěného území pro rozvoj obce je účelné a odpovídá velikosti města a jeho
rozvojovým potřebám.
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8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU
ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
V rámci veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu
Podbořany uplatnili námitky:

Luboš Vintra, Pšov 19:
V návrhu ÚP části KÚ Pšov u Podbořan jsou parcely st.p.č. 27/5 a 27/6 v mém výlučném
vlastnictví nesprávně navrženy jako součást Smíšené obytné plochy – vesnické (SOv),
přičemž patří do plochy Výroba – zemědělská výroba (ZV).
NÁMITCE SE VYHOVUJE
Odůvodnění:
Pozemky stp.č. 27/5 a 27/6 v k.ú. Pšov u Podbořan budou zařazeny do plochy Výroba –
zemědělská výroba.
Zakreslené pásmo hygienické ochrany u RD čp. 19 v Pšově u Podbořany bude
vypuštěno, neboť rozhodnutí, kterým bylo stanoveno bylo Ministerstvem pro místní rozvoj
zrušeno.

Jiří a Marie Klemtovi, Botanická 45a, Brno:
Podáváme námitku ke změně názvu a funkce parcely č. 1258/1 a 1259. Se změnou názvu
parcely na nový název a funkci „smíšená výrobní plocha“ nesouhlasíme a žádáme ponechat
název a funkci 1258/1 – manipulační plocha a 1259 – zahrada.
NÁMITCE SE NEVYHOVUJE
Odůvodnění:
Do návrhu ÚP byl zakreslen současný stav využití pozemků parc.č. 1281/4 a 1281/3
v k.ú. Podbořany, kde bylo již v minulosti pravomocně povoleno provozování prodejny
stavebnin. Ostatní pozemky (p.č. 1280, 1258/1 a 1259) ve vlastnictví téhož majitele byly
přiřazeny ke stejnému účelu využití, tj. plocha smíšená výrobní.
V textové části výroku ÚP Podbořany, kap. 6.2.19. je v přípustném využití plochy
uvedeno, že zde. mohou být umístěny pouze nerušící funkce počínaje nerušící výrobou přes
skladovací plochy omezeného rozsahu, plochy obchodní nebo administrativu.
V případě povolování nového využití předmětných ploch, bude probíhat vždy řízení
podle příslušných paragrafů stavebního zákona, včetně hygienického posouzení.

Ing. Dagmar Podholová, Kpt. Nálepky 898, 441 01 Podbořany:
Jako spolumajitelé parcel č. 1533/51 v k.ú. Podbořany a parcel č. 254/83 a 254/86 v k.ú.
Hlubany podáváme připomínku k projednávání návrhu územního plánu.
Dle návrhu napříč naším pozemkem prochází komunikace o šíři cca 10 m. V současnosti
nemůžeme zodpovědně souhlasit s navrženým umístěním a proto požadujeme v rámci
budoucí výstavby projednání trasy této komunikace.
NÁMITCE SE NEVYHOVUJE
Odůvodnění:
Řešení místních komunikací (dle žadatelem předloženého záměru parcelace plochy)
navržených ploch pro bydlení BI 3 neumožňuje obslužnost celé plochy.
V důsledku toho byla navržena komunikace VP5. Tato komunikace umožňuje
obousměrnou obslužnost lokality. Dalším důvodem je možnost napojení soukromých
pozemků po jejich rozparcelování na obslužnou komunikaci a zároveň určení místa k vedení
inženýrských sítí. Takto bude možno řešit celou lokalitu komplexně, jak dopravní řešení tak i
inženýrské sítě.
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Ing. Dagmar Podholová, Kpt. Nálepky 898, 441 01 Podbořany:
Jako spolumajitelé pozemku č. 1761/1 v k.ú. Podbořany podáváme připomínku
k projednání návrhu územního plánu.
Na uvedeném pozemku jsme připravili zastavovací studii pro výstavbu rodinných
domků, kterou přikládáme. Pro výstavbu RD plánujeme hlavní komunikaci přes pozemky o
šíři cca 10 m. Při projednávání Vás žádáme o zařazení této komunikace do územního plánu.
NÁMITCE SE NEVYHOVUJE
Odůvodnění:
Uvedený pozemek je součástí návrhové plochy BI19, určené pro bydlení individuální. Ve
výroku (Textová část I.) ÚP v kapitole 6.2.2. Bydlení individuální (BI) je v přípustném
využití uvedeno – komunikace místní, účelové a pěší.
Územní plán tedy umožňuje další členění plochy místními komunikacemi, aniž by jejich
přesné vedení určoval, s výjimkou tras hlavních, které navrhuje s přesným umístěním, což je
v tomto případě plocha komunikace VP1, na tuto komunikaci je třeba navázat další
komunikace v území.

Alena Hamplová, Dukelská 1601, 434 01 Most, Miloš Špatenka, Pšov 17, 441 01
Podbořany:
Nesouhlasíme s návrhem územního plánu města Podbořany. Dle návrhu územního plánu
by přes naše pozemky měla vést nově navrhovaná přeložka silnice I/27 (DS1). Tato nová
silnice dva naše pozemky zcela znehodnotí. Navíc silnice změní tržní hodnotu všech
dotčených pozemků a výrazně omezuje možnosti vykonávat zemědělskou výrobu na
parcelách č. 153/9 a 184/8. Naší prioritou je i nadále tyto pozemky zemědělsky využívat a to
ve stávajícím rozsahu.
NÁMITCE SE NEVYHOVUJE
Odůvodnění:
Navržená komunikace DS1 by měla řešit komunikační problémy širšího území a nejen
Podbořan a navazuje i na nový územní plán Očihova, který řeší rovněž obchvat. Tato varianta
řešení nahradí stávající silnici I. třídy, která je navržena k přeložení. uvedené pozemky parc.č.
184/8 a 153/9 v k.ú. Pšov u Podbořan budou přístupné stejně jako dosud po stávajících
komunikacích parc.č. 674, 117 a 675/1 v k.ú. Pšov u Podbořan, které jsou ve vlastnictví
Města Podbořany až do případné realizace přeložky I/27. V případě realizace přeložky by
součástí stavby bylo také řešení dopravní obsluhy navazujícího území, tj. realizace polních
cest k obsloužení zemědělské půdy.

Bohumila a Jan Kumpoldtovi, Politických vězňů 369, 441 01 Podbořany:
V návrhu jsou parcely č. 1258/1, 1259 a 1280 uváděny změnou jako parcely pro
smíšenou výrobní plochu. Vzhledem k tomu, že jsme s parcelou č. 1280 a 1258/1 sousedi a
zároveň přes parcelu č. 1258/1 máme příjezdovou cestu k naší parcele č. 1281/2, kterou jsme
v roce 1994 v dobré víře koupili a postavili zde garáž se sklepem.
NÁMITCE SE NEVYHOVUJE
Odůvodnění:
Do návrhu ÚP byl zakreslen současný stav využití pozemků parc.č. 1281/4 a 1281/3
v k.ú. Podbořany, kde bylo již v minulosti pravomocně povoleno provozování prodejny
stavebnin. Ostatní pozemky (p.č. 1280, 1258/1 a 1259) ve vlastnictví téhož majitele byly
přiřazeny ke stejnému účelu využití, tj. plocha smíšená výrobní.
V textové části výroku ÚP Podbořany, kap. 6.2.19. je v přípustném využití plochy
uvedeno, že zde mohou být umístěny pouze nerušící funkce počínaje nerušící výrobou přes
skladovací plochy omezeného rozsahu, plochy obchodní nebo administrativu. V případě
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povolování nového využití předmětných ploch, bude probíhat vždy řízení podle příslušných
paragrafů stavebního zákona, včetně hygienického posouzení. ÚP neřeší vlastnické vztahy
současné ani stav v minulosti. Plocha na p.č. 1258/1 není veřejným prostranstvím a dle
Katastru nemovitostí ani komunikací (je to „manipulační plocha“) a jeho užívání jako
komunikace – příjezd ke garážím je věcí dohody zúčastněných soukromých subjektů;
v případě nemožnosti dosáhnout dohody zbývá pouze možnost obrátit se na soud
s požadavkem vymezení věcného břemene.

Ing. Iva Slanařová, Na Výsluní 1308, 277 11 Neratovice, Pavel Slanař, Školní 504,
431 51 Klášterec nad Ohří:
• Parcela č. 89/1 v k.ú. Pšov u Podbořan je navržena k využití jako přeložka silnice I/27,
pod označením DS1, č. VPS – S1. Budeme souhlasit s využitím pouze části parcely,
vyměřené v m2, která bude ležet pod tělesem silnice. Podle tabulky „Návrhové plochy a čísla
dotčených pozemků“ v II. Textové části by měla být využita celá parcela. S tím nesouhlasíme.
Parcela není označena „č“. Požadujeme, aby text v II. Textové části ve výše uvedené tabulce
byl opraven vepsáním „č“ k číslu parcely nebo doplněním záhlaví tabulky „u liniových staveb
– silnic, komunikací se vždy jedná o část parcel.
NÁMITCE SE VYHOVUJE
Odůvodnění:
1. Část pozemku dotčenou stavbou nelze v ÚP přesně specifikovat v m2. Toto bude
součástí konkrétního záměru při územním řízení.
V Textové části I., úvod kapitoly 7, je uvedeno: „U plošných elementů je uvedeno, zda se
jedná o parcelu celou či část (část označena „č“); u liniových, včetně komunikací, se vždy
jedná o část parcel.“ Toto znění textu bude doplněno také do Odůvodnění ZPF.
• Parcela č. 184/6 v k.ú. Pšov u Podbořan je navržena k využití jako přeložka silnice I/27,
označení DS1, č. VPS – S1, dle výše uvedené tabulky opět jako celá parcela. S tím
nesouhlasíme. Nesouhlasíme ani s tím, aby naše parcela byla rozdělena silnicí na dvě části a
požadujeme, aby silnice byla posunuta směrem ke katastrálnímu území Letov, a to tak, aby
náš pozemek protla pouze v jeho rohu nebo se ho nedotkla vůbec. Důvodem je dostupnost
pozemku k jeho řádnému obdělávání, narušení jeho celistvosti a znehodnocení.
V Upraveném návrhu územního plánu Podbořany v I. Textové části územního plánu v čl.
2.2.2. Ochrana přírodních hodnot je uvedeno rozhledové místo Letov – Pšov (významné
místo), které je třeba chránit před nevhodně situovanou zástavbou. Výstavba výše uvedeného
nového úseku přeložky silnice I/27 rozhledové místo Letov – Pšov (významné místo)
znehodnotí. Tím je v rozporu se samotným Upraveným návrhem plánu Podbořany. Z výše
uvedených důvodů s výstavbou výše uvedeného úseku přeložky silnice I/27 nesouhlasíme.
Parcela č. 184/6 v k.ú. Pšov u Podbořan je dále navržena k využití jako liniový prvek
krajinné zeleně, označený ZL20, č. VPO-087. S nezbytně nutnou a s co nejmenší výměrou
části parcely pro liniový prvek souhlasíme.
NÁMITCE SE NEVYHOVUJE
Odůvodnění:
Na navrženou komunikaci byla zpracována vyhledávací studie, kterou zpracovala
odborná firma podle platných předpisů. Trasa byla navržena tak, aby řešila dopravní situaci
širšího okolí a celý komunikační systém Podbořanska a zároveň odpovídala technickým
parametrům a proto nemůže respektovat hranice pozemků jednotlivých vlastníků. Navržená
komunikace byla zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Výše uvedený pozemek
parc.č.184/6 v k.ú. Pšov u Podbořan bude přístupný stejně jako dosud po stávajících
komunikacích parc.č. 674 a 117 v k.ú. Pšov u Podbořan, které jsou ve vlastnictví Města
Podbořany. Ochrana rozhledů je myšlena především z hledisky ochrany plošiny mezi Pšovem
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a Letovem před stavbami jako jsou budovy a větrníky. Komunikace a provoz na ní nebude
bránit rozhledům.
• Parcely č. 154/1, 153/18 v k.ú. Pšov u Podbořan jsou navrženy k využití jako plochy
ÚSES pod označením LBC 2/D Nad Pšovem, vč. PP19. S využitím parcely č. 154/1 jako
plochy ÚSES budeme souhlasit pouze za splnění podmínky, že parcela zůstane v našem
vlastnictví. Důvodem je, že parcela leží za naší zahradou a proto chceme mít jistotu, že
parcela bude využita skutečně jako plochy ÚSES a nebude zneužita za jiným účelem (např.
deponie zeminy, skládka, recyklační centrum apod.). S využitím parcely č. 153/18 jako
plochy ÚSES nesouhlasíme. Důvodem je, že parcela je řádně zemědělsky obdělávána.
NÁMITCE SE VYHOVUJE – částečně
Odůvodnění:
Návrhem pozemku jako plochy ÚSES se vlastnictví nemění. Plochy ÚSES jsou v území
vymezeny právě proto, aby byly jimi dotčené pozemky chráněny před jiným využitím, než je
současný stav nebo jiné než ochrana přírody.
Na veřejně prospěšná opatření (VPO) – lokální biokoridory LBK, lokální biocentra LBC
a opatření proti erozím Ep, El, Ev nebude Město Podbořany uplatňovat vyvlastnění ani
předkupní právo ve svůj prospěch.
• Parcela č. 153/20 a 153/21 v k.ú. Pšov u Podbořan, které nejsou v našem vlastnictví.
Tyto parcely jsou navrženy k zastavění pod označením Ep12, č.VPO. Navrhujeme, aby tyto
parcely byly zatravněny pouze co nejblíže kolem obce Pšov, nejvýše do ¼ délky pozemku.
Důvodem je, že tyto pozemky byly vždy intenzivně obdělávané a nikdy se zde větrná ani
vodní eroze neprojevila. Zatravnění celých pozemků je zbytečné.
NÁMITCE SE VYHOVUJE – částečně
Odůvodnění:
Navržením pozemku k zatravnění se nemění současný způsob využívání. Pokud by
vlastník pozemek zatravnil bude na jeho zvážení v jakém rozsahu.
Plochy zatravnění Ep12 budou zmenšeny.
Na veřejně prospěšná opatření (VPO) – lokální biokoridory LBK, lokální biocentra LBC
a opatření proti erozím Ep, El, Ev nebude Město Podbořany uplatňovat vyvlastnění ani
předkupní právo ve svůj prospěch.
• Parcela č. 153/24 v k.ú. Pšov u Podbořan, v našem vlastnictví. Tato parcela je navržena
částečně k využití jako plochy ÚSES pod označením LBK 5/D Starý hřbitov, vč. plochy
SN26 – část parcely. Dále pod označením LBK 6/D K vrchu Roudnice, vč. plochy SN25 –
část parcely. S nezbytně nutnými a s co nejmenšími výměrami částí parcely pro plochy ÚSES
souhlasíme. Tato parcela je navržena dále k využití zatravnění pod označením Ep12, č. VPO
23. Se zatravněním parcely č. 153/24 v k.ú. Pšov u Podbořan nesouhlasíme. Parcela byla vždy
intenzivně obdělávána a nikdy se zde žádná větrná ani vodní eroze neprojevila. Parcela leží
téměř na rovině. Zatravnění pozemku je zbytečné.
NÁMITCE SE VYHOVUJE – částečně
Odůvodnění:
Vlastníci pozemků dotčených navrženými prvky ÚSES budou na nich dále hospodařit
bez omezení. Zákon stanoví, že každý uživatel je povinen strpět omezení, vyplývající
z požadavků ÚSES (zák.114/92, § 4, čl.1, a zvl. část pátá: Některá omezení vlastnických
práv, finanční příspěvky při ochraně přírody...). Vlastník může však zákonně žádat výměnu
pozemku, nebo finanční náhradu. Řešení této problematiky spadá do kompetence
pozemkových úřadů.
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Plochy zatravnění Ep12 budou zmenšeny. Na veřejně prospěšná opatření (VPO) – lokální
biokoridory LBK, lokální biocentra LBC a opatření proti erozím Ep, El, Ev nebude Město
Podbořany uplatňovat vyvlastnění ani předkupní právo ve svůj prospěch.
• Parcela č. 442/2 v k.ú. Pšov u Podbořan, je v našem vlastnictví. Tato parcela je
navržena k zatravnění pod označením Ep12, č. VPO 23. Se zatravněním parcely
nesouhlasíme. Parcela byla vždy intenzivně obdělávána a větrná ani vodní eroze se zde
neprojevila.
NÁMITCE SE VYHOVUJE – částečně
Odůvodnění:
Navržením pozemku k zatravnění se nemění současný způsob využívání. Pokud by
vlastník pozemek zatravnil bude na jeho zvážení v jakém rozsahu.
Plochy zatravnění Ep12 budou zmenšeny.
• Parcely sousedící s parcelou č. 442/2 v k.ú. Pšov u Podbořan směrem k obci Pšov podél
silnice do Pšova, nejsou v našem vlastnictví. Tyto parcely jsou navrženy k zatravnění pod
označením Ep12, č. VPO 23. Se zatravněním těchto parcel nesouhlasíme. Parcely byly vždy
intenzivně obdělávané a větrná ani vodní eroze se zde neprojevila. Parcely leží téměř na
rovině. NÁMITCE SE VYHOVUJE – částečně
Odůvodnění:
Navržením pozemku k zatravnění se nemění současný způsob využívání. Pokud by
vlastník pozemek zatravnil bude na jeho zvážení v jakém rozsahu.
Plochy zatravnění Ep12 budou zmenšeny.
• Parcela č. 184/6 v k.ú. Pšov u Podbořan, v našem vlastnictví.Tato parcela je navržena
k využití jako přeložka silnice I/27, označení DS1, č. VPS S1. S tímto využitím nesouhlasíme.
Uvádíme další důvod. Podle § 3 odst. 1 písm. c) Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška č.
13/1994 Sb.),z hlediska zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů se vychází z kultur (druh
pozemku) zemědělské půdy podle katastru nemovitostí a její kvality podle zařazení do
bonitovaných půdně ekologických jednotek. Podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb.,
podklady podle odstavce 1 jsou údaje tabulkových a grafických částí územně technických
podkladů k ochraně zemědělského půdního fondu, údaje o pozemcích podle katastru
nemovitostí, znázornění bonitovaných půdně ekologických jednotek, do kterých jsou
zemědělské pozemky zařazeny, a jejich účelová vyhodnocení do stupňů přednosti v ochraně a
tříd ochrany. V čl. IV. Třídy ochrany zemědělského půdního fondu Metodického pokynu
MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j.OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního
fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, se stanoví
stupně tříd ochrany zemědělské půdy, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze
metodického pokynu ze dne 12.6.1996 čj.: OOLP/1067/96. Do I. třídy ochrany zemědělské
půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně
v plochách rovinných nebo jen mírně skloněných, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze vyjímečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Parcela č. 184/6 v k.ú.
Pšov u Podbořan je zařazena do I. třídy ochrany zemědělské půdy, je tedy bonitně nejcennější
půdou. Přeložka silnice I/27, označení DS1, č. VPS S1 není liniovou stavbou zásadního
významu. Z výše uvedených důvodů s vybudováním výše uvedené přeložky na naší parcele
nesouhlasíme.
NÁMITCE SE NEVYHOVUJE
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Odůvodnění:
Schvalování vynětí pozemků ze ZPF je v kompetenci příslušného správního orgánu.
V tomto případě je příslušným správním orgánem Krajský úřad ÚK, který měl k dispozici
jako podklad pro vydání svého stanoviska, souhlasné stanovisko Ministerstva životního
prostředí.

ASPE, s.r.o., Budovatelů 2830, 434 01 Most
Hana Bartošová, Radíčeves 40, 438 01 Žatec
Jan a Hana Bartošovi, Radíčeves 40, 438 01 Žatec
Jan Bartoš, Radíčeves 40, 438 01 Žatec
Ing. Jan Bartoš, Radíčeves 40, 438 01 Žatec
• Zásadně nesouhlasím s návrhem územního plánu. Vznáším proto námitky a odpor proti
územnímu plánu.
Odůvodnění:
Součástí podání námitky podle § 52 SZ je vymezení území dotčeného námitkou.
Uvedená námitka neobsahuje toto vymezení, proto nelze rozhodnout o námitce.
Odvolání a námitka se týká celého návrhu územního plánu, který je nutno napadnout
jako celek vzhledem k tomu, že jeho jednotlivé části jsou mezi sebou tak silně provázány, že
vymezení se pouze proti určité části by nedávalo smysl a bylo by neproveditelné.
• Námitky se týkají zejména záborů zemědělského půdního fondu. Rozsah tohoto záboru
je obrovský a z hlediska dnešního pohledu na ochranu orné půdy jakožto jedinečného
výrobního prostředku sloužícího k obživě obyvatelstva neodůvodnitelné. Se záborem ZPF
v navrhovaném rozsahu zásadně nesouhlasím a podávám proti němu odpor.
Odůvodnění:
Součástí podání námitky podle § 52 SZ je vymezení území dotčeného námitkou.
Uvedená námitka neobsahuje toto vymezení, proto nelze rozhodnout o námitce. Rozsah
celkového záboru ZPF 3 710 316 ha je na první pohled rozsáhlý, avšak odůvodnitelný.
Z tohoto množství se 12,0495 ha nachází v zastavěném území a 91, 6782 ha v území dříve
odsouhlaseném pro rozvoj. Zbylý nový zábor 267,3039 ha však z větší části není určen pro
rozvoj sídla, ale pro jiné funkce. V prvé řadě je třeba zmínit přeložky silnic, které jsou
navrženy s celkovou změnou dopravního systému a které jsou trasovány s ohledem na terénní
konfiguraci a limity využití území; jejich trasy jsou proto do značné míry určeny jinými
veřejnými zájmy než je zájem ochrany ZPF.
Schvalování vynětí pozemků ze ZPF je v kompetenci příslušného správního orgánu.
V tomto případě je příslušným správním orgánem Krajský úřad ÚK, který měl k dispozici
jako podklad pro vydání svého stanoviska, souhlasné stanovisko Ministerstva životního
prostředí.
• Můj zásadní nesouhlas a námitka se týká dále zejména navrhovaných protierozních
opatření a navrhovaných ploch ÚSES a krajinných prvků a dále nesouhlas se změnou využití
stávajících obhospodařovaných ploch a s tím související změny kultur. Pro navrhované
záměry existují mnohem lepší řešení.
Ale jak uvádím výše, námitku podávám proti návrhu územního plánu v celém rozsahu.
Odůvodnění:
Součástí podání námitky podle § 52 SZ je vymezení území dotčeného námitkou.
Uvedená námitka neobsahuje toto vymezení, proto nelze rozhodnout o námitce. K navrženým
plochám ÚSES uvádíme:
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Jde o plochu s extremním podílem zornění a minimálním podílem strukturní zeleně.
Vyčlenění alespoň minimálních ploch pro zeleň (ÚSES) je nezbytné. Vymezení prvků ÚSES
na zemědělské půdě nebrání v současné době v obhospodařování. Zákon stanoví, že každý
uživatel je povinen strpět omezení, vyplývající z požadavků ÚSES (zák.114/92, §4,čl.1, a zvl.
část pátá: Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody...).
Vlastník může však zákonně žádat výměnu pozemku, nebo finanční náhradu. Řešení této
problematiky spadá do kompetence pozemkových úřadů. Předložený plán místního územního
systému ekologické stability (místního ÚSES), respektuje veškerá zákonná ustanovení a
povinné metodické postupy. Je respektován zastřešující zákon o životním prostředí č. 17/1991
Sb., kterým je obecně garantováno, že příroda naší republiky bude chráněna nejen jako cenné
výseče, ale jako fungující soustava tvořící spojitou síť. Zákonem ČNR č.114/1992 o ochraně
přírody a krajiny je proto legalizováno vytvoření systému ekologické stability území jako sítě
biocenter a biokoridorů a vřazení této sítě mezi povinné územně plánovací podklady.
Prováděcí vyhláška č.395/1992 detailně stanoví formu i obsah místních systémů
ekologické stability a váže generel nebo plán územního systému ekologické stability na
ostatní plánovací činnost v území. Generel nebo plán místního ÚSES musí být použit jako
povinný územně plánovací podklad při řešení pozemkových úprav, všech stupňů územně
plánovací dokumentace, lesních hospodářských plánů a jiné dokumentace. Metodika
projektování lokálních územních systémů je založena na dlouholetých vědeckých výzkumech
a je v souladu s postupy užívanými v jiných evropských státech. Byly dodrženy postupy
těchto povinných metodik:
MŽP ČR: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. – Löw a
kol.– Brno 1995.
Agroprojekt: Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny. –
Praha 1988.
MŽP ČR: Územní systémy ekologické stability v územním plánování. – Praha 1990.
MŽP ČR: Metodický postup vymezování biochor. – Praha 1991.
MŽP ČR: Územní zabezpečování ekologické stability. Teorie a praxe. – Praha 1991.
Návrh ÚSES byl proveden v souladu s uvedenými metodikami, na základě terénního
průzkumu a na základě všech dostupných resortních podkladů k území. Lokalizace
nadregionálních a regionálních prvků ÚSES je určena nadřazenou územně plánovací
dokumentací:
Územně technický podklad NR-R ÚSES ČR Okres Louny. Pořídilo MMR v r. 1996,
s účinností dne 1. července 1997. – Společnost pro životní prostředí Brno, s r.o., Ing. Bínová,
RNDr. Culek. 2. změny a doplňky ÚPN VÚC SHP, (TERPLAN a.s., Ing. arch. Karel
Beránek), 2001. a Obecně závazná vyhláška Ústeckého kraje ze dne 12. prosince 2001, kterou
se vymezuje závazná část dokumentace „2. změny a doplňky ÚPN VÚC SHP“.
Na veřejně prospěšná opatření (VPO) - lokální biokoridory LBK, lokální biocentra LBC
a opatření proti erozím Ep, El, Ev nebude Město Podbořany uplatňovat vyvlastnění ani
předkupní právo ve svůj prospěch.
• Odvolání se však vztahuje na všechny plochy dotčené územním plánem vzhledem
k tomu, že jako soukromý zemědělec jsem buď současným nebo budoucím nájemcem a dále
buď současným nebo budoucím majitelem. Vzhledem k tomu, že územní plán je i plánem do
budoucna, je nutno na toto takto nahlížet.
Odůvodnění:
Součástí podání námitky podle § 52 SZ je vymezení území dotčeného námitkou.
Uvedená námitka neobsahuje toto vymezení, proto nelze rozhodnout o námitce.
• Závěrem chci vyjádřit překvapení nad tím, že návrh ÚP nebyl konzultován s majiteli a
uživateli většiny ploch z řad zemědělců.
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Odůvodnění:
Součástí podání námitky podle § 52 SZ je vymezení území dotčeného námitkou.
Uvedená námitka neobsahuje toto vymezení, proto nelze rozhodnout o námitce.
V období od 18.4.2008 do 19.5.2008 byla na úřední desce MěÚ Podbořany a na
elektronické úřední desce vyvěšena veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhu zadání
ÚP Podbořany. Tato informace byla uveřejněna i v tisku. K tomuto oznámení nebyly Vámi
předloženy žádné připomínky.
Dne 18.4.2008 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou projednání návrhu zadání ÚP
Podbořany. Návrh zadání byl zveřejněn od 18.4.2008 do 19.5.2008 na elektronické úřední
desce a byl k nahlédnutí na stavebním úřadě. Každý mohl v uvedené lhůtě uplatnit u
pořizovatele své připomínky. Dále dle stavebního zákona vstupuje veřejnost (i vlastníci
pozemků dotčených návrhem ÚP) do projednávání ÚP dle § 52 při řízení o územním plánu.
Toto jednání proběhlo dne 14.1.2010 a byly při něm vzneseny výše uvedené námitky.
Při procesu vzniku územního plánu není možné konzultovat řešení jednotlivě se všemi
majiteli, zvláště pak ne u sídla velikosti Podbořan (obec s rozšířenou působností); je zde
k lednu 2010 – 6191 obyvatel, 1057 podnikatelských subjektů, na území města je zapsáno cca
3000 různých listů vlastnictví a několikanásobně více vlastníků. Na rozdíl od projektování
pozemkových úprav se u pořizování územního plánu nepočítá s projednáváním záměrů
s vlastníky jednotlivě, při tak velkém množství subjektů to není v lidských silách a zákon to
respektuje. Vyžadovat právo na to být informován (příp. být dotazován na názor) dříve než
jiní na základě větší výměry vlastněné či jen užívané půdy (zde ZPF) není vlastní
demokratickému právnímu systému.
Zákon proto ustanovuje, že vlastníci mohou do procesu tvorby ÚP vstoupit buď při
projednávání Zadání ÚP (viz výše) nebo právě v průběhu řízení o územním plánu. Břemeno
prosazení odlišného řešení do koncepce ÚP není na pořizovateli nebo projektantovi, nýbrž na
vlastníkovi. Musí však přicházet s konkrétními požadavky či návrhy řešení, nekonkrétní
„odpor“ nelze ani při nejlepší vůli do územního plánu zapracovat.

Zemědělská společnost Blšany s.r.o., Blšany 107, 439 88 Blšany
Zemědělská společnost Blšany s.r.o. jako vlastník pozemků a jako nájemce pozemků
dotčených územním plánem Podbořany má následující námitky a připomínky proti návrhu ÚP
Podbořany:
1) rozmístění biocenter není v souladu s provozováním zemědělské výroby,
2) orná půda, která má být zatravněna, má sloužit k výrobě zemědělských produktů a
následně potravin,
3) podél silnice na Pšov umístit větrolamové stěny proti převládajícím severozápadním
větrům, které v suchých obdobích způsobují půdní erozi,
4) některá navržená biocentra řešit jiným způsobem, aby mohly být využity jako
větrolamy,
5) územní plán navrhuje na zatravněných plochách 2x ročně sekat, nehnojit, což, se
ukázalo již v založených biocentrech jako nemožné, biocentra se nesekají, nechávají
se neudržovaná.
Vymezení území:
1. RBC 1503 Viniční vrch – s tím související PP1, kvalitní orná půda má být zatravněna,
nesouhlasíme,
2. Ep7, LBK 14/A Hartová, nesouhlasíme s rozšířením o další zatravněnou plochu, jedná
se o ornou půdu, s tím související SN 15,
3. RBK 1082 Viniční vrch – Valovský kopec, další zabrání orné půdy na TTP,
nesouhlasíme s tím související Ep5, SN 3,
4. RBK 1081 Viniční Vrch Lesík Homole, s tím související LBC 5/D a PP 15, SN 2,
vytvoření remízku je z orné půdy, nesouhlasíme,
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5. LBK 10/D Nad hřbitovem, s tím související SN 23, zabrání orné půdy, ve skutečnosti
polní cesta není, proč vytvářet cestu uprostřed pole, mohou se využít současné cesty,
nesouhlasíme,
6. LBC 6/D Velký kus, s tím související PP 16, zabrání 8 ha orné půdy uprostřed pole,
polní cesta není, polní cesta je o několik metrů vlevo, není udržovaná, ale existuje –
jedná se o cestu v lokalitě LBK 9/D, nesouhlasíme,
7. LBK 7/D Černá Marta, s tím související SN 24, vytvoření polní cesty, která je jako
v předešlém případě o kus dál, nesouhlasíme,
8. LBK 8/D Rozcestí polních cest, hlavně s tím související SN 21, na LBK 8/D, což je
cesta, se můžeme dostat přes vesnici Letov, nemusí se vytvářet nová polní cesta na SN
21,
9. LBC 3/D Vrch Roudnice, s tím související PP 18, orná půda se má změnit na TTP a
uplatnit se protierozní opatření, protierozní opatření lze provádět i jiným způsobem,
vhodnými agrotechnickými postupy než zatravnit 3 ha orné půdy, nesouhlasíme,
10. LBC 4/D U rybníčku, s tím související PP 17, Ep 8, orná půda se má zatravnit,
nesouhlasíme,
11. Požadujeme konzultovat s naší firmou úpravy územního plánu v předmětných
lokalitách.
NÁMITKÁM SE NEVYHOVUJE
Odůvodnění:
1.–10. Vlastníci pozemků dotčených navrženými prvky ÚSES budou na nich dále
hospodařit bez omezení. Zákon stanoví, že každý uživatel je povinen strpět omezení,
vyplývající z požadavků ÚSES (zák.114/92, §4,čl.1, a zvl. část pátá: Některá omezení
vlastnických práv, finanční příspěvky při ochraně přírody...). Vlastník může však zákonně
žádat výměnu pozemku, nebo finanční náhradu. Řešení této problematiky spadá do
kompetence pozemkových úřadů. Předložený plán místního územního systému ekologické
stability (místního ÚSES), respektuje veškerá zákonná ustanovení a povinné metodické
postupy. Je respektován zastřešující zákon o životním prostředí č. 17/1991 Sb., kterým je
obecně garantováno, že příroda naší republiky bude chráněna nejen jako cenné výseče, ale
jako fungující soustava tvořící spojitou síť. Zákonem ČNR č.114/1992 o ochraně přírody a
krajiny je proto legalizováno vytvoření systému ekologické stability území jako sítě biocenter
a biokoridorů a vřazení této sítě mezi povinné územně plánovací podklady. Prováděcí
vyhláška č.395/1992 detailně stanoví formu i obsah místních systémů ekologické stability a
váže generel nebo plán územního systému ekologické stability na ostatní plánovací činnost
v území. Generel nebo plán místního ÚSES musí být použit jako povinný územně plánovací
podklad při řešení pozemkových úprav, všech stupňů územně plánovací dokumentace, lesních
hospodářských plánů a jiné dokumentace. Metodika projektování lokálních územních systémů
je založena na dlouholetých vědeckých výzkumech a je v souladu s postupy užívanými
v jiných evropských státech. Byly dodrženy postupy těchto povinných metodik:
MŽP ČR: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. – Löw a
kol. – Brno 1995.
Agroprojekt: Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny. –
Praha 1988.
MŽP ČR: Územní systémy ekologické stability v územním plánování. – Praha 1990.
MŽP ČR: Metodický postup vymezování biochor. – Praha 1991.
MŽP ČR: Územní zabezpečování ekologické stability. Teorie a praxe. – Praha 1991.
Návrh ÚSES byl proveden v souladu s uvedenými metodikami, na základě terénního
průzkumu a na základě všech dostupných resortních podkladů k území. Lokalizace
nadregionálních a regionálních prvků ÚSES je určena nadřazenou územně plánovací
dokumentací:
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Územně technický podklad NR-R ÚSES ČR Okres Louny. Pořídilo MMR v r. 1996,
s účinností dne 1. července 1997. – Společnost pro životní prostředí Brno, s r.o., Ing. Bínová,
RNDr. Culek. 2. změny a doplňky ÚPN VÚC SHP, (TERPLAN a.s., Ing. arch. Karel
Beránek), 2001. a Obecně závazná vyhláška Ústeckého kraje ze dne 12. prosince 2001, kterou
se vymezuje závazná část dokumentace „2. změny a doplňky ÚPN VÚC SHP“.
Na veřejně prospěšná opatření (VPO) – lokální biokoridory LBK, lokální biocentra LBC
a opatření proti erozím Ep, El, Ev nebude Město Podbořany uplatňovat vyvlastnění ani
předkupní právo ve svůj prospěch.
K bodu 11.
Při procesu vzniku územního plánu není možné konzultovat řešení jednotlivě se všemi
majiteli, zvláště pak ne u sídla velikosti Podbořan (obec s rozšířenou působností); je zde
k lednu 2010 – 6191 obyvatel, 1057 podnikatelských subjektů, na území města je zapsáno cca
3000 různých listů vlastnictví a několikanásobně více vlastníků. Na rozdíl od projektování
pozemkových úprav se u pořizování územního plánu nepočítá s projednáváním záměrů
s vlastníky jednotlivě, při tak velkém množství subjektů to není v lidských silách a zákon to
respektuje.
Zákon proto ustanovuje, že vlastníci mohou do procesu tvorby ÚP vstoupit právě
v průběhu řízení o územním plánu, což ve Vašem případě splňuje vyjádření v bodech 1 – 10.
Požadavek na konzultování řešení není právně podložený nárok a kromě toho je
v přímém rozporu s § 52, odst. (3) stavebního zákona:
„Nejpozději na veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby /.../ námitky, /.../“. Neboli jinak řečeno, není možné po ukončení veřejného projednání
přicházet s dalšími návrhy, změnami a úpravami.

9. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
V rámci veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu
Podbořany uplatnili připomínky:

1) Kamil Přibyl, SM 754, Podbořany
Žádost, aby v objektu na stp.č. 223/36 v k.ú. Hlubany, na ploše SV2, bylo možno zřídit
služební byt. Objekt bude využíván jako zámečnická dílna – připomínce vyhověno.
2) HL TRANS, s.r.o., Dělnická 21, Most
Žádost, aby v objektu na stp.č. 223/34 v k.ú. Hlubany, na ploše SV2, by
možno zřídit služební byt. Objekt bude využíván jako opravářská dílna stavebních strojů
a autodopravy – připomínce vyhověno.
3) Jaroslav Jelínek, Kosinova 800, Podbořany
a) Žádost, aby byla posouzena nulová varianta spojující východní část Hluban se severní
částí Podbořan (tj. bez komunikace spojující ulice Kadaňská a Větrná). Považuji za nezbytné
zohlednit při rozhodování o budování této komunikace vliv na veřejné zdraví, posoudit
nezbytnost této komunikace. Podporuji předešlý návrh změny územního plánu, kde se
nepočítalo s propojením severní části Podbořan s východní částí Hluban. Jsem přesvědčen, že
spojením ulic Větrná a Kadaňská by nenašlo podporu dotčených obyvatel. Za pravdu mi
dávají stížnosti obyvatel Hluban na nárůst dopravy v obci, která by se vybudováním
komunikace jistě zvýšila spolu s negativními vlivy na občany a stavby. Takto zamýšlená
komunikace nese prvky obchvatu a další nárůst dopravy v oblasti obytných ploch, nebo
v jejich těsné blízkosti by nebyl přínosem. Územní plán by měl problém dopravy řešit a ne jej
přesunout do jiných obytných částí a jejich blízkosti. Řešením by byl obchvat, který začínal
nad „uhelnými sklady“ v Kadaňské ulici a navazoval na komunikaci u firmy Logit s.r.o., jak
se o tom uvažovalo. Je nelogické vést komunikaci vedle železniční trati, protože přivede
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dopravu k pozemkům pouze z jedné strany. Jiná varianta by jistě z hlediska využitelnosti
komunikace byla více ekonomická. Bydlím u železniční trati a další nárůst negativních vlivů
z této komunikace je pro mě nepřijatelný – připomínce vyhověno částečně
b) Požaduji, aby v návrhu územního plánu Podbořany byly parcely č. 1258/1, 1259,
1280, 1281/4 a 1281/3 v k.ú. Podbořany ponechány v obytné ploše (tj. nebyly zařazeny do
smíšené výrobní plochy) – připomínce nevyhověno

4) Ing. Iva Slanařová, Na Výsluní 1308, Neratovice, Pavel Slanař, Školní 504,
Klášterec nad Ohří
Parcely v k.ú. Pšov u Podbořan patřící do I. třídy ochrany zemědělské půdy, na kterých
má být postavena přeložka silnice I/27, označení DS1, č. VPS S1. Tímto využitím
nesouhlasím – připomínce nevyhověno.
5) Jiří Vaníček, Budovatelů 929, Podbořany
Územní plán je detailně dimenzován (až předimenzován) v části zabývající se dopravním
řešením, jež má poměrně velké nároky na zábory ZPF a narušuje kompaktnost urbanistickopřírodní struktury okolí malého města. Na druhé straně návrh podceňuje promyšlenou tvorbu
a konkrétní doplnění příměstské krajiny, zalesňování ploch s dostatečným časovým výhledem
(oteplování, zadržování vlhkosti zelení, vytváření příznivého mikroklimatu města, prašnost
z nečleněných lánů), tedy prvků zlepšujících kvalitu bydlení a rekreace místních obyvatel.
a) oddělení rozšíření průmyslové zóny Podbořany JZ (za Candy) plochou určenou pouze
k výsadbě zeleně, případně zalesnění – připomínce nevyhověno.
b) oddělení jižního obchvatu města dostatečně širokým doprovodným pásem cíleně
vysázené zeleně – připomínce nevyhověno.
c) maximum ploch v okolí města navrhnout k zalesnění a rozšířit zalesněné plochy
stávající – připomínce nevyhověno.
6) Ing. Miroslav Čihák, Vladimír Volavka, Vladimír Volavka
a) biokoridory jsou navrhovány na soukromých pozemcích bez jakékoliv předběžné
dohody o odkupu nebo jiném vyrovnání s vlastníky popř. uživateli – připomínce nevyhověno.
b) Navrhované umístění biokoridorů nerespektuje uživatelské hranice mezi zemědělci –
připomínce nevyhověno.
7) ZOS Liběšovice s.r.o., Liběšovice 97
a) biokoridory jsou navrhovány na soukromých pozemcích bez jakékoli předběžné
dohody o odkupu nebo jiném vyrovnání – připomínce nevyhověno.
b) navrhované umístění biokoridorů nerespektuje uživatelské hranice mezi zemědělci.
Dotčené parcely: 153/24, 23, 22, 21, 153/9, 184/9 – připomínce nevyhověno.
8) Marta Vinterová
a) budova fary, chráněná památkovým úřadem má čp. 3, což není pravda, ale čp. 1,
protože čp. 3 má obytná budova zdevastovaného statku, který je také chráněný památkovým
úřadem – připomínce vyhověno.
b) Dále je uvedeno, a to je podle mého názoru nehoráznost, že pomník obětem 2. sv.
války byl přemístěn z pšovského hřbitova do urnového háje v Podbořanech, takže by tam tedy
žádný nebyl. Tento pomník nechali postavit občané Pšova a je to tam také napsáno, 268
obětem pochodu smrti, které tam jsou pohřbeny po exhumaci z jámy, do které je Němci
naházeli. Na pomníku jsou také jména padlých a nezvěstných na frontách 2. svět. války,
vesměs synů a otců obyvatel Pšova. Občané Sýrovic, volyňští Češi nechali také postavit
pomník svým padlým a nezvěstným na návsi a já vím kde. Nikdy na žádném hřbitově nestál a
nestojí a byl přemístěn do urnového háje v Podbořanech – připomínce vyhověno.
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c) Dále bych chtěla vědět, proč byla navržena 3. varianta výstavby nové silnice a čí
„moudrá“ hlava jí vymyslela? Snad žádný stát nemá tolik silnic a golfových hřišť na
úrodných polích, kterých si váží, jako náš, o vyvlastňování ani nemluvě. Vrací se padesátá
léta minulého století a náš stát není právním státem – připomínce nevyhověno.

9) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1
Z předložené dokumentace vyplývá, že ochrana výhradních ložisek zjištěných a
předpokládaných není zajištěna úplně ve smyslu ustanovení § 15 horního zákona a § 13 odst.
1 zákona o geologických pracích.
Některé návrhové lokality jsou v chráněných ložiskových územích. Případné stavby je
možné realizovat jen ve smyslu ustanovení § 18 a 19 zákona č. 44/1988 Sb. Povolení stavby
v chráněném ložiskovém území, která nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, může vydat
podle ustanovení § 19 horního zákona stavební úřad pouze se souhlasem krajského úřadu,
vydaným po projednání s obvodním báňským úřadem.
Se stavbami umístěnými v ploše výhradního ložiska kaolinu Kaštice – Vysoké Třebušice
(SV6) a schváleného prognózního zdroje vyhrazeného nerostu bentonitu Buškovice 3 (BV 2)
nesouhlasíme, neboť nesplňují požadavky ustanovení § 15 horního zákona a § 13 odst. 1
zákona o geologických pracích – připomínce vyhověno.
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NEJČASTĚJI UŽÍVANÉ ZKRATKY
Obecné
RD – rodinné domky
PZ – průmyslová zóna
ZŠ – základní škola
MŠ – mateřská škola
SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
SPŠE – střední průmyslová škola ekonomická
Státní správa
KÚ – krajský úřad
MěÚ – městský úřad
OkÚ – (býv.) okresní úřad
ONV – (býv.) okresní národní výbor
SMO – státní mapa odvozená
KN – katastr nemovitostí
PK – pozemkový katastr
SPI – soubor popisných informací
GIS – geografický informační systém
ZABAGED – základní báze geografických dat
k.ú. – katastrální území
m.č. – místní část
č.p. – číslo popisné
p.č. – parcelní číslo
DOSS – dotčené orgány státní správy
Urbanismus
ÚPD – územně plánovací dokumentace
ÚP VÚC – územní plán velkého územního celku
(do r. 2006)
ZÚR – zásady územního rozvoje (od r. 2007)
ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru (do r. 1998)
ÚPO – územní plán obce (od r. 1998 do r. 2006)
ÚP – územní plán (od r. 2007)
ÚPnZ – územní plán zóny (do r. 1998)
RP – regulační plán (od r. 1998)
ÚPg – územní prognóza
ÚTP – územně technický podklad
ÚPP – územně plánovací podklad
US – urbanistická studie (do r. 2006)
ÚS – územní studie (od r. 2007)
ZÚ – zastavěné území (od r. 2007)
Doprava
ŘSD – ředitelství silnic a dálnic
KSÚS – krajská správa a údržba silnic
MÚK – mimoúrovňová křižovatka
MHD – městská hromadná doprava
ČSAD – dálková autobusová doprava
ČSPHm – čerpací stanice pohonných hmot
ČD – České dráhy
žst. – železniční stanice
Technická infrastruktura
TI – technická infrastruktura
ČOV – čistírna odpadních vod
PHO – pásmo hygienické ochrany
EO – ekvivalent obyvatel
TR – transformovna
TS – trafostanice

VVN – velmi vysoké napětí
VN – vysoké napětí
NN – nízké napětí
ČEPS – Česká energetická přenosová soustava
ČEZ – České energetické závody
RS – plynová regulační stanice
VTL – vysokotlaký plynovod
STL – středotlaký plynovod
NTL – nízkotlaký plynovod
TUV – teplá užitková voda
CZT – centrální zásobování teplem
TVP – televizní převaděč
ČRa – České radiokomunikace
Nerostné suroviny
DP – dobývací prostor
CHLÚ – chráněné ložiskové území
OBÚ – obvodní báňský úřad
PÚ – poddolované území
ÚSES, ochrana přírody a krajiny
MŽP – ministerstvo životního prostředí
CHKO – chráněná krajinná oblast
ÚSES – územní systém ekologické stability
LÚSES – lokální územní systém ekologické
stability
LBC – lokální biocentrum
RBC – regionální biocentrum
NRBC – nadregionální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
RBK – regionální biokoridor
NRBK – nadregionální biokoridor
IP – interakční prvek
VKP – významný krajinný prvek
MCHÚ – maloplošné chráněné území
PS – památný strom
ZPF – zemědělský půdní fond
ZVHS – Zemědělská vodohospodářská správa
BPEJ – bonitační půdně ekologické jednotky
PUPFL – pozemky určené k plnění funkcí lesa
LČR – Lesy České republiky
LS – Lesní správa
LHC – lesní hospodářský celek
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace
vod
Životní prostředí
REZZO – registr emisí zdrojů znečišťujících
ovzduší
TKO – tuhý komunální odpad
Zvláštní zájmy
VUSS – vojenská ubytovací a stavební správa
CO – civilní ochrana
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