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VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Řešené území je vymezeno správním územím obce Srby (ZUJ 554 278). Správní území obce Srby
zahrnuje:
• (1) k.ú. Medná
(753009)
• (2) k.ú. Polžice u Horšovského Týna
(753017)
• (3) k.ú. Roudná u Horšovského Týna (753025)
• (4) k.ú. Srby u Horšovského Týna
(753033)
• (5) k.ú. Vítání
(753041)
Zastavěné území je vymezeno územním plánem. Hranice zastavěného území je stanovena ke dni
31. 5. 2017.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

Obec Srby usiluje o:
• utváření harmonických životních podmínek obyvatel obce
• rozvoj zástavby ve správním území s ohledem na provozní náklady obce při spravování tohoto území,
• dlouhodobé důsledné uplatňování navržené urbanistické koncepce v zájmu ochrany a rozvoje hodnot
správního území,
• stabilizaci, resp. mírný nárůst počtu obyvatel obce návrhem vhodných ploch pro bydlení,
• vytvoření podmínek pro intenzivní využití zastavěného území s následným rozvojem zástavby
v bezprostředně navazujících plochách, které logicky doplní zastavěné území
• stabilizaci a rozvoj ploch veřejné infrastruktury
• rozvoj technické infrastruktury obce
• vytváření podmínek pro krátkodobou rekreaci v přírodním zázemí obce
• ochranu krajinných hodnot a obnovu přírodních prvků v místech, kde byly vlivem hospodaření v krajině
zničeny nebo potlačeny

C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÁCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
•
•
•

•

Urbanistická koncepce platná pro celé správní území:
Územní rozvoj je soustředěn v Srbech a Polžicích. Ve všech částech správního území jsou možné
dostavby v prolukách zastavěného území v souladu s funkčními a prostorovými regulativy.
Při dostavbách v historických částech sídel musí být zohledněn charakter zástavby tak, aby nedošlo
k poškození urbanistické struktury obcí.
Při koncipování zástavby musí být dbáno na zvyšování prostupnosti zastavěného území motorovou
dopravou, pěšími a cyklisty a na bezpečné zpřístupnění krajiny ze zastavěných území sídel.
V zastavitelných plochách musí být vždy ponechány dostatečně dimenzované veřejné prostory jednak
pro případný budoucí rozvoj, jednak pro zpřístupnění krajiny navazujícími účelovými komunikacemi.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách budou respektovány navržené šířky veřejných
prostranství, resp. minimální šířky veřejných prostranství požadované vyhláškou 501/2006 Sb.
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v platném znění, dle těchto šířek bude povolováno oplocování soukromých pozemků v místech, kde to
funkční regulativy umožňují
Ve správním území nejsou navrženy plochy pro individuální rekreaci.
Občanskou vybavenost veřejného a komerčního charakteru je možné doplňovat ve všech sídlech
správního území v souladu s funkčními a prostorovými regulativy ploch s rozdílným způsobem
využití.
Plochy pro výrobní činnosti jsou rozvíjeny v Srbech a Polžicích, ve všech sídlech správního území je
možné výrobní činnosti povolovat v souladu s funkčními a prostorovými regulativy ploch s rozdílným
způsobem využití. Pro výrobní činnost v Srbech bude přednostně využita přestavbová plocha P4.1
severně od zemědělského areálu. Zastavitelná plocha pro výrobu Z4.5 bude využita po vyčerpání
přestavbové plochy nebo pro investiční záměr, který z prostorových důvodů nebo z důvodů
hygienických limitů není možné v přestavbové ploše umístit.
Jednotlivá sídla správního území jsou vzájemně propojována účelovými komunikacemi mimo silnice
II. a III. třídy, tyto účelové komunikace mohou být kromě obhospodařování krajiny využívány pěšími
a cyklisty pro krátkodobou rekreaci v okolí sídel (vycházkové okruhy) a pro přístup obyvatel
do krajinného zázemí sídel.
Nedílnou součástí urbanistické koncepce je Koncepce uspořádání krajiny, uvedená v kapitole E.

Zásady urbanistické koncepce v jednotlivých sídlech správního území:
01_k.ú. Medná
•
•

veřejné prostranství v centru obce při vodní ploše nebude zastavováno
ozelenění po obvodu zemědělského areálu

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
•
•
•

navržena plocha pro veřejně přístupné sportoviště Z2.3
podporován rozvoj výrobní plochy Z2.2
navržena úprava veřejného prostranství v západní části obce s organizací dopravy okružní křižovatkou

03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
•

ozelenění po obvodu zemědělského areálu

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
•
•
•
•
•
•
•
•

stávající plocha pro sport a rekreaci v Srbech je územním plánem stabilizována, je navržen její mírný
rozvoj v ploše Z4.4,
v rámci zvyšování prostupnosti zastavěného území sídel pro motorovou dopravu, pěší a cyklisty je
navrženo propojení zastavitelné plochy Zv4.2 s veřejným prostorem se silnicí II/197
je navržena výrobní plocha Z2.2
navržena vodní plocha severně od Srb při vodním kanále, kterou bude možné využít pro přírodní
koupání
ozelenění po obvodu zemědělského areálu pro jeho alespoň částečné začlenění do struktury sídla
ochrana izolované polohy hřbitova v Srbech – nepropojování se zástavbou
navržena úprava veřejného prostranství v centru obce s organizací dopravy okružní křižovatkou
navrženo rekreační zázemí (zahrádky) pro obyvatele bytových domů v návaznosti na tyto bytové
domy
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05_k.ú. Vítání
•

ozelenění po obvodu zemědělského areálu

C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
C.2.1.

Z A S TA V I T EL NÉ P L O C H Y S V Y DA NÝ M Ú ZE M NÍ M R O ZH O DNU T Í M

V řešeném území se nacházejí následující zastavitelné plochy mimo hranice zastavěného území,
pro které bylo vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení nebo územní souhlas a které nebyly do doby
zpracování návrhu ÚP (05/2014) zkolaudovány nebo zakresleny v katastrální mapě jako stavební pozemky
s rozestavěnou stavbou:
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
Zv4.1

Plocha pro 2 rodinné domy

Zv4.2

Plocha pro 9-10 rodinných domů
BV, RI, PD
Plocha je doplněna veřejným prostorem s jednosměrnou komunikací, propojující zastavitelnou
plochu s veřejným prostorem se silnicí II/197.
C.2.2.

BV

Z A S TA V I T EL NÉ P L O C H Y

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
Z2.1

U Lesíka
o Rozloha lokality
o Využití území
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území

2,211ha
BV, PD, PZ
schválená územní studie, dohoda o parcelaci
v případě dodržení urbanistické koncepce
dle textové a grafické části ÚP je podmínkou
pro rozhodování pouze dohoda o parcelaci

o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro cca 14 rodinných domů. V lokalitě bude umístěno veřejné prostranství
s dominantní funkcí zeleně (PZ) dle vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění (§7, odst. 2 vyhlášky
269/2009Sb.) o celkové ploše minimálně 1000 m2.
Zástavba rodinnými domy je přístupná pro motorovou dopravu ze silnice III/1971. Veřejné
prostranství s cestou pro pěší zpřístupňuje zastavitelnou plochu z jihu. Veřejné prostranství pro pěší ve směru
V – Z je vedeno příčně středem zastavitelné plochy.
V zastavitelné ploše je nutné řešit přeložku stávajícího místního sdělovacího kabelu.
Schválená územní studie prověří polohu veřejného prostranství s dominantní funkcí zeleně, poloha
tohoto prostranství může být zpřesněna, musí však být umístěna v centrální poloze zastavitelné plochy
při příčném pěším koridoru
Z2.2

K Metelsku

o Rozloha lokality
1,246ha
o Využití území
VD, PD
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha je dopravně přístupná z jižně položeného veřejného prostranství navazujícího
na silnici III/1971 (šířka veřejného prostranství min. 8m) a ze severu veřejným prostranstvím navazujícím
na silnici III/1971 (šířka veřejného prostranství min. 8m). Mezi východní hranicí zastavitelné plochy a
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hranicí vodní plochy (vodní kanál) bude ponechán pás min. šíře 10m pro vedení lokálního biokoridoru
ÚSES.
Z2.3

Hřiště

o Rozloha lokality
0,233ha
o Využití území
PS
o Požadavky na urbanistickou koncepci
V zastavitelné ploše bude umístěno veřejně přístupné sportoviště, např. hřiště pro odbíjenou, resp.
veřejně přístupná upravená parková plocha.
Z2.4

K Srbům

o Rozloha lokality
0,109ha
o Využití území
TI
o Požadavky na urbanistickou koncepci
V zastavitelné ploše bude umístěna ČOV pro obec Polžice. Navrhovaná ČOV Polžice musí být
umístěna nad hladinou Q100, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody.
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
Z4.1

Za Hospodou

o Rozloha lokality
2,250ha
o Využití území
BV, PD, PZ
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
schválená územní studie, dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro cca 11 rodinných domů. V lokalitě bude umístěno veřejné prostranství
s dominantní funkcí zeleně (PZ) dle vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění (§7, odst. 2 vyhlášky
269/2009Sb.) o celkové ploše minimálně 1000 m2 v návaznosti na plochy OM.
Zástavba rodinnými domy je pro motorovou dopravu přístupná veřejným prostranstvím vedeným
ve směru S-J a veřejným prostranstvím vedeným ve směru V – Z. Oba veřejné prostory budou mít
v koncových polohách zajištěno otáčení vozidel ZIS ve veřejném prostoru.
Veřejné prostranství vedené ve směru S – J v jižní části navazuje v prostoru návsi na silnici II/197,
v severní části tento prostor navazuje na cestu pro pěší k navržené vodní ploše K4.11.
Veřejný prostor ve směru V – Z navazuje na východní straně na silnici III/1972, na západní straně je
tento veřejný prostor veden na západní hranici zastavitelné plochy. Tento veřejný prostor mezi křižovatkou a
silnicí III/1972 bude v závislosti na šíři veřejného prostranství v tomto úseku řešen pro motorovou dopravu
minimálně jako jednosměrný.
Objekt, resp. objekty, umístěné v kontaktu s návsí v jižní části zastavitelné plochy musí svým
objemem a charakterem respektovat okolní zástavbu, stavební čáru a celkový urbanistický a architektonický
charakter severní části návesního prostoru.
Schválená územní studie prověří polohu veřejného prostranství s dominantní funkcí zeleně, poloha
tohoto prostranství může být upravena, musí však být umístěna v centrální poloze zastavitelné plochy.
Z4.2

K Polžicím
o Rozloha lokality
0,852ha
o Využití území
BV, PD
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro cca 7 - 8 rodinných domů.
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Veřejný prostor pro motorovou dopravu, který prochází zastavitelnou plochou, bude v severozápadní
části navázán na stávající veřejné prostranství vyúsťující na silnici III/1972 a v jihovýchodní části bude
napojen na silnici II/197.
V severozápadní části zastavitelné plochy bude ponechán veřejný prostor, který zpřístupní severně
položené pozemky.
V zastavitelné ploše je nutné řešit přeložku jednotné kanalizace do veřejného prostoru z důvodu
uvolnění pozemku vhodného pro výstavbu. Po výstavbě ČOV v obci bude tato kanalizace odvádět dešťové
vody z komunikací.
Z4.3

Za Farou

o Rozloha lokality
0,240ha
o Využití území
BV, PD
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro 2 rodinné domy.
Zástavba rodinnými domy je pro motorovou dopravu přístupná ze stávajícího veřejného prostranství
při severovýchodní hranici zastavitelné plochy. Ve směru S – J bude ponechán veřejný prostor v minimální
šířce 8m pro přístup na jižně položené pozemky.
Z4.4

U Hřiště

o Rozloha lokality
0,157ha
o Využití území
OS
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro rozšíření otevřených sportovišť, např. hřiště pro obíjenou, tenisový
dvorec, dětské hřiště atp.
Z4.5

Na Skládce

o Rozloha lokality
2,669ha
o Využití území
VD
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha je přístupná ze silnice III/1972. Uspořádání ploch v zastavitelné ploše umožní
přístup na účelovou komunikaci Z4.13. Zastavitelná plocha bude po svém obvodu ozeleněna stromovou
zelení.
Z4.6

U Radbuzy
o Rozloha lokality
o Využití území
o Požadavky na urbanistickou koncepci

0,234ha
TI, PD

Zastavitelná plocha určena pro čistírnu odpadních vod pro obec Srby. Navrhovaná ČOV Srby musí
být umístěna nad hladinou Q100, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody. Pro umístění
stavby ČOV Srby do aktivní zóny stanoveného záplavového území Radbuzy, musí být zpracováno
hydrotechnické posouzení vlivu stavby na povodňové průtoky ve vodním toku Radbuza.
Z4.7

Pod Hřbitovem

o Rozloha lokality
0,1882ha
o Využití území
DS.1
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro parkoviště pro potřebu hřbitova, zemědělského areálu a
pro odstavování nákladních vozidel a autobusů.
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C.2.3.

P Ř E S T AV BO V É P L O C H Y

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
P4.1

U Zemědělského areálu

o Rozloha lokality
0,729ha
o Využití území
VD
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zástavba musí svým objemem respektovat stávající charakter sousedních zemědělských usedlostí a
rodinných domů.

C.3. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Územní plán stabilizuje stávající plochy veřejné zeleně. Ve všech sídlech správního území je územním
plánem kladen důraz na provázání sídelní zeleně s krajinným zázemím.
•
•

•
•
•

Pro koncepci sídelní zeleně obecně platí:
místa sídelní zeleně jsou dle možností vzájemně propojována komunikacemi pro pěší a cyklisty
s návazností na účelové komunikace v krajině a na veřejné prostory v zastavěném území
součástí nově navrhovaných funkčních ploch „PD - Veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy“
v zastavitelných plochách bude vysoká zeleň (liniové, příp. plošné výsadby); veřejné prostory budou
dimenzovány tak, aby jejich součástí byla vzrostlá zeleň
ve stávajících plochách veřejných prostranství bude vysoká zeleň dle prostorových možností
doplňována
pro výsadby zeleně v plochách veřejných i soukromých v zastavěném a zastavitelném území budou
užity dřeviny v dané lokalitě obvyklé
každé 2 ha zastavitelné plochy pro bydlení budou podle vyhl. 501/2006 Sb. § 7 doplněny o funkční
plochu „PZ – veřejné prostranství s dominantní funkcí zeleně“ o výměře 1000 m2.

01_k.ú. Medná
Dominantou sídelní zeleně v obci Medná je návesní rybník s přiléhajícími břehovými plochami
s veřejným prostranstvím s dominantní funkcí zeleně. Jihozápadním směrem je z tohoto veřejného
prostranství po stávajících účelových komunikacích přístupná krajinná zeleň s výraznou rekreační funkcí.
Zemědělský areál bude po svém obvodu ozeleněn.
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
Sídelní zeleň v obci Polžice je tvořena především návesním prostorem v centru obce. V návaznosti
na náves je navrženo veřejně přístupné prostranství s dominantní funkcí sportu PS v zastavitelné ploše Z2.3.
Z jihu je tohoto prostranství lemováno řekou Radbuzou a jejími břehy. Přístup k vodní hladině může být po
dohodě obce a vlastníků pozemků upraven.
Nové plochy veřejné zeleně budou součástí zastavitelné plochy Z2.1.
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
Sídelní zeleň v obci Roudná je tvořena především návesním prostorem v centru obce s vodní plochou.
Součástí systému sídelní zeleně jsou rovněž plochy přírodní západně od silnice III/1972, které jsou v těsném
kontaktu s návesním prostorem a mohou být upraveny v souladu s regulativy ploch PZ – veřejná prostranství
s dominantní funkcí zeleně.
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Západním směrem je z tohoto veřejného prostranství po obnovovaných účelových komunikacích
přístupná krajinná zeleň s výraznou rekreační funkcí.
Zemědělský areál bude zejména ze západní strany ozeleněn.
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
Páteří systému sídelní zeleně Srb je vodní tok Radbuza se zachovalou údolní nivou v zastavěném
území i navazujícím krajinném území: Údolní niva je nezastavitelná. Na údolní nivu řeky Radbuza navazuje
veřejný prostor s dominantní funkcí zeleně (PZ) v okolí kostela sv. Jana Křtitele a návesní prostory na obou
stranách řeky Radbuza. Veřejné prostory budou upravovány v souladu s regulativy ploch s rozdílným
způsobem využití.
Severní částí zastavěného území obce Srby prochází vodní kanál. Jeho břehy budou ochráněny před
novou zástavbou, bude umožněno vedení lokálního biokoridoru podél jeho břehů. Ve vybraných úsecích
podél vodního kanálu je navrženo vedení účelových komunikací, resp. stezek pro pěší, které naváží
na vycházkové okruhy v navazující krajině (K4.3 a K4.10).
Nové plochy veřejné zeleně jsou navrženy v zastavitelné ploše Z4.1.
Zemědělský areál bude po svém obvodu ozeleněn pro jeho alespoň částečné začlenění do struktury
sídla.
05_k.ú. Vítání
Sídelní zeleň v obci Vítání je tvořena především návesním prostorem v centru obce s drobnou vodní
plochou. Východním a západním směrem je z tohoto veřejného prostranství po stávajících, resp.
obnovovaných účelových komunikacích přístupná krajinná zeleň s výraznou rekreační funkcí.
Zemědělský areál bude po svém obvodu ozeleněn.

D.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ

D.1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
•
•
•
•
•
•
•
•

stávající nadřazená komunikační síť ve správním území zůstává zachována
je zvyšována dopravní prostupnost zastavěným a zastavitelným územím, zejména pro pěší a
cyklistickou dopravu
nově navrhované komunikace budou přednostně řešeny jako průjezdné, stávající slepé ulice budou
dle možností doplňovány obratišti a dle možností zprůchodňovány pro pěší a cyklisty
při povolování staveb včetně oplocení pozemků budou respektovány územním plánem navržené, resp.
zákonem a jeho vyhláškami požadované šířky veřejných prostranství, jimiž jsou vedeny komunikace
je zvyšována prostupnost krajiny obnovou nebo návrhem účelových komunikací, respektive návrhem
účelových komunikací pro pěší a cyklisty
ve správním území je navrhováno propojení sídel účelovými komunikacemi i se sídly, ležícími mimo
správní území
v okolí sídel jsou navrženy vycházkové okruhy
účelové komunikace jsou koncipovány převážně pro společné využívání motorovou dopravou
(obhospodařování krajiny), cyklisty a pěšími
Územní plán navrhuje v řešeném území tyto stavby dopravní infrastruktury:

01_k.ú. Medná
Stavby pro pěší a cyklisty:
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obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1
Plochy změn v krajině (kapitola E.)

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
•

Stavby na silnicích II. a III. tříd:
D2.1 - v křížení silnic II/197 a III/1971 je navržena okružní křižovatka včetně připojením komunikace
do jihozápadní části návsi

•

Stavby místních komunikací:
Z2.2 napojení zastavitelné plochy novou obslužnou komunikací D2.2 ze silnice III/1971 a rozšířenou
stávající komunikací D2.3 ze silnice III/1971,

•
•
•

Stavby pro pěší a cyklisty:
D2.5 - v prostoru návsi návrh chodníku a úprava autobusové zastávky na silnici II/197
D4.11 - komunikace pro pěší a cyklisty při severní straně silnice II/197 mezi Srby a Polžicemi šířky
2,50 m, oddělená od silnice dělícím pásem šířky nejméně 1,50 m (K4.24)
obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1
Plochy změn v krajině (kapitola E.)

03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
•

Stavby pro pěší a cyklisty:
obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1
Plochy změn v krajině (kapitola E.)

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Stavby na silnicích II. a III. tříd:
D4.1 - v křížení silnic II/197 III/1961 a III/1962 je navržena okružní křižovatka s napojením
zásobovacího dvora prodejny, silnice III/1962 z prostorových důvodů napojena na silnici III/1962
ve vzdálenosti cca 60 m od okružní křižovatky
D4.2 - rozšíření mostu přes Radbuzu, resp. stavba nového mostu přes Radbuzu včetně úpravy trasy
silnice II/197 na levém břehu Radbuzy VD4.1
D4.3 - úprava křižovatky silnice II/197 a III/1972
D4.4 - úprava křižovatky silnice II/197 a místní komunikace do Medné
Stavby pro dopravu v klidu:
Z4.7 - parkoviště Pod Hřbitovem – parkoviště pro potřebu přilehlého zemědělského areálu, hřbitova a
pro odstavování všech druhů nákladních vozidel a autobusů v obci
Stavby místních komunikací:
Z4.1 napojení zastavitelné plochy novou obslužnou komunikací D4.5 z návsi ze silnice II/197 a místní
komunikací D4.6 ze silnice III/1972 podél vodního kanálu,
Z4.2 - napojení zastavitelné plochy novou obslužnou komunikací D4.7 ze silnice II/197 s propojením
na stávající místní komunikaci s vyústěním na silnici III/1972
Z4.3 - napojení zastavitelné plochy novou obslužnou komunikací D4.8 ze silnice III/1961
Z4.6 - napojení zastavitelné plochy novou obslužnou komunikací D4.9 ze stávající místní komunikace
s vyústěním na silnici II/197
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Zv4.2 - propojení zastavitelné plochy novou obslužnou komunikací D4.10 s jednosměrným provozem
na silnici II/197
Stavby pro pěší a cyklisty:
D4.11 - komunikace pro pěší a cyklisty při severní straně silnice II/197 mezi Srby a Polžicemi šířky
2,50 m, oddělená od silnice dělícím pásem šířky nejméně 1,50 m (K4.24)
dále obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1
Plochy změn v krajině (kapitola E.)

05_k.ú. Vítání
•

Stavby pro pěší a cyklisty:
obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1
Plochy změn v krajině (kapitola E.)

D.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTUR Y
D.2.1. Z Á S O BO V Á NÍ V O D O U
•
•

•

Zásobování obce Srby, Polžice (variantně i Medná) je navrženo z vodovodního systému Důl Meclov –
VDJ Mašovice – ČS Horšovský Týn. Napojení bude řešeno z věžového vodojemu Meclov.
v částech Medná, Roudná a Vítání bude zachován stávající způsob zásobování pitnou vodou, tj.
zásobování z vlastních studní a vrtů na pozemcích jednotlivých nemovitostí
Vodní zdroje povrchové a podzemní vody:
vodní zdroje zemědělského areálu v Srbech jsou zachovány

Vodovodní síť
Předpokládá se zásobování obce vodovodními řady v jednom tlakovém pásmu.
Stavby vodovodních řadů, které jsou v souladu s koncepcí zásobování obce pitnou vodou a nejsou
v ÚP zakresleny, budou povolovány bez změny ÚP, jejich přesná lokalizace bude upřesněna následnou
projektovou dokumentací.
Podmínky pro zásobování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel pitnou
vodou:
a)
Do doby realizace centrálního zásobování pitnou vodou z obecního vodovodního řadu je
povolena pro zásobování jednotlivých objektů výstavba dílčích vrtů a studní.
b)

Po realizaci centrálního zásobování pitnou vodou je územním plánem stanovena povinnost
investora napojit nové stavby v zastavěném, zastavitelném a přestavbovém území na veřejnou
vodovodní síť.

c)

Po realizaci centrálního zásobování pitnou vodou je výstavba studny nebo vrtu na vlastním
pozemku u staveb, kde je připojení na vodovodní síť dle bodu b) povinné, možná po splnění
podmínek napojení na veřejný rozvod pitné vody.

Z Á S O BO V Á NÍ P O Ž ÁR NÍ V O D O U
Ve správním území Obce Srby jsou užívány tyto zdroje požární vody:
Srby
řeka Radbuza pod mostem na pravém břehu, náhon
Polžice
řeka Radbuza
Medná
rybník
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Vítání
Roudná

rybník, požární nádrž na návsi
rybníky

Po realizaci centrálního zásobování pitnou vodou bude požární voda zajištěna z požárních hydrantů
na navrhovaných rozvodech vody, resp. ze stávajících zdrojů požární vody v závislosti na výsledku projednání
projektové dokumentace navrhované vodovodní sítě.
D.2.2. K O NC E P C E O D K A NA LI Z O V Á NÍ
S P L AŠ K O V É V O D Y
V Srbech je navržena plocha pro ČOV pro část Srby v zastavitelné ploše Z4.6 na pravém břehu
Radbuzy. ČOV Srby musí být umístěna nad hladinou Q100, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku
vody. Pro umístění stavby ČOV Srby do aktivní zóny stanoveného záplavového území Radbuzy, musí být
zpracováno hydrotechnické posouzení vlivu stavby na povodňové průtoky ve vodním toku Radbuza.
Kanalizace je řešena jako oddílná. Navrženy jsou koridory splaškové kanalizace s napojením na čistírnu
odpadních vod. Odkanalizování zastavitelných a přestavbových ploch bude řešeno oddílnou kanalizační sítí.
V Polžicích je navržena plocha pro ČOV pro část Polžice v zastavitelné ploše Z2.4 na levém břehu
bezejmenného vodního toku (IDVT 10241543). ČOV Polžice musí být umístěna nad hladinou Q100, její
konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody. Kanalizace je řešena jako oddílná. Navrženy jsou koridory
splaškové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod. Odkanalizování zastavitelných ploch bude
řešeno oddílnou kanalizační sítí.
V sídlech Medná, Roudná a Vítání je zachován stávající systém likvidace splaškových vod, tj.
likvidace splaškových vod v předčisticích zařízeních a jímkách na vyvážení, resp. lokálními čistírnami
odpadních vod. Stávající předčisticí zařízení a jímky na vyvážení budou uvedeny do souladu s platnou
legislativou.
Podmínky pro odkanalizování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel:
a)
Do doby realizace nové splaškové kanalizace s vyústěním na ČOV Srby, resp. Polžice je
v částech Srby a Polžice stanovena povinnost odvádět splaškové vody do bezodtokových jímek
(žump) na vyvážení. Variantně je možné zřízení domovní ČOV nebo septiků s dočištěním
s možností vypouštění předčištěné vody do:
recipientu (je-li v blízkosti pozemku)
do stávající obecní kanalizace
vsaku na pozemku, umožňují-li to geologické poměry a hygienické limity
Po vybudování splaškové kanalizace s vyústěním na ČOV je stavebník povinen připojit objekt
na stokovou síť a žumpu nebo malou čistírnu odpadních vod vyřadit z provozu a asanovat.
b)

V sídlech Medná, Roudná a Vítání budou splaškové vody odváděny do bezodtokových jímek
(žump) na vyvážení. Variantně je možné zřízení domovní ČOV s možností vypouštění
předčištěné vody do:
recipientu (je-li v blízkosti pozemku)
do stávající obecní kanalizace
vsaku na pozemku, umožňují-li to geologické poměry a hygienické limity

D E Š Ť O V É V O DY
•

Stávající jednotná kanalizace v částech Srby a Polžice bude využita jako dešťová kanalizace
s vyústěním do řeky Radbuzy, resp. do náhonu pro rybníky v Horšovské oboře. Odvádění dešťových
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vod v částech Medná, Roudná a Vítání je zachováno. Úseky dešťové kanalizace v zastavěném území
budou dle potřeb doplňovány.
Srážkové vody ze zastavitelných a přestavbových lokalit budou přednostně likvidovány vsakem
na pozemku nebo odváděny do vodotečí. Dešťová voda z komunikací bude přednostně zneškodňována
vsakem v rámci veřejného prostoru, případně navazující krajiny. V odůvodněných případech bude
možné lokality napojit na navrženou oddílnou kanalizaci.
Zneškodňování nekontaminovaných dešťových vod z ploch zemědělských areálů a ploch výrobních
bude přednostně řešeno vsakem na pozemku, kontaminované dešťové vody budou čištěny a dále
zneškodňovány v souladu s platnou legislativou.
Srážkové vody z extravilánových území budou přednostně odváděny mimo zastavěná a zastavitelná
území sídel.
Obecně
Kanalizační stoky v sídlech jsou navrhovány především v rámci veřejných prostranství.
Stavby kanalizačních řadů oddílné kanalizace v řešeném území, které zlepšují odkanalizování území,
jsou v souladu s koncepcí odkanalizování území a nejsou jmenovitě v územním plánu zakresleny,
budou povolovány bez změny ÚP; jejich přesná lokalizace bude upřesněna následnou projektovou
dokumentací
D.2.3. K O NC E P C E Z Á S O BO V Á NÍ E L EK T R IC K O U E NE R G I Í

•
•

•
•

Stávající nadřazená distribuční síť VVN zůstává zachována.
Na distribuční síti VN jsou navrženy následující koridory a stavby:
T N 2.1 trafostanice pro zastavitelnou plochu Z2.2 v Polžicích včetně přívodního zemního kabelu
T N 4.1 trafostanice pro zastavitelnou plochu Z4.5 v Srbech včetně přívodního zemního kabelu
Obecně:
Při rekonstrukcích stávajících tras venkovních silových vedení budou tato vedení v zastavěném území
umísťována do podzemních tras
v zastavitelných plochách budou silová vedení umísťována do podzemních tras
S T O Ž Á R Y V Ě TR NÝ C H E L EK T RÁ R E N
V řešeném území nebudou umísťovány stožáry větrných elektráren.
F O T O V O L T A I CK É E LE K T RÁ R NY

V řešeném území nebudou umísťovány fotovoltaické elektrárny na terénu.
Fotovoltaické elektrárny jsou přípustné na objektech v celém správním území, pokud to funkční a
prostorové regulativy a limity území v konkrétních plochách dovolují.

D.2.4. K O NC E P C E Z Á S O BO V Á NÍ P L Y NE M
Ve správním území se nenachází nadřazená distribuční síť VTL ani STL plynovodů. Je navržen
koridor STL plynovodu pro zásobování částí Srby, Polžice a Medná zemním plynem (VPS WE.4.1). STL
plynovod je připojen na stávající STL rozvody u obce Mašovice.
D.2.5. K O NC E P C E Z Á S O BO V Á NÍ T E P L EM
Stávající způsob vytápění bude do doby plynofikace sídel zachován. Do doby realizace plynovodní
sítě je vhodné pro vytápění objektů využívat ekologické zdroje tepla.
Po výhledové plynofikaci sídel budou jednotlivé objekty v obci vytápěny kotli na zemní plyn.
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D.2.6. K O NC E P C E T E L EK O M U NI KA C Í
Stávající zařízení telekomunikačních služeb ve správním území je ponecháno. Nová zařízení
navrhována nejsou. Zastavitelné a přestavbové plochy budou napojeny na stávající sdělovací kabelové
rozvody v území. Veškerá nová telekomunikační vedení v zastavěných, zastavitelných a přestavbových
územích budou vedeny zemními kabely.
Obecně:
Při rekonstrukcích stávajících tras slaboproudých vedení budou tato vedení v zastavěném území
umísťována do podzemních tras
v zastavitelných plochách budou slaboproudá vedení umísťována do podzemních tras

•
•

D.3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Stávající systém odpadového hospodářství zůstane zachován.
Zřizování kompostáren je v souladu s funkčními regulativy možné ve funkčních plochách VZ Výroba
a skladování – zemědělská výroba.

D.4. OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
Stávající plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou zachovány.
Územní plán nenavrhuje nové konkrétní plochy veřejné infrastruktury v řešeném území:

E.
•
•

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Koncepce uspořádání krajiny:
chrání v místech s intenzivním zemědělským hospodařením doposud zachovalé přírodní prvky, vytváří
podmínky pro jejich vzájemné propojení a klade důraz na zobytnění zemědělsky využívané krajiny.
vytváří podmínky pro zvýšení rekreačního využívání krajiny (turistika), zvýšení retenční schopnosti
krajiny a snížení větrné a vodní eroze v území.

•

Hlavní podíl na zobytnění zemědělské krajiny a zvýšení retenčních schopností krajiny má:
územní systém ekologické stability, jehož chybějící prvky jsou navrženy k obnově, resp. doplnění

•

revitalizace bezejmenných, dříve zatrubněných vodotečí včetně doplnění doprovodné zeleně

•

návrh, resp. obnova vsakovacích pásů luk podél vodotečí a na plochách ZPF, ohrožených erozí

•

doplnění systému již existujících fragmentů bývalé cestní sítě v krajině spolu s návrhem doprovodné
zeleně těchto cest, popř. zatravněných vsakovacích pásů podél těchto cest

•

vytváření vodních ploch, mokrých a suchých poldrů, resp. drobných vodních ploch s retenčním
prostorem

•

doplnění vzrostlé zeleně v okolí zemědělských areálů za účelem jejich začlenění do krajiny a
panoramatu obcí a snížení negativního působení objektů na krajinný ráz

•

•

Hlavní podíl na zvýšení rekreační atraktivity řešeného území kromě výše uvedených opatření má:
návrh alternativních komunikačních propojení pro pěší a cyklisty mimo silnice II. a III. tříd systémem
účelových komunikací v krajině, resp. komunikací pro pěší a cyklisty v návaznosti na zastavěné území
sídla;
vymezování turistických tras, resp. cyklotras a vycházkových okruhů na účelových komunikacích
v krajině; které propojí jednotlivá sídla v území a krajinářsky zajímavé lokality
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Koncepce uspořádání krajiny dále stanovuje:
v území nejsou navrhovány plochy pro rekreační chatovou zástavbu

•

oplocování pozemků ve volné krajině včetně lesních pozemků je omezeno regulativy pro jednotlivé
plochy funkčního využití

•

ÚSES (regionální a lokální) je začleněn v ÚP, navržené funkční využití ploch, ležících v ÚSES, je
podřízeno plánu ÚSES

•

ve všech funkčních plochách je umísťování fotovoltaických elektráren na terénu nepřípustné s ohledem
na zachování krajinného rázu; umísťování fotovoltaických panelů na stavbách se řídí funkčními
regulativy a limity území

•

umísťování slunečních kolektorů a souvisejících zařízení na stavbách a jejich pozemcích se s ohledem
na zachování krajinného rázu řídí funkčními regulativy

•

v území nejsou vymezeny plochy pro větrné elektrárny; jejich umisťování v území je nepřípustné

•

umísťování vertikálních staveb včetně sil a technologických objektů s výjimkou staveb veřejné
technické infrastruktury se s ohledem na zachování krajinného rázu řídí prostorovými regulativy

Územním plánem byly uplatněny další prvky ke zvýšení retenčních schopností krajiny a snížení
negativních dopadů na krajinu a zastavěné území, způsobených intenzivním hospodařením na ZPF a
následným splachem zeminy do zastavěných a zastavitelných ploch, resp. do vodotečí při intenzivních
dešťových srážkách:
•
zatravněný průleh se záchytným příkopem jižně od Srb (K4.17) v k.ú. Srby u Horšovského Týna
včetně modelace terénu pro svedení extravilánových vod do vodoteče
•
suchý poldr severně od Roudné (K3.6) v k.ú. Roudná u Horšovského Týna včetně zatravnění (K3.4) a
modelace terénu severně nad poldrem (K3.5) pro svedení extravilánových vod mimo území obce
do vodoteče K3.12
•
dále viz tabulka 1
Účelové komunikace v krajině:
Navržené účelové komunikace zvyšují prostupnost krajiny. Dimenzovány jsou převážně pro společné
užívání pro obhospodařování zemědělského půdního fondu a lesních pozemků, pěšími i cyklisty.
Doprovázeny jsou alejovými výsadbami a krajinnou zelení. Ve význačných bodech jejich tras, tj.
v památných místech, na vyhlídkách nebo v krajinářsky zvláště zajímavém místě mohou být situovány
odpočinkové plochy s drobnou architekturou (kapličky, křížky, lavičky, informační tabule, směrníky).
Stávající účelové komunikace jsou v krajině územním plánem stabilizovány. Navržené účelové
komunikace navazují na hlavní pěší trasy a veřejné prostory v zastavěném území sídel i v krajině a
na dochované lesní cesty ve správním území, resp. v sousedních správních územích. Tyto cesty jsou dle
možností zokruhovány. Při pozemkových úpravách se u navržených ploch účelových komunikací připouští
úprava trasování účelové komunikace při zachování propojení cílových míst navržené účelové komunikace.
Přehled navržených účelových komunikací v krajině je uveden v tabulce č. 1 – Plochy změn v krajině.

E.1. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Přírodní (funkční) skladebné části ÚSES, tj. biocentra a biokoridory, jsou nezastavitelným územím.
V biokoridorech se připouští pouze vedení liniových staveb a umístění technických objektů.

E.1.1.

N A D R E G I O NÁ L NÍ Ú R O V E Ň ÚS ES

Tato nejvyšší hierarchická úroveň ÚSES se v řešeném území obce Srby ani v nejbližším okolí
nevyskytuje.
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R E G I O NÁ L NÍ Ú R O V E Ň ÚSES

Přehled vymezených prvků regionálního ÚSES:
RBC 1068 Niva u Medné
RK 187 Niva u Medné-Sv. Vavřinec
RK 188 Niva u Medné-Svatá Anna
E.1.3.

L O K Á L NÍ Ú R O V E Ň ÚSES

(Tučně jsou v následujícím textu vyznačeny úseky lokálních systémů, které zasahují na správní území
obce Srby. V závorkách je vždy popsána navazující část předmětného systému ležící mimo řešené území.)

•
•

•

•

Přehled vymezených hygrofilních systémů ES:
bezejmenný levostranný („Polžický“) potok – rybníčky „U cihelny“ – plošina „Na rovině“ –
bezejmenný pravostranný potok mezi Srby a Meclovem – plošina „Šířka“
Přehled vymezených mezofilních systémů ES:
„Sedlecký les“ – „Pálený les“ – Janovcový vrch, 440m – plošina „Pastviny“ – údolí
bezejmenného potoka mezi Srby a Meclovem – kóta Šířka, 428m
a)
propojení „Sedlecký les“ – RBC 1068 Niva u Medné pod Vítáním – plošina Výšina
u Roudné, 463m – kóta Remíz, 452m
plošina Výšina u Roudné, 463m – údolí “Polžického“ potoka v lokalitě „U cihelny“
a)
propojení (Horšovská obora, Horní remíz) – RBK 188 řeky Radbuzy pod Polžicemi
– pravobřežní svah bezejmenného potoka mezi Srby a Meclovem – (plošina „U
stohů – RBK 214 Černého potoka nad Mašovicemi
E.1.4.

P O D P Ů R NÁ S Í Ť K RA J I NO T V O R NÝ C H P R VK Ů

Lokální síť ES byla na správním území obce Srby doplněna podpůrným systémem stávajících
interakčních prvků (IP). K těmto krajinotvorným prvkům byly zahrnovány především některé krajinářsky a
botanicky významné vodní a mokřadní biotopy nebo porosty přírodě blízké vysoké zeleně na výchozech
hornin, v údolnicích vodních toků a ve svazích na plochách orné půdy, které nebyly zahrnuty ke skladebným
částem ÚSES.
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Tabulka 1. PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
Označení
Název
plochy

Umístění

Poznámka

doplnění alejových výsadeb v k.ú.
cesta pro pěší
revitalizace vodoteče
doplnění ÚSES
účelová komunikace
zalesnění
doplnění ÚSES
revitalizace vodoteče
účelová komunikace

Medná - S
Medná - S
Medná - Z
Medná - Z
Medná - Z
Medná - JZ
Medná - JZ
Medná - J

Vítání - Srby
otevření zatrubněné vodoteče
LBK
Medná - Sedlec

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
K2.1
doplnění alejových výsadeb v k.ú.
K2.2
zalučnění

Polžice - V

01_k.ú. Medná
K1.1
K1.2
K1.3
K1.4
K1.5
K1.6
K1.7
K1.8
K1.9

LBK
na hranici s k.ú. Zámělíč ve SÚ Poběžovice
Medná - zast. Ohnišťovice

podél ohradní zdi Horšovské obory včetně připojení
na III/1971

K2.3

účelová komunikace

Polžice - V

K2.4
K2.5
K2.6
K2.7
K2.8
K2.9

revitalizace vodoteče
doplnění ÚSES
doplnění ÚSES
doplnění ÚSES
účelová komunikace
zalučnění

Polžice - SV
Polžice - SV
Polžice - SV
Polžice - SV
Polžice - Z
Polžice - Z

K2.10

účelová komunikace

Polžice - J

obnova původní účelové komunikace Polžice - zast.
Mašovice

K2.11
K2.12

doplnění ÚSES
účelová komunikace včetně doplnění ÚSES

Polžice - JV
Polžice -S

LBC, LBK
Roudná - Horšovská obora (Polžice) - Horš. Týn
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Označení
Název
plochy
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
K3.1
doplnění alejových výsadeb v k.ú.
K3.2
účelová komunikace
K3.3
doplnění ÚSES
K3.4
zalučnění
K3.5
extravilánový odvodňovací příkop
K3.6
suchý poldr
K3.7
doplnění ÚSES
K3.8
účelová komunikace
K3.9
účelová komunikace
K3.10
zalučnění
K3.11
revitalizace vodoteče

Umístění

Poznámka

Roudná - S
Roudná - S
Roudná - S
Roudná - S
Roudná - S
Roudná - SZ
Roudná - Z
Roudná - Z
Roudná - J
Roudná - J

návaznost na lesní cesty
LBK
ochrana obce proti přívalovým dešťům
ochrana obce proti přívalovým dešťům
ochrana obce proti přívalovým dešťům
LBK
obnova ÚK Roudná - Vítání (Svinná)
obnova ÚK, návaznost na stávající lesní cesty
vlhké pozemky
otevření zatrubněné vodoteče

K3.12

zatravněný průleh s vodotečí včetně propustku
pod III/1972

Roudná - J

ochrana obce proti přívalovým dešťům

K3.13

účelová komunikace včetně zatravněného
pásu, resp. doplnění ÚSES

Roudná - V

Roudná - Horšovská obora (Polžice) - Horš. Týn

K3.14
K3.15

doplnění ÚSES
doplnění ÚSES

Roudná - V
Roudná - SV

LBK
LBK

Srby - V
Srby - V
Srby - SV

zalučnění v kontaktu s obcí
cesta pro pěší a cyklisty Srby - Polžice
LBK

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
K4.1
doplnění alejových výsadeb v k.ú.
K4.2
zalučnění
K4.3
účelová komunikace
K4.4
doplnění ÚSES
K4.5

účelová komunikace s jednostrannou alejí

Srby - S

Srby - Roudná, včetně zalesnění zbytkových ploch
mezi lesem a cestou

K4.6

cesta pro pěší a cyklisty

Srby - S

návaznost na lesní cestu, návaznost na cestu Srby Svinná
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Označení
plochy
K4.7
K4.8

Název

Umístění

Poznámka

zatravňovací pás včetně alejové výsadby
doplnění ÚSES

Srby - SV
Srby - S

K4.9

účelová komunikace

Srby - S

zachycení splachů zeminy
LBK
Srby - Svinná, obnovení původní účelové
komunikace s návazností na stávající lesní cesty

K4.10

účelová komunikace

Srby - V

obnova cesty Srby - Ferdinandovo údolí, návaznost
na komunikaci v Z4.5 a na pěší cestu do Srb

K4.11
K4.12
K4.13
K4.14
K4.15

vodní plocha
doplnění ÚSES
úprava křižovatky
účelová komunikace
zatravnění

Srby - S
Srby - Z
Srby - Z
Srby - Z
Srby - J

vodní plocha s přírodním koupáním
LBK
úprava připojení silnice Srby - Medná na II/197
účelová komunikace Srby - Ohnišťovice
zalučnění v kontaktu s obcí

K4.16

zatravňovací pás

Srby - JZ

zachycení splachů zeminy a ochrana obce před
přívalovými dešti

K4.17

zatravněný průleh se záchytným příkopem

Srby - JZ

zachycení splachů zeminy a ochrana obce před
přívalovými dešti

K4.18

účelová komunikace a doplnění ÚSES

Srby - JZ

zachycení splachů zeminy a ochrana obce před
přívalovými dešti

K4.19
K4.20
K4.21

doplnění ÚSES a v části účelová komunikace
doplnění ÚSES
doplnění ÚSES

Srby - J
Srby - J
Srby - J

LBK, cesta do Meclova
LBC
LBK

K4.22

zatravnění podél vodoteče včetně jednostranné
aleje

Srby - J

K4.23

účelová komunikace

Srby - V

Srby - Polžice - Horšovský Týn, obnovení původní
účelové komunikace

K4.24

cesta pro pěší podél II/197

Srby - V

komunikace pro pěší a cyklisty mezi Srby a
Polžicemi
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Název

Umístění

Poznámka

doplnění alejových výsadeb v k.ú.
obnova účelové komunikace
účelová komunikace a zalesnění
zalesnění
účelová komunikace
doplnění ÚSES

Vítání - Z
Vítání - Z
Vítání - Z
Vítání - JZ
Vítání - J

obnova původní komunikace Vítání - Svinná
doplnění zbytkové plochy mezi lesem a cestou
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1. OBECNÉ ZÁSADY FUNKČNÍ REGULACE
1. V rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití při povolování staveb včetně oplocení pozemků budou
respektovány územním plánem navržené, resp. zákonem a jeho vyhláškami požadované šířky veřejných
prostranství, jimiž jsou vedeny přístupové komunikace.
2. V rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití jsou vždy přípustným využitím plochy okrasné a
rekreační zeleně a liniová zeleň, drobné vodní prvky (přirozené i umělé vodní toky a plochy s břehovými
porosty, fontány, jezírka, kašny, vodní kaskády atp.), městský mobiliář (lavičky, informační panely,
altány, pergoly atp.), drobná zahradní architektura (plastiky) a fotovoltaické panely a sluneční kolektory
na objektech, není-li v konkrétní ploše s rozdílným způsobem využití výslovně zakázáno nebo upraveno.
3. V rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití jsou podmíněně přípustným využitím stavby technické
infrastruktury, sloužící pro danou lokalitu (např. trafostanice, vodovodní a kanalizační řady včetně
čerpacích stanic, kabelové rozvody elektro a slaboproudu, slaboproudá zařízení). Vhodnost umístění
nových staveb technické infrastruktury posoudí stavební úřad.
4. V rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití jsou podmíněně přípustným využitím stavby technické
infrastruktury pro využití energie vody, půdy, vzduchu a biomasy. Jejich umístění bude individuálně
posuzováno z hlediska hygienických podmínek, vlivu na krajinný ráz atp.
5. V rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití je podmíněně přípustným využitím umísťování
slunečních kolektorů včetně souvisejících zařízení na pozemcích objektů za podmínky, že nenarušují
krajinný ráz, není-li v konkrétní ploše s rozdílným způsobem využití uvedeno jinak.
6. V rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití jsou vždy nepřípustným využitím fotovoltaické
elektrárny na terénu.
7. V rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití jsou vždy nepřípustným využitím větrné elektrárny.
8. Nedílnou součástí všech parkovacích ploch v plochách s rozdílným způsobem využití s parkováním
osobních vozů na terénu je výsadba vzrostlé zeleně v minimálním poměru 1strom na 5 parkovacích stání.
9. Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v
příslušných předpisech nad přípustnou míru s ohledem na charakter lokality, jsou v dané ploše s rozdílným
způsobem využití nepřípustné, není-li jmenovitě stanoveno jinak.
10. Na veškeré zemní práce a na změny historických objektů musí investor vždy zajistit podle zákona
č 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění archeologický dozor a záchranný archeologický
výzkum.

F.2. ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE
1. Obecná prostorová regulace je uvedena v kapitole F.4 - Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití.
2. Veškeré změny staveb a dostavby ve stabilizovaných územích musí respektovat dosavadní charakter
zástavby, zejména:
• přestavby a dostavby objektů provádět tak, aby nedošlo k narušení uliční fronty, je-li pro danou
lokalitu charakteristická, stavební čáru uliční proluky v souvisle zastavěném bloku navázat
na stavební čáru sousedních objektů (průběžná stavební čára)
• při změnách staveb nebo při dostavbách do stávající zástavby dbát přiměřeného hmotového rozsahu
objektu dle konkrétní polohy
• stavby přizpůsobit kontextu okolní zástavby v objemu a výšce staveb (výška římsy, výška hřebenu
střechy), typu střechy, umístění stavby na pozemku a v použitých materiálech
• dostavby a vestavby do šikmých střech přizpůsobit měřítkem i formou zastřešení (výškou římsy a
hřebene) kontextu okolní zástavby.
3. V zastavitelných plochách a v plochách územních rezerv, kde je předepsáno pořízení územní studie,
mohou být obecné prostorové regulativy dále upraveny těmito schválenými územními studiemi.
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F.3. PŘEHLED TYPŮ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Plochy bydlení
B
bydlení v bytových domech
bydlení v rodinných domech venkovského charakteru
bydlení v rodinných domech s výrobními službami

BH
BV
BX

Plochy rekreace
rekreace individuální – zahrádky

RI

R

Plochy občanského vybavení
O
občanské vybavení – veřejná infrastruktura
občanské vybavení komerčního charakteru
občanské vybavení – tělovýchova a sport
občanské vybavení - hřbitovy

OV
OM
OS
OH

Plochy veřejných prostranství
P
veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravní
veřejná prostranství s dominantní funkcí zeleně
veřejná prostranství s dominantní funkcí sportu

PD
PZ
PS

Plochy dopravní infrastruktury
D
dopravní infrastruktura silniční – komunikace mimo zastavěné území
dopravní infrastruktura silniční – parkování na terénu

DS
DS.1

Plochy technické infrastruktury
T
technická infrastruktura – inženýrské sítě

TI

Plochy výroby
výroba – drobná a řemeslná výroba
výroba – zemědělská výroba

VD
VZ

V

Plochy zeleně
Z
zeleň soukromá a vyhrazená
zeleň soukromá a vyhrazená v plochách ÚSES
zeleň ochranná a izolační
Plochy vodní a vodohospodářské W
plochy vodní a vodohospodářské
plochy vodní a vodohospodářské v plochách ÚSES
Plochy zemědělské
N
plochy zemědělské
louky a pastviny v plochách ÚSES
louky a pastviny
Plochy lesní
N
plochy lesní
plochy lesní v plochách ÚSES

ZS
ZS.1
ZO

W
W.1

NZ
NZ.1
NZ.2

NL
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Plochy přírodní
N
plochy přírodní
plochy přírodní v plochách ÚSES

NP
NP.1

F.4. FUNKČNÍ A PROSTOROVÉ REGULATIVY PRO PLOCHY S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
F.4.1.

P L O C H Y BY D L E NÍ

BH
BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH
Obsah:
Území bydlení v bytových domech s odpovídající vybaveností.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• max. % zastavění
35%
• min. % zeleně
45%
• podlažnost
3NP
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• stávající bytové domy
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• parkovací a odstavné plochy osobních automobilů pro potřebu lokality
• veřejná prostranství
• dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
• zařízení integrovaná do stávajících staveb s hlavním využitím:
o zařízení obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penzióny, domy s pečovatelskou službou,
byty pro osamělé matky s dětmi, domovy dětí a mládeže, denní stacionáře atp.)
o zařízení pro ubytování do 40 lůžek
o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.)
o zařízení pro obchodní účely malé (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 včetně zázemí)
o zařízení administrativní (kanceláře)
o zařízení veřejného stravování drobná v objektech (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace s prodejní
plochou do 50 m2)
o zařízení sportovní (fit centra, sauny)
o zařízení kulturní (knihovny, galerie, kluby)
o zařízení pro děti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky, družiny, rodičovské kluby)
o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře)
• garáže pro osobní automobily integrované do objektů pro potřeby lokality
• sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, hřiště na odbíjenou,
bazény do 30 m2 mobilního zastřešení atp.) v rámci veřejných prostranství
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby veřejného charakteru definované pro funkční plochy OV – občanské vybavení veřejného charakteru
(pro vzdělání a výchovu, zdravotní a sociální služby, veřejnou správu, kulturu, ochranu veřejného pořádku
atp.), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby
• bazény do 40 m2 včetně jejich mobilního zastřešení u bytových domů, pokud to plocha svým charakterem
umožňuje
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• odstavování nákladních automobilů
• nová výstavba izolovaných a řadových garáží
• a vše ostatní
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BV
BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉHO CHARAKTERU
Obsah:
Území rodinných domů venkovského charakteru doplněné užitkovými zahradami s možností
samozásobitelského zemědělského hospodářství.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• max. % zastavění
25%, v zastavitelném území však nejvýše 300 m2, v zastavěném území
respektována stávající % a plocha zastavění
• min. % zeleně
55%
• podlažnost
max. 2 NP včetně podkroví
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• rodinné domy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou s možností chovu
drobného domácího zvířectva
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• veřejná prostranství
• parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby zóny
• dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
• garáže izolované nebo integrované do objektů na pozemcích RD
• zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o zařízení pro ubytování – max. 4 pokoje, tj. 8 lůžek
o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.)
o zařízení administrativní (kanceláře)
o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 včetně zázemí)
o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace
atp.)
o zařízení sportovní (fit centra, sauny)
o zařízení kulturní (knihovny, galerie, kluby)
o zařízení pro děti a mládež (mikro-jesle, mikro-školky)
o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře)
o zařízení pro sociální účely (denní stacionáře)
• stavby pro veterinární péči (ordinace atp.)
• sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové
kurty, hřiště na odbíjenou atp.) v rámci veřejných prostranství
• stavby pro ubytování malé do 10 lůžek (penzióny, malé ubytovny)
• stavby pro skladování plodin malé (seníky, stodoly) na pozemcích RD
• stavby pro mechanizační prostředky na pozemcích RD
• stavby a zařízení pro drobný chov hospodářského zvířectva (stáje atp.) na pozemcích RD
• včelnice a včelíny, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a odstupovým vzdálenostem
od sousedních objektů
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• převedení rekreačního objektu (rozestavěná stavba) na pozemku parc. č. st. 56 k.ú. Srby u Horšovského
Týna na rodinný dům pro trvalé bydlení za podmínky provedení protipovodňových opatření na řece
Radbuze i pro tento objekt
• řadové rodinné domy v oplocených zahradách s funkcí okrasnou a rekreační, pokud to charakter území
dovoluje, resp. územní studie lokality objemově prověří
• stavby pro ubytování malé do 20 lůžek (penzióny), pokud to charakter lokality a dopravní dostupnost
umožňuje
• při splnění podmínky uzavřených hospodářských dvorů v plochách BV a při splnění hygienických limitů
lze situovat stavby přípustné pro funkční plochy BX
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• budovy obytné malokapacitní sociálního charakteru (domy penzióny pro důchodce, domy s pečovatelskou
službou atp.), pokud svým objemem odpovídají charakteru lokality a okolní zástavby
• ostatní stavby občanského vybavení veřejného charakteru OV, pokud svým objemem odpovídají charakteru
lokality a okolní zástavby
• skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 15 %
plochy zahradní zeleně, maximálně však nejvýše 80 m2 , pokud to charakter lokality dovoluje
• zřizování sportovních hřišť v zahradách rodinných domů se připouští pouze v případech dostatečné
velikosti pozemku a odstupu od sousedních objektů – hřiště smí zabírat maximálně 25% plochy zahradní
zeleně a musí být umístěno ve stavbami uzavřeném dvoře
• u provozoven, povolených do roku 2014 včetně, jejichž funkční využití neodpovídá uvedenému funkčnímu
využití plochy, lze povolovat pouze provádění oprav, stavební úpravy lze povolit pouze v případě, že
stávající provozovna nemá negativní vliv na okolní prostředí
Podmínky obecné:
• u obytných ulic lze vzhledem k dopravnímu napojení povolovat stavby hlavního využití, z přípustného
využití pouze stavby bez nároku na další dopravní obsluhu
• parkování zákazníků služeb zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• odstavování nákladních automobilů mimo uzavřené dvory
• a vše ostatní
BX
Obsah:

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH S VÝROBNÍMI SLUŽBAMI
Území pro drobnou řemeslnou výrobu a služby s bydlením provozovatele služeb v rodinném
domě.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• max. % zastavění
40%
• min. % zeleně
30%
• podlažnost
rodinné domy max. 2 NP včetně podkroví, výrobní objekty s výškou max.
do 8m
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• rodinné domy s majetkovou vazbou na objekty výrobní v oplocených zahradách s funkcí okrasnou,
rekreační a užitkovou
• provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez vlivu na okolí s majetkovou vazbou na bydlení
• stavby pro výrobu a služby s omezeným vlivem na okolí (malovýrobní pekárny, autoservisy, pneuservisy,
truhlárny, lakovny, zámečnické provozy atp.) v souladu s hygienickými limity s majetkovou vazbou
na rodinné domy
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• veřejná prostranství
• parkovací plochy automobilů pro potřeby zóny
• dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
• garáže izolované nebo integrované do objektů bydlení pro potřeby bydlení v lokalitě
• zařízení integrovaná do staveb rodinných domů
o zařízení pro ubytování – max. 6 pokoje, tj. 12 lůžek
o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.)
o zařízení administrativní (kanceláře)
o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 včetně zázemí)
o zařízení veřejného stravování s odbytovou plochou do 50 m2 (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace
atp.)
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o zařízení sportovní (fit centra, sauny)
o zařízení zdravotnická (ordinace, laboratoře)
o zařízení pro veterinární péči (ordinace atp.)
• zařízení integrovaná do staveb s provozovnami výroby a služeb
o zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení)
o zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny)
o zařízení pro obchodní účely (prodejny s celkovou plochou do 100 m2 včetně zázemí)
o zařízení administrativní (kanceláře)
o zařízení pro správu a provoz
• přípustné využití v plochách výrobních
o garáže pro nákladní automobily
o odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů
o odstavné a parkovací plochy autobusů
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby pro ubytování malé do 24 lůžek (penzióny), pokud to charakter lokality a dopravní dostupnost
umožňuje
• skleníky a bazény včetně zastřešení v zahradách rodinných domů smí celkově zabírat maximálně 15 %
plochy zahradní zeleně, maximálně však 40 m2
• včelnice a včelíny, počet včelstev je přizpůsoben velikosti pozemku a optimálním odstupovým
vzdálenostem od sousedních objektů
Podmínky obecné:
• parkování zákazníků služeb zajištěno na vlastním nebo pronajatém pozemku
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
F.4.2.
RZ
Obsah:

P L O C H Y R EK R EA C E

REKREACE INDIVIDUÁLNÍ - ZAHRÁDKY
Území individuálních zahrádek obyvatel bytových domů.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• zahrádkářské chaty lze povolit na pozemcích o minimální velikosti 400 m2 při dodržení následujících
regulativů: maximální zastavěná plocha 35 m2, objekty o jednom nadzemním podlaží mohou být
podsklepené
• hospodářské objekty lze povolit na pozemcích o minimální velikosti 300 m2 při dodržení následujících
regulativů: maximální zastavěná plocha 16 m2 (nepodsklepený, bez podkroví), nestojí-li na pozemku již
zahrádkářská chata
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• okrasné a užitkové zahradní kultury
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• zahradní chaty do 16 m2
• skleníky do 16 m2
• průhledné oplocení lokality
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• průhledné oplocení jednotlivých pozemků v lokalitě v případě, že lokalita nemá společné oplocení
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• garáže pro osobní automobily ve východní části pozemku 887/1 k.ú. Srby a na části pozemku 887/8 k.ú.
Srby za podmínky využívání obyvateli bytových domů
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• neprůhledné kompaktní oplocení dílčích pozemků a celé lokality
• a vše ostatní
F.4.3.
OV
Obsah:

P L O C H Y O BČ A NSK É H O V Y BA V E NÍ

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO CHARAKTERU
Plochy veřejného vybavení převážně nekomerčního charakteru se stavbami pro vzdělávání a
výchovu, kulturu, zdravotní a sociální služby, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• max. % zastavění
40% vyjma ploch OV na pozemku st. parc. č. 59 k.ú. Srby a st. parc. č. 14 a 35
k.ú. Polžice, na nichž je 100% zastavění
• min. % zeleně
30%
• podlažnost
2-3 NP, resp. přizpůsobit charakteru okolní zástavby
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• stavby pro vzdělávání a výchovu (mateřské školy, základní školy, umělecké školy)
• stavby pro zdravotní účely
• stavby pro sociální účely (byty pro matky s dětmi, azylové domy, denní stacionáře, domovy důchodců atp.)
• stavby pro veřejnou správu
• stavby pro kulturu (výstavní prostory, knihovny, galerie, kluby, přednáškové sály atp.)
• stavby pro církevní účely (kostely, kaple, modlitebny, fary, kapličky)
• parkovací plochy osobních automobilů pro potřebu lokality
• stavby pro záchranný integrovaný systém (požární zbrojnice atp.)
• stavby pro ochranu veřejného pořádku (pro Policii ČR)
• veřejná prostranství
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby pro vědu a výzkum (výzkumná pracoviště, laboratoře atp.)
• stavby pro sportovní účely (fit centra, menší bazény, sauny)
• stavby pro veřejné stravování drobná a střední (bufety, občerstvení, jídelny)
• stavby a zařízení pro správu a provoz
• zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím
o zařízení pro obchodní účely malá (prodejny s celkovou plochou do 100 m2)
o zařízení administrativní
o provozovny služeb a řemeslných dílen bez vlivu na okolí (ateliéry, krejčovské dílny atp.)
o služební byty
• sportovní nekrytá hřiště pro potřeby funkce hlavní (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního
vybavení, hřiště se speciálním vybavením, minigolfová hřiště, areály zdraví atp.)
• dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
OM
Obsah:

OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍHO CHARAKTERU
Plochy komerční občanské vybavenosti pro potřebu sídla.
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OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• max. % zastavění
45%
• min. % zeleně
20%
• podlažnost
2NP, max. 8m, resp. ve stabilizovaných plochách přizpůsobit charakteru
území
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• stavby pro obchodní účely
• stavby pro služby bez podstatného vlivu na okolí lokálního charakteru
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• parkovací a odstavné plochy pro potřebu lokality
• veřejná prostranství
• zařízení integrovaná do staveb s hlavním využitím
o zařízení veřejného stravování drobná a střední (bufety, občerstvení, jídelny, restaurace)
o zařízení administrativní (kanceláře)
• stavby veřejného charakteru definované pro funkční plochy OV – občanské vybavení veřejného charakteru
• dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
OS
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Obsah:
Plochy pro tělovýchovu a sport lokálního významu.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• % zastavění
minimální
• podlažnost
max. 2NP včetně podkroví
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• sportovní nekrytá hřiště (fotbalové hřiště, tenisové kurty, hřiště na odbíjenou, hřiště na košíkovou, hřiště
pro plážový volejbal, areály zdraví, atp.)
• dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby pro správce a provoz a zázemí sportovců (šatny a sociální zařízení)
• parkovací plochy provozu a návštěv pro potřebu lokality
• veřejně přístupné areály pro neorganizované volnočasové aktivity (inline dráha, horolezecké stěny atp.)
• zařízení integrovaná do stávajících staveb s hlavním využitím
o zařízení sportovní v objektech (fit centra, sauny, bazény)
o zařízení veřejného stravování drobná (bufety, občerstvení, restaurace)
o zařízení zdravotnická malá (ordinace)
• minigolfové hřiště
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• veřejně přístupné areály pro neorganizované volnočasové aktivity se skateboard prvky lze s ohledem
na hlučnost provozu situovat pouze při dostatečném odstupu od objektů bydlení
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
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OH HŘBITOVY
Obsah:
Plochy veřejných pohřebišť.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• hroby a hrobky
• urnové háje
• rozptylové louky
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• církevní stavby
• stavby pro správce a provoz
• veřejná WC
• komunikace pro pěší
• parkování osobních automobilů pro potřebu návštěvníků
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• sluneční kolektory
• a vše ostatní
F.4.4.

P L O C H Y V E ŘE J NÝ C H P R O S T RA NS T V Í

PD VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S DOMINATNÍ FUNKCÍ DOPRAVY
Obsah:
Plochy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (návesní prostor,
ulice).
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• komunikace pro motorová vozidla
• komunikace pro pěší a cyklisty
• parkově upravená zeleň
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky)
• parkovací stání osobních automobilů případně autobusů
• kaplička, pomník, památník, plastika atp.
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• dětská hřiště, umožňuje-li to charakter a prostorové uspořádání veřejného prostoru (např. v obytné ulici)
• parkování nákladních automobilů a autobusů, jsou-li ve veřejném prostoru pro tato vozidla parkovací stání
konkrétně vyčleněna
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• odstavování nákladních automobilů ve všech funkčních plochách kromě veřejných prostranství v rámci
funkčních ploch výroby a skladování a bydlení v rodinných domech s výrobními službami
• sluneční kolektory
• a vše ostatní
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Poznámka:
• plochy veřejných prostranství nejsou vzhledem ke své velikosti v grafické části popsány kódem
PZ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S DOMINTNÍ FUNKCÍ ZELENĚ
Obsah:
Plochy samostatných parkových úprav se zvýšenou funkcí okrasnou a rekreační.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• parkově upravená zeleň
• komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• kaplička, pomník, památník, plastika atp.
• dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
• plošná rekreační zařízení přírodního charakteru (pobytové louky)
• veřejné WC
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavba mostu na silnici II/197 přes řeku Radbuzu a úprava trasy silnice II/197 na levém břehu Radbuzy
v Srbech včetně souvisejících staveb v případě úpravy polohy mostu za podmínky prověření tohoto řešení
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
PS VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S DOMINTNÍ FUNKCÍ SPORTU
Obsah:
Plochy volně přístupných otevřených sportovišť.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• sportovní nekrytá hřiště (hřiště s nezpevněným povrchem bez speciálního vybavení, jednotlivé tenisové
kurty, hřiště na odbíjenou atp.)
• komunikace pro pěší a cyklistickou dopravu
• dětská hřiště (plochy s prolézačkami a pískovišti atp.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• plošná rekreační zařízení přírodního charakteru (pobytové louky)
• brouzdaliště a drobná koupaliště
• veřejné WC
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• altán s provozním a sociálním zázemím, pokud tento objekt není možné s ohledem na docházkovou
vzdálenost umístit v rámci okolní zástavby
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
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F.4.5.
DS
Obsah:

P L O C H Y D O P R A V NÍ I NF R AS T R U K T U R Y

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA SILNIČNÍ – KOMUNIKACE MIMO ZASTAVĚNÉ A
ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ
Plochy silnic a účelových komunikací mimo zastavěné a zastavitelné území.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• silnice II. a III. třídy
• místní komunikace
• účelové komunikace
• stezky pro pěší a cyklisty
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• zařízení a objekty sloužící pro hromadnou dopravu (zastávky, ostrůvky, točny)
• parkovací stání osobních automobilů, případně autobusů
• doprovodná zeleň komunikací
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• parkování nákladních automobilů v místech, kde nesnižuje kvalitu využití okolních zastavěných pozemků
nebo nemá negativní vliv na krajinný ráz
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
Poznámka:
• při pozemkových úpravách se u ploch účelových komunikací připouští úprava trasování účelové
komunikace při zachování propojení cílových míst účelové komunikace v ÚP
• plochy silniční dopravy nejsou vzhledem ke svému charakteru a velikosti v grafické části popsány kódem
DS.1
Obsah:

DOPRAVNÍ INFRASTURKTURA SILNIČNÍ - PARKOVÁNÍ NA TERÉNU
Plochy kapacitních parkovišť.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
• nedílnou součástí všech parkovacích ploch je výsadba vzrostlé zeleně v minimálním poměru 1strom na
5 parkovacích stání
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• parkovací plochy osobních automobilů
• parkovací plochy nákladních vozidel
• parkovací plochy autobusů
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• veřejné WC
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
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F.4.6.

P L O C H Y T E C H NIC K É I NF R AS T R U K T U R Y

TI
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Obsah:
Plochy pro zásobování zemním plynem, elektrickou energií, vodou, plochy pro odkanalizování a
čištění odpadních vod a plochy pro telekomunikace.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• stavby a zařízení pro zásobování elektrickou energií
• stavby a zařízení pro zásobování zemním plynem
• stavby a zařízení pro zásobování vodou (úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice)
• stavby a zařízení pro kanalizaci a čištění odpadních vod (ČOV, retenční nádrže)
• stavby a zařízení pro zásobování teplem
• stavby a zařízení pro telekomunikace
• stavby a zařízení pro technické služby obce
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby a zařízení pro správce a provoz
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
F.4.7.
VD
Obsah:

P L O C H Y V Ý R O BY A SK LA DO V Á NÍ

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA
Území výroby, služeb a souvisejících zařízení, která podstatně neobtěžují své okolí.

OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• max. % zastavění
50%
• min. % zeleně
20%
• podlažnost
max. 2 NP, resp. max. 8m
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• stavby pro výrobu a služby s omezeným vlivem na okolí (malovýrobní pekárny, autoservisy, pneuservisy,
truhlárny, lakovny, zámečnické provozy atp.)
• provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez vlivu na okolí nebo s omezeným vlivem na okolí
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• služební byty
• zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím
o zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení)
o zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny)
o zařízení pro obchodní účely malá (prodejny)
o zařízení administrativní (kanceláře)
o zařízení pro správu a provoz
• stavby pro veterinární péči
• odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů
• odstavné a parkovací plochy autobusů
• odstavné a parkovací plochy osobních automobilů pro potřeby lokality
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PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• areály pro stavební činnost (stavební dvory) v lokalitě P4.1
• skladové objekty, pokud se vztahují k hlavnímu využití
• stavby komunálních provozů (technické služby), zřizované obcí
• stavby pro nakládání s odpady - sběrné dvory zřizované obcí
NEŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• betonárky
• sila vyšší než 8m
• a vše ostatní
Podmínky obecné:
• veškeré záměry v plochách VD musí vyhovět požadavkům dotčeného orgánu posuzujícího vlivy záměru
na životní prostředí
VZ
VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Obsah:
Plochy speciálních staveb pro zemědělskou výrobu
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• max. % zastavění
50%
• min. % zeleně
20%
• podlažnost
max. 2 NP, resp. max. 8m v Medné, Roudné a Vítání, max. 3 NP, resp.
max. 12m v Srbech
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• stavby a zařízení pro chov dobytka, drůbeže
• stavby pro úpravu a skladování plodin (seníky, sušičky, sila do výše 12 m)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby pro mechanizační prostředky
• sklady hnojiv a chemických přípravků
• stavby pro veterinární péči
• hnojiště, silážní jámy
• provozovny drobné řemeslné výroby a služeb bez podstatného vlivu na okolí s vazbou na funkci
dominantní (zámečnictví atp.)
• stavby pro správu a provoz
• zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím
o zařízení veřejného stravování malá (bufety, občerstvení)
o zařízení pro vědu a výzkum (laboratoře, dílny)
o zařízení administrativní (kanceláře)
o zařízení pro správu a provoz
o zařízení zdravotnická malá (ordinace, laboratoře)
• odstavné a parkovací plochy nákladních automobilů
• odstavné a parkovací plochy osobních automobilů
• čerpací stanice PHM včetně plnících stanic PB pro potřeby zemědělské výroby
• stávající bioenergetické kogenerační jednotky na výrobu energií z bioplynu v zemědělském areálu v Srbech
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby pro nakládání s odpady (kompostárny) v případě, že nedojde k narušení pohody prostředí v plochách
pro bydlení
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• v případě nevyužití objektů pro zemědělskou činnost se připouští provozovny drobné řemeslné výroby a
služeb bez podstatného vlivu na okolí (autoservisy, pneuservisy, truhlárny, lakovny, zámečnické provozy
atp.)
• v případě nevyužití celých areálů pro zemědělskou činnost se připouští využití ploch VZ dle funkčních
regulativů VD
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby pro bydlení
• a vše ostatní
Podmínky obecné:
• veškeré záměry v plochách VZ musí vyhovět požadavkům dotčeného orgánu posuzujícího vlivy záměru
na životní prostředí
F.4.8.

P L O C H Y Z E L E NĚ

ZS
PLOCHY ZELENĚ – ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
Obsah:
Plochy větších zahrad samostatných i sdružených do větších celků v zastavěném území.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
• max. % zastavění
2%, max. však 12 m2 vyjma skleníků a garáží
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• kultury ovocných stromů
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• okrasné a užitkové zahradní kultury
• studny
• oplocení
• drobná zahradní architektura (zahradní altány pro uložení zahradního nářadí, pergoly, skleníky) vyjma
pozemku 922/24 k.ú. Srby u Horšovského Týna
• účelové komunikace
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby přístřešků pro zvířata při splnění podmínky přímé návaznosti na plochy BV s pozemkem rodinného
domu téhož vlastníka a sloužící výhradně tomuto rodinnému domu – posouzení stavebního úřadu
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• drobná zahradní architektura (zahradní altány pro uložení zahradního nářadí, pergoly, skleníky)
na pozemku 922/24 k.ú. Srby u Horšovského Týna
• a vše ostatní
ZS.1
PLOCHY ZELENĚ – ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ V PLOCHÁCH ÚSES
Obsah:
Plochy větších zahrad samostatných i sdružených do větších celků, které jsou součástí ploch ÚSES.
Funkční využití ploch se řídí plánem ÚSES.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
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• mezofilní (sušší) stanoviště ÚSES
• hygrofilní (vlhká) stanoviště ÚSES

porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou dřevin
porosty s přírodě blízkou druhovou skladbou dřevin
vlhké louky
vodní prvky (rybníčky, tůně apod.)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• studny
• ohradník
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• oplocení, pokud jsou plochy součástí zastavěného území nebo zastavitelného území, vhodnější bez plocení
• drobná zahradní architektura (zahradní altány, pergoly, odpočivadla atp.) přípustná pouze v zastavěném a
zastavitelném území
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• oplocení u ploch mimo zastavěné a zastavitelné území
• vše ostatní
ZO
ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ
Obsah:
Plochy sadovnických úprav v doprovodu komunikací, vodních toků, plochy intenzivní vysoké
zeleně izolující plochy bydlení od sousedních ploch s možností negativního vlivu na životní
prostředí.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• liniové a plošné sadovnické porosty
• travní porosty
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• nepřípustné je oplocování pozemků s výjimkou oplocování komunikací ve volné krajině jako zábrany proti
vstupu zvěře do komunikací a s výjimkou izolační ochranné zeleně v rámci výrobních a zemědělských
areálů
• a vše ostatní
F.4.9.

P L O C H Y V O D NÍ A V O D O H O S P O DÁ Ř SK É

W
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Obsah:
Plochy řek, rybníků a nádrží a drobných vodních toků, které plní funkce ekologicko-stabilizační,
rekreační, estetické, hospodářské.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• přirozené, upravené a umělé vodní toky a plochy včetně břehových porostů pro vodohospodářské a
rekreační využití a ekologickou stabilizaci krajiny
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vodohospodářská zařízení a úpravy (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy aj.)
• stavby pro přemostění vodních toků (mosty pro motorovou a železniční dopravu, lávky pro pěší a cyklisty)
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NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• vše ostatní
Poznámka:
• menší vodní plochy nejsou v grafické části popsány kódem
W.1 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ V PLOCHÁCH ÚSES
Obsah:
Plochy řek, rybníků a nádrží a drobných vodních toků, které plní funkce ekologicko-stabilizační,
rekreační, estetické, hospodářské a jsou součástí ploch ÚSES. Funkční využití ploch se řídí
plánem ÚSES.
Dále viz W, pokud funkční využití neodporuje plánu ÚSES
F.4.10. P L O C H Y Z E M Ě D Ě LS KÉ
NZ
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
Obsah:
Plochy orné půdy a travních porostů sloužících zemědělské výrobě, pěstování technických plodin
a biomasy.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• orná půda
• travní porosty
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy,
meze, keřové pláště atp.)
• břehové porosty vodotečí a vodních ploch
• intenzívní zelinářské a květinářské kultury
• včelnice
• účelové komunikace
• pěší cesty, cyklistické a jezdecké stezky
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• přístřešky pro pastevní chov hospodářského zvířectva při splnění podmínky zalučnění pozemků
• v odůvodněných případech se při kladném odborném posouzení připouští výsadba ovocných sadů
• v odůvodněných případech se při kladném odborném posouzení připouští zalesňování pozemků
• ohradníky pro účely pastevectví (hovězí dobytek, koně, ovce atp.) v případě zalučnění pozemků při splnění
podmínky zachování průchodnosti účelových komunikací a komunikací pro pěší a cyklisty, vyznačených
v ÚP
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů
• zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice)
• zřizování kapacitních zemědělských staveb a zařízení živočišné výroby
• zřizování staveb a zařízení pro těžbu nerostů
• golfová hřiště
• a vše ostatní
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NZ.1 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - LOUKY A PASTVINY V PLOCHÁCH ÚSES
Obsah:
Plochy luk, pastvin a ostatních travních porostů, doplněné plochami ostatní krajinné zeleně, které
v krajině plní zejména funkci estetickou, ekologicko-stabilizační a protierozní a jsou součástí
ploch ÚSES. Funkční využití ploch se řídí plánem ÚSES.
Dále viz NZ.2, pokud funkční využití neodporuje plánu ÚSES
Poznámka:
• V plochách NZ.1 v biocentrech nivního až smíšeného typu požadován zvýšený podíl krajinné zeleně
• V plochách NZ.1 se připouští pastevní hospodaření za stejných podmínek jako v plochách NZ.2, nesmí
však být zamezeno migraci živočichů.
NZ.2 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – LOUKY A PASTVINY
Obsah:
Plochy luk, pastvin a ostatních travních porostů, doplněné plochami ostatní krajinné zeleně, které
v krajině plní zejména funkci ekologicko-stabilizační a protierozní.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• travní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (stromořadí, remízy,
meze, keřové pláště atp.)
• břehové porosty vodotečí a vodních ploch
• otevřené přístřešky pro účely celoročního pastevního chovu (hovězí dobytek, koně, ovce atp.)
• účelové komunikace
• pěší cesty a cyklistické a jezdecké stezky
• včelnice
• zařízení rekreační nekrytá plošná přírodního charakteru (pobytové louky, areály zdraví s jednotlivými
stanovišti pohybových aktivit atp.)
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• ohradníky pro účely pastevectví (hovězí dobytek, koně, ovce atp.) při splnění podmínky zachování
průchodnosti účelových komunikací a komunikací pro pěší a cyklisty, vyznačených v ÚP
• v odůvodněných případech se při kladném odborném posouzení připouští výsadba ovocných sadů
• v odůvodněných případech se při kladném odborném posouzení připouští výsadba lesa
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů
• zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice)
• zřizování kapacitních zemědělských staveb a zařízení živočišné výroby
• zřizování staveb a zařízení pro těžbu nerostů
• golfová hřiště
• a vše ostatní
Poznámka:
• polohy zatravněných průlehů, resp. vsakovacích pásů trvalých travních porostů ve svažitých plochách
NZ_Plochy zemědělské lze v rámci pozemkových úprav modifikovat beze změny ÚP
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F.4.11. P L O C H Y L ES NÍ
NL
PLOCHY LESNÍ
Obsah:
Plochy hospodářských, rekreačních a ochranných lesů, které v krajině plní zejména funkci
ekologicko stabilizační a protierozní.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
HLAVNÍ VYUŽITÍ
• lesní porosty pro hospodářské využití, lesy ochranné a lesy zvláštního určení
• náletové dřeviny na rozhraní PUPFL a ZPF
• luční porosty v rámci lesních porostů
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• lesnické školky a arboreta
• dočasné oplocování lesních školek a pozemků s mladou výsadbou stromů za účelem jejich ochrany před
okusem zvěří
• plochy pro manipulaci s dřevní hmotou
• včelnice
• účelové komunikace
• pěší cesty, cyklistické a jezdecké stezky
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• stavby pro individuální rekreaci
• oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů za účelem omezení obecného užívání lesa
• zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice)
• zřizování kapacitních zemědělských staveb a zařízení živočišné výroby
• zřizování staveb a zařízení pro těžbu nerostů
• a vše ostatní
Poznámka:
• menší lesní plochy nejsou v grafické části popsány kódem
NL.1 LESY V PLOCHÁCH ÚSES
Obsah:
Plochy hospodářských, rekreačních a ochranných lesů, které v krajině plní zejména funkci
ekologicko stabilizační a protierozní a jsou součástí ploch ÚSES. Funkční využití ploch se řídí
plánem ÚSES.
Dále viz NL, pokud funkční využití neodporuje plánu ÚSES.
F.4.12. P L O C H Y P Ř ÍR O D NÍ
NP
PLOCHY PŘÍRODNÍ
Obsah:
Nelesní dřevinné porosty (remízy, staré sady, liniové volné a doprovodné porosty), které plní
v krajině funkci ekologicko-stabilizační, protierozní a estetickou a dotvářejí charakteristický
krajinný ráz.
OBECNÁ PROSTOROVÁ REGULACE:
• vzhledem k charakteru ploch není prostorová regulace stanovena
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HLAVNÍ VYUŽITÍ
• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště atp.)
• břehové porosty vodotečí a vodních ploch
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• travní porosty
• dočasné oplocování pozemků s mladou výsadbou stromů za účelem jejich ochrany před účinky zemědělské
techniky a před okusem zvěří
• komunikace účelové
• pěší cesty a cyklistické a jezdecké stezky
• včelnice
• na pozemku č. 238/2 k.ú. Roudná u Horšovského Týna se připouští využití v souladu s regulativy ploch PZ
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• ohradníky pro účely pastevectví (hovězí dobytek, koně, ovce atp.) při splnění podmínky zachování
průchodnosti účelových komunikací a komunikací pro pěší a cyklisty, vyznačených v ÚP
• alejové výsadby, nahrazující stávající plošné keřové porosty podél komunikací, za podmínky kladného
odborného posouzení
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
• oplocování pozemků z vlastnických a jiných důvodů
• zřizování intenzivních chovů zvěře (například obory, farmové chovy a bažantnice)
• zřizování kapacitních zemědělských staveb a zařízení živočišné výroby
• zřizování staveb a zařízení pro těžbu nerostů
• a vše ostatní
Poznámka:
• plochy přírodní mohou zahrnovat plochy PUPFL malých výměr
• menší plochy přírodní nejsou v grafické části popsány kódem
NP.1
PLOCHY PŘÍRODNÍ V PLOCHÁCH ÚSES
Obsah:
Nelesní dřevinné porosty (remízy, staré sady, liniové volné a doprovodné porosty), které plní
v krajině funkci ekologicko-stabilizační, protierozní a estetickou a jsou součástí ploch ÚSES.
Součástí ploch jsou pozemky ZPF zejména v mezofilních prvcích ÚSES. Funkční využití ploch
se řídí plánem ÚSES.
Dále viz NP, pokud funkční využití neodporuje plánu ÚSES
Poznámka:
• V plochách NP.1 se připouští pastevní hospodaření, nesmí však být zamezeno migraci živočichů.
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VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM
VYVLASTNIT

G.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTURTURY
G.1.1. D O P R A V NÍ I NF RA S T R U K T U RA
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
viz VD.4.2
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
rozšíření mostu přes Radbuzu, resp. stavba nového mostu přes Radbuzu včetně úpravy trasy
silnice II/197 na levém břehu Radbuzy
komunikace pro pěší a cyklisty při severní straně silnice II/197 mezi Srby a Polžicemi (D4.11,
resp. K4.24)

VD4.1
VD4.2

G.1.2. T E C H NI C KÁ I NF RA S T R UK T U R A
Vodohospodářské stavby
01_k.ú. Medná
viz VV.4.2
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
VV2.1
ČOV Polžice (v ploše Z2.4) včetně souvisejících staveb
dále viz VV.4.2
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
suchá retenční nádrž Roudná – sever včetně zachycení extravilánových vod, jejich převedení
mimo zastavěné území a včetně se stavbou souvisejících staveb

VV3.1

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
ČOV Srby (v ploše Z4.8) včetně souvisejících staveb
vodovodní řad Horšovský Týn – Polžice – Srby – Medná
zatravněný průleh se záchytným příkopem pro svedení extravilánových vod do vodoteče Srby
– jih (K4.17)
protipovodňová hráz na pravém břehu Radbuzy

VV4.1
VV4.2
VV4.3
VV4.4

Stavby pro energetiku
01_k.ú. Medná
viz VE4.1

Ing. arch. Blanka Hysková, Jiráskovo nám. 18, 326 00 Plzeň, Autorizovaný architekt ČKA 01142

44

ÚP Srby

Listopad 2017

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
dále viz VE.4.1
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
VE4.1

STL plynovod Mašovice – Polžice – Srby - Medná

G.2. ASANACE ÚZEMÍ
Asanace v území nejsou požadovány.

H.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ , PRO KTERÉ LZE UPLATNIT
PŘEDKUPNÍ PRÁVO

H.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ
INFRASTURTURY
H.1.1. D O P R A V NÍ I NF RA S T R U K T U RA
Pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury není požadováno uplatnění předkupního práva.
H.1.2. T E C H NI C KÁ I NF RA S T R UK T U R A
Pro veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury není požadováno uplatnění předkupního práva.

H.2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Pro veřejná prostranství není požadováno uplatnění předkupního práva.

I.

KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA
Kompenzační opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona nejsou v řešeném území požadována.

J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ
PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Plochy a koridory územních rezerv nejsou v území vymezeny.
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VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ
O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
Z2.1
Z2.2

U Lesíka
K Metelsku

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
Z3.1
Z4.2
Z4.3
Z4.5

Za Hospodou
K Polžicím
Za Farou
Na Skládce
Dohoda o parcelaci musí naplnit požadavky na urbanistickou koncepci, uvedené v kapitole C.2.

L.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDI Í PODMÍNKOU PRO
ROZHODOVÁNÍ, A STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚS, JEJÍ
SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O ÚS DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
Z2.1

U Lesíka

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
Z4.1

Za Hospodou

Územní studie pořizuje pořizovatel MÚ Horšovský Týn v případech, kdy je to uloženo územně
plánovací dokumentací. Lhůta pro pořízení územní studie je stanovena v trvání 6 let od vydání této změny
územního plánu.

M. ETAPIZACE NAVRŽENÉHO ROZVOJE
Etapizace navrženého rozvoje není stanovena.

N.

VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT
ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Stavby, pro něž může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný
architekt, nejsou územním plánem stanoveny.
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ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Počet listů textové části

47 formátů A4

Počet výkresů grafické části

4
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ODŮVODNĚNÍ

A.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořízení tohoto strategického dokumentu obce bylo schváleno Zastupitelstvem obce Srby na veřejné
schůzi dne 30. 8. 2012. Důvodem pro pořízení nového Územního plánu Srby byla potřeba mít v dalším období
k dispozici komplexní územně plánovací dokumentaci, která stanoví hlavní zásady rozvoje řešeného území.
Během roku 2013 byla zpracována fáze doplňujících průzkumů a rozborů (grafická i textová část), která
posloužila jako základní podklad pro zpracování návrhu zadání. Rozbory byly zaměřeny na vyhodnocení
současného stavu, všech dostupných limitů využití území a podmínek využívání území. Dále byly ve
spolupráci s Obecním úřadem Srby shromážděny všechny rozvojové záměry a podněty týkající se rozvoje
obce.
Projednání Zadání ÚP Srby bylo zahájeno na MěÚ Horšovský Týn, odboru výstavby a územního
plánování. Zadání ÚP Srby bylo schváleno Zastupitelstvem obce Srby v usnesení ze dne 16. 12. 2013.
Pořizovatel oznámil místo a dobu společného jednání o návrhu ÚP oznámením ze dne 6. 11. 2014.
Veřejná vyhláška o společném jednání je ze dne 14. 10. 2013 byla vyvěšena 16. 10. 2013, sejmuta byla
20. 11. 2013.
Společné jednání se konalo dne 10. 12. 2014 na Městském úřadu v Horšovském Týně. Oznámení bylo
zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Srby a sousedním obcím. Dotčené orgány byly
vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Sousední obce byly obeznámeny se stejnou
lhůtou, to znamená 30 dnů ode dne společného jednání. Ze společného jednání byl vyhotoven zápis. Součástí
zápisu je prezenční listina. V rámci společného jednání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů a
připomínky. Byly vypracovány pokyny k dopracování návrhu ÚP Srby. Požadavky na úpravu vzešlé ze
společného jednání byly zapracovány do dokumentace.
Žádost o posouzení návrhu ÚP Krajskému úřadu je ze dne 29. 1. 2015. Stanovisko krajského úřadu bylo
vydáno dne 5. 2. 2015 dopisem spisové značky RR/377/15. Stanovisko neobsahovalo upozornění na
nedostatky z hlediska § 51 odst. 2 stavebního zákona, dokumentace tudíž byla způsobilá pro zahájení řízení o
vydání.
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení o vydání návrhu ÚP je ze dne 22. 10. 2015. Veřejné
projednání se konalo dne 30. 11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Srbech. Návrh ÚP byl vystaven
od 26. 10. 2015 do 1. 12. 2015 na Městském úřadu v Horšovském Týně, Obecním úřadu Srby a na
elektronické úřední desce. Veřejná vyhláška obsahovala informace o vystavení návrhu. Dále obsahovala
informace o možnosti podání námitek vlastníků pozemků a podání připomínek každého ve lhůtě 7 dnů od
veřejného projednání. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 26. 10. 2015 a sejmuta dne 1. 12. 2015.
Z veřejného projednání byl pořízen zápis.
V průběhu kontroly doručování písemností bylo zjištěno nedoručení Oznámení o datu společného
jednání , a proto bylo přistoupeno k nápravě. Pořizovatel oznámil místo a dobu společného jednání o návrhu
ÚP oznámením ze dne 24. 4. 2017. Veřejná vyhláška o společném jednání je ze dne 19. 4. 2017. Vyvěšena
byla 21. 4. 2017, sejmuta byla 16. 6. 2017.
Společné jednání se konalo dne 17. 5. 2017 na Městském úřadu v Horšovském Týně. Oznámení bylo
zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Srby a sousedním obcím. Dotčené orgány byly
vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Sousední obce byly obeznámeny se stejnou
lhůtou, to znamená 30 dnů ode dne společného jednání. Ze společného jednání je vyhotoven zápis. Součástí
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zápisu je prezenční listina. V rámci společného jednání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů. Byly
vypracovány pokyny k dopracování návrhu ÚP Srby. Požadavky na úpravu vzešlé ze společného jednání byly
zapracovány do dokumentace.
Žádost o posouzení návrhu ÚP Krajskému úřadu je ze dne 19. 7. 2017. Stanovisko krajského úřadu bylo
vydáno dne 23. 8. 2017 dopisem spisové značky RR/3159/17. Stanovisko neobsahovalo upozornění na
nedostatky z hlediska § 51 odst. 2 stavebního zákona, dokumentace tudíž byla způsobilá pro zahájení řízení o
vydání.
Oznámení veřejnou vyhláškou o zahájení řízení o vydání návrhu ÚP je ze dne 8. 9. 2017. Veřejné
projednání se konalo dne 18. 10. 2017. Návrh ÚP byl vystaven od 11. 9. 2017 do 27. 10. 2017 na Městském
úřadu v Horšovském Týně, Obecním úřadu Srby a na elektronické úřední desce. Veřejná vyhláška obsahovala
informace o vystavení návrhu. Dále obsahovala informace o možnosti podání námitek vlastníků pozemků a
podání připomínek každého ve lhůtě 7 dnů od veřejného projednání. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne
11. 9. 2017 a sejmuta dne 27. 10. 2017. Z veřejného projednání byl pořízen zápis. Ve lhůtě stanovené zákonem
nebyly uplatněny námitky ani připomínky.
Dne 30. 11. 2015 a 17. 5. 2017 byl projednáván návrh územního plánu Srby ve veřejném projednání a
společném jednání. Ke společnému jednání o návrhu byly uplatněny připomínky, některé měly charakter
námitek. V souladu s § 53 odst.1, stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotili výsledky projednání a zpracovali s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek dle níže uvedeného.
Výzva k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu
územního plánu Srby ze dne 31. 10. 2017 byla rozeslána jednotlivě dotčeným orgánům, s upozrněním
uplatnění stanoviska do 30 dnů ode dne doručení této výzvy.

B.

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

B.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplývají z Politiky
územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne
15.4.2015, jsou Územním plánem Srby respektovány. Podle PÚR ČR se v řešeném území nenacházejí žádné
koridory a plochy veřejné infrastruktury. Správní území obce neleží ve vymezené specifické či rozvojové
oblasti.
Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty řešeného území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Urbanistická koncepce, uvedená
v kapitole C.1 výrokové části, chrání tyto hodnoty. Územním plánem je hospodárně využíváno zastavěné
území a zajištěna ochrana nezastavěného území, zejména zemědělské a lesní půdy, a zachování veřejné zeleně.
Ve všech sídlech správního území je územním plánem kladen důraz na provázání sídelní zeleně s krajinným
zázemím. Pro bytovou zástavbu a související občanskou vybavenost budou využity přednostně proluky
zastavěných území sídel, ve volné krajině celého správního území nebudou povolovány stavby pro bydlení a
individuální rekreaci ve volné krajině. Je podporováno rekreační využívání krajiny v zázemí sídel pro turistiku
a krátkodobou rekreaci.
Územním plánem jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy
cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot řešeného
území. Možnosti nové výstavby v území jsou posuzovány vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky
na veřejnou infrastrukturu.
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Zastavitelné plochy budou logicky dopravně propojovány na stávající veřejná prostranství
s komunikační sítí. Vytvářeny jsou podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (především záplavy) s cílem minimalizovat rozsah
škod. Obecně územní plán zamezuje nové výstavbě v záplavových územích Q100.

B.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
VYDANOU KRAJEM
Územní plán Srby je v souladu s Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen
ZÚR PK), vydanou Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 437/14 dne 10. 3. 2014, účinné
od 1. 4. 2014.
Dle schválené nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR PK, není správní území obce Srby
zařazeno do žádných rozvojových os, rozvojových oblastí ani specifických oblastí, ploch ani koridorů
dopravní infrastruktury nadmístního významu.
Z této dokumentace vyplývají pro řešené územní následující požadavky:
•
ochrana chráněných částí přírody a vymezeného systému ekologické stability – požadavek byl
zapracován takto:
zakreslen vymezený systém ÚSES regionálního významu
regionální biokoridor RK 187
regionální biokoridor RK 188
regionální biocentrum RB 1068
•
ochrana krajinných dominant, vedut a ohraničujících horizontů před změnami, které by mohly jejich
působení v krajině poškodit – požadavek byl zapracován takto:
řešené území je součástí Domažlickochodské oblasti, do správního území zasahuje
při západní hranici v k.ú. Medná a k.ú Vítání veduta Slatinského lesa s vrchem Ptáčník
(507mn.m.). Záměry, které by mohly poškodit tuto vedutu se v území nenacházejí.
•
k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až
po prověření vnitřních rezerv sídel, nevyužívaných areálů a intenzifikaci využití stávajících
podnikatelských areálů – požadavek byl zapracován takto:
do územního plánu byly převzaty zastavitelné plochy, vymezené ÚPO Srby, nové
zastavitelné plochy nebyly navrženy
zastavitelné plochy s výjimkou zastavitelné plochy Z4.5 navazují na zastavitelné území,
zastavitelná plocha Z4.5 (VD) je umístěna na bývalé skládce, nejedná se o ZPF
zemědělské areály ve správním území jsou funkční nebo částečně funkční, regulativy ploch
s rozdílným způsobem využití připouští v případě nevyužití celých areálů pro zemědělskou
činnost využití ploch VZ dle funkčních regulativů VD
•
minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje na životní prostředí – požadavek byl
zapracován takto:
plochy pro výrobní činnost jsou v území umístěny tak, aby ohrožení funkce
veškeré záměry v plochách VD musí vyhovět požadavkům dotčeného orgánu posuzujícího
vlivy záměru na životní prostředí
činnosti, umísťované v plochách bydlení se musí řídit funkčními a prostorovými regulativy
a musí splňovat hygienické limity pro plochy bydlení
•
ochrana a stabilizace stávajících tras nadregionálních a regionálních sítí dopravní a technické
infrastruktury – požadavek byl zapracován takto:
zakreslena trasa silnice II/197 včetně ochranného pásma
zakreslena trasa vedení VN 110 kV včetně ochranného pásma
•
zkvalitňovat protipovodňovou ochranu území a vhodnými opatřeními v krajině zvyšovat retenční
schopnost krajiny a zpomalovat odtok z povodí – požadavek byl zapracován takto:
pro protipovodňovou ochranu sídel Roudná a Srby byly navrženy suché poldry, resp.
záchytné zatravněné příkopy včetně usměrnění odtoku extravilánových vod (viz kapitola E.
výrokové části)
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na svažitých pozemcích s rozsáhlými plochami ZPF byly navrženy vsakovací zatravněné
pásy, v nichž bude provedena modelace terénu tak, aby v nich mohla být zachycena
splavovaná ornice
v krajině je navrženo doplnění alejových výsadeb pro snížení větrné eroze a pro zvýšení
rekreační hodnoty krajiny
při rozhodování o změnách ve využití území a jeho rozvoji je nutné vycházet z limitů využití území,
tedy respektovat omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících
z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo
vyplývajících z vlastností území – požadavek byl zapracován takto:
v koordinačním výkrese byly zakresleny veškeré známé, graficky zobrazitelné, limity ve
správním území

Na úseku technické infrastruktury územní plán vycházel z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje.

B.3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
Z hlediska širších územních vztahů nekoliduje územní plán s územně plánovací dokumentací
sousedních obcí. Je však nutné dopracovat do sousedních územně plánovacích dokumentací doplnění a
návaznost na přecházející prvky ÚSES, účelové komunikace a technickou vybavenost.
Návrh rozvoje, obsažený v ÚP Srby, nemá negativní dopady na správní území sousedních obcí.
Prvky, přecházející na sousední správní území:
Okres Domažlice
ORP Horšovský Týn - POÚ Horšovský Týn
Správní území Horšovský Týn
k.ú. Svinná u Štítar
•

•
•

prvky ÚSES (nutno koordinovat dle revize ÚSES v ÚP Srby – viz kap. J.6.1 v Odůvodnění)
o lokální biocentrum 187/02 v RBK - funkční
o lokální biokoridor HTO50 – HTO51 - nefunkční
účelová komunikace K3.8 z Roudné do Svinné – v k.ú. Svinná u Štítar původní zemědělská cesta
nefunkční
účelová komunikace K5.2 z Vítání do Svinné (připojení na K3.8) – v k.ú. Svinná u Štítar původní
zemědělská cesta nefunkční

k.ú. Horní Metelsko
•

prvky ÚSES (nutno koordinovat dle revize ÚSES v ÚP Srby – viz kap. J.6.1 v Odůvodnění)
o lokální biocentrum HTO51 - funkční
o lokální biokoridor HTO51 – HTO52 – převážně nefunkční
o lokální biocentrum HTO52 - funkční
o

k.ú. Kocourov u Horšovského Týna
•

prvky ÚSES (nutno koordinovat dle revize ÚSES v ÚP Srby – viz kap. J.6.1 v Odůvodnění)
o lokální biokoridor HTO49 – HTO53 – nefunkční
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k.ú. Horšov
•

•

prvky ÚSES (nutno koordinovat dle revize ÚSES v ÚP Srby – viz kap. J.6.1 v Odůvodnění)
o lokální biocentrum HTO48 a navazující LBK - nefunkční
o lokální biocentrum v regionálním biokoridoru 188/03 – funkční
o regionální biokoridor RBK 188_04-1046 - funkční
účelová komunikace K3.13 z Roudné přes oboru do Horšova – v k.ú. Horšov od vstupní brány do obory
původní zemědělská cesta v západní části obory pouze částečně funkční
Správní území Meclov

k.ú. Mašovice u Meclova
•

•
•

prvky ÚSES (nutno koordinovat dle revize ÚSES v ÚP Srby – viz kap. J.6.1 v Odůvodnění)
o lokální biokoridor HTO46 – 188/04 – nefunkční
o lokální biocentrum HTO46 - nefunkční
o lokální biokoridor HTO45 – HTO46 – nefunkční
účelová komunikace K2.10 Polžice – Mašovice - v k.ú. Mašovice u Meclova původní zemědělská cesta
v severní části k.ú. nefunkční
STL plynovod Mašovice – Polžice – Srby - Medná (VE4.1)

k.ú. Meclov
•
•

prvky ÚSES (nutno koordinovat dle revize ÚSES v ÚP Srby – viz kap. J.6.1 v Odůvodnění)
o lokální biokoridor HTO40 – ??? – částečně nefunkční
účelová komunikace K4.19 Srby – Meclov v k.ú. Meclov původní zemědělská cesta nefunkční
ORP Horšovský Týn - POÚ Poběžovice
Správní území Poběžovice

k.ú. Ohnišťovice
•
•

účelová komunikace K1.9 Medná – vlaková zastávka Ohnišťovice – Ohnišťovice - v k.ú. Ohnišťovice
původní zemědělská cesta v severní části k.ú. nefunkční
vodovodní řad VDJ Meclov –Srby – Polžice (VV4.2)

k.ú. Zámělíč
•

účelová komunikace K1.6 Sedlec – vlaková zastávka Zámělíč – Zámělíč - v k.ú. Zámělíč původní
zemědělská cesta v části k.ú. nefunkční

k.ú. Sedlec u Poběžovic
•

prvky ÚSES (nutno koordinovat dle revize ÚSES v ÚP Srby – viz kap. J.6.1 v Odůvodnění)
o lokální biokoridor – nefunkční
o lokální biokoridor DOO26 – HTO40 – nefunkční
o lokální biocentrum HTO38 – funkční
o lokální biokoridor DOO25 – HTO38 – nefunkční

k.ú. Slatina u Hostouně
•

prvky ÚSES (nutno koordinovat dle revize ÚSES v ÚP Srby – viz kap. J.6.1 v Odůvodnění)
o lokální biocentrum DOO25 – funkční
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o

lokální biokoridor 1067 - DOO25 – funkční

B.4. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§43 ODST. 1 S TAVEBNÍHO ZÁKONA)
S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ
V řešeném území nejsou vymezeny stavby nebo opatření nadmístního významu, které nejsou řešeny
v ZÚR Plzeňského kraje a které je třeba ZÚR zobrazit.
Dílčí prvky, přecházející na sousední správní území, jsou vymezeny ve výkresu širších vztahů a
vypsány v kapitole B.3 tohoto odůvodnění. Jedná se zejména o účelové komunikace v krajině, propojující tato
sousední správní území.

C.

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

Návrh územního plánu je zpracován v souladu s cíli územního plánování dle §18 a úkoly územního
plánování dle § 19 zákona 183/2006 Sb., neboť v řešeném území vytváří předpoklady pro:
• utváření harmonických životních podmínek ve všech oblastech života obyvatel obce, tj. zejména v oblasti
bydlení, zaměstnanosti, rekreace a dopravy,
• stabilizaci, resp. mírný nárůst počtu obyvatel obce návrhem vhodných ploch pro bydlení,
• dlouhodobé důsledné uplatňování navržené urbanistické koncepce v zájmu ochrany a rozvoje hodnot
správního území,
• rozvoj zástavby ve správním území s ohledem na provozní náklady obce při spravování tohoto území,
• vytváření podmínek pro zajištění technické infrastruktury obce, zejména částí Srby, Polžice a Medná
• vytváření podmínek pro krátkodobou rekreaci v přírodním zázemí obce
• vytváření podmínek pro ochranu sídel před živelnými pohromami

C.1. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH
HODNOT ÚZEMÍ A OCHRANY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
•

•

Ve správním území Srby se jedná především o tyto hodnoty:
Přírodní hodnoty
- lesy v celém správním území, zejména však v jeho západní části
- rekreačně cenná oblast Ferdinandovo údolí s lesy v kombinaci s údolní nivou Radbuzy
- vodní toky ve správním území, zejména řeka Radbuza a náhon rybníků v Horšovské oboře
- vodní plochy ve správním území, zejména rybník v Medné, Roudné a Vítání, Polžický
rybník,
- nezastavěná, přírodně zachovalá údolní niva Radbuzy, zejména mezi Vítáním a Srby a
meandrující Radbuza v k.ú. Polžice u Horšovského Týna
- veduta Slatinského lesa s vrchem Ptáčník (507mn.m.) při západní hranici správního území
- rozptýlená mimolesní zeleň v celém správním území
Urbanistické a architektonické hodnoty
- struktura původních částí sídel ve správním území - zachovalá ukázka lidové stavební
kultury Horšovskotýnska, zejména celkové utváření návsi s vodní plochou v Medné, návesní
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zástavba na levém břehu Radbuzy v Srbech se štítovou i okapovou orientací, svažitá náves
silnicového typu v Polžicích
- kostel sv. Jana Křtitele v Srbech
- šestiboká kaple sv. Petra a Pavla v Polžicích
- nemovité kulturní památky
- drobná architektura v krajině – křížky
Technické hodnoty
- funkční zemědělské areály v Srbech, Medné, Roudné a Vítání

Urbanistická koncepce, uvedená v kapitole C.1 výrokové části, chrání tyto hodnoty. Urbanistickou
koncepci lze zjednodušeně shrnout do těchto bodů:
•
Územní rozvoj je soustředěn v Srbech a Polžicích. Ve všech částech správního území jsou možné
dostavby v prolukách zastavěného území v souladu s funkčními a prostorovými regulativy.
•
Zejména při dostavbách v historických částech sídel musí být zohledněn charakter zástavby tak, aby
nedošlo k poškození urbanistické struktury obcí.
•
Při koncipování zástavby musí být dbáno na zvyšování prostupnosti zastavěného území i na bezpečné
zpřístupnění krajiny ze zastavěných území sídel. V zastavitelných plochách musí být vždy ponechány
dostatečně dimenzované veřejné prostory jednak pro případný budoucí rozvoj, jednak pro zpřístupnění
krajiny navazujícími účelovými komunikacemi.
•
V zemědělské krajině musí být zvyšován podíl mimolesní zeleně a prostupnost krajiny postupnou
realizací pozemkových úprav, tj. realizací územních systémů ekologické stability a realizací účelových
komunikací, které bude možné využívat pro obhospodařování krajiny i pro rekreaci (turistika a
cykloturistika..
Při rozhodování o změnách v území je nutné respektovat podmínky, stanovené ve výrokové části,
tj. zejména:
•
požadavky na zpracování územních studií (kapitola C. výrokové části) včetně požadavků na prostupnost
územím, hustotu zástavby atp.
•
požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu (v kapitole D. výrokové části) včetně šířek veřejných
prostranství, vysoké zeleně)
•
podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití (v kapitole F. výrokové části), tj. funkční a
prostorové uspořádání
Respektování těchto podmínek dává předpoklad ke koncepčnímu rozvoji řešeného území a k ochraně a
rozvoji hodnot území.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Způsob řešení je v souladu s pojetím územně plánovací dokumentace ve znění zákona 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území.
V územním plánu byla použita následující grafická a textová řešení, která nejsou v uvedených
předpisech specifikována:
o
V územním plánu v kapitole „F.3 Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití“ jsou nad rámec
vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území dle Hlavy II – Plochy s rozdílným
způsobem využití vymezeny „Plochy zeleně“, které nelze zařadit do jiných funkčních ploch. Plochy
zeleně jsou dále podrobněji členěné:
- zeleň soukromá a vyhrazená
ZS
zeleň soukromá a vyhrazená v plochách ÚSES
ZS.1
- zeleň ochranná a izolační
ZO
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Ve výkresu základního členění jsou zakresleny kromě zastavitelných ploch a ploch územních rezerv
- plochy změn v krajině – vyznačeny jsou barevnou plochou s označením písmenem K,
pořadovým číslem k.ú. a číslem změny (např. K1.1), které je shodné s označením v tabulce
č.1 v textové části územního plánu (kap. E – Koncepce uspořádání krajiny
Uvedení těchto jevů ve výkrese základního členění zvyšuje přehlednost územního plánu a orientaci
uživatelů územního plánu ve změnách v krajině nebo změnách, které krajinu ovlivňují. V hlavním výkresu
jsou ponechána textová označení výše uvedených jevů.
o
V hlavním výkresu jsou z technické vybavenosti zakresleny stávající a navrhované plochy technické
vybavenosti, navrhovaný přivaděč vodovodního řadu z VDJ Meclov, navrhovaný STL plynovodní řad
z Mašovic a navrhované trafostanice. Dále jsou v hlavním výkrese zobrazena venkovní vedení VN
elektro z důvodu srozumitelnosti výkresu. Ostatní liniové sítě a bodová zařízení technické infrastruktury
jsou zakreslena ve výkrese N3_Koncepce veřejné technické infrastruktury.
o
V koordinačním výkrese jsou z technické vybavenosti zakresleny stávající a navrhované plochy
technické vybavenosti, stávající a navrhované liniové rozvody elektro včetně trafostanic a ostatní hlavní
liniové sítě technické infrastruktury včetně bodových zařízení mimo zástavbu sídel. Linové sítě
v zastavěném území nejsou zakresleny z důvodu měřítka a jeho vlivu na čitelnost výkresu. Grafické
zobrazení bylo zvoleno s ohledem na přehlednost předávané informace. Liniové sítě a bodová zařízení
technické infrastruktury v zastavěném území jsou zakreslena ve výkrese N3_Koncepce veřejné
infrastruktury.
o
Dle vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území dle Hlavy II – Plochy s rozdílným
způsobem využití, § 16 Plochy přírodní zahrnují pozemky národního parku (v řešeném území se
nevyskytuje), pozemky v I. a II. zóně CHKO (v řešeném území se nevyskytuje), pozemky v ostatních
zvláště chráněných územích (v řešeném území se nevyskytují), pozemky EVL (v řešeném území se
vyskytují) a pozemky biocenter. Pokud by bylo toto ustanovení plně respektováno, bylo by pouze
minimum ploch v krajině ve správním území (z toho část na lesní půdě) vymezeno jako „plochy
přírodní“, ostatní ZPF by byl zahrnut v „plochách zemědělských“ (včetně biokoridorů), čímž by řešení
nezastavěného území, tedy řešení krajiny, zcela ztratilo vzájemné souvislosti a přehlednost. Navíc:
- funkční biocentra mezofilní jsou převážně umístěna ve fungujících hospodářských lesích –
přitom vymezení biocentra ve funkčním lese klade na tuto plochu pouze podmínku, že nesmí
být snížena ekologická stabilita biocentra při hospodářském využívání, zvyšování její
stability je samozřejmě vhodné, to však bude zabezpečeno lesním hospodářským plánem
- funkční biocentra hydro a hygrofilní jsou umístěna v údolních nivách, které jsou většinou
plně funkční
- nefunkční koridory mezofilní se většinou nacházejí na plochách zemědělského půdního
fondu, většinou orné půdě, kde bez vymezení jako plochy přírodní není většinou možné
ÚSES založit
o

Z tohoto důvodu jsou jako plochy přírodní zakresleny plochy mezofilních a smíšených biocenter a
plochy mezofilních biokoridorů na ZPF, kde je nutné zajistit převod ze zemědělsky využívaných ploch
do ploch přírodních, a dále vybrané plochy mimolesní zeleně. Vybrané plochy hygrofilních a
hydrofilních biokoridorů a biocenter jsou v odůvodněných případech ponechány jako plochy NZ.1 –
Plochy zemědělské - louky a pastviny v plochách ÚSES, kde se funkční využití řídí plánem ÚSES a
mezofilní biokoridory a biocentra na PUPFL jsou ponechána v NL.1 – Lesy v plochách ÚSES, kde
se funkční využití rovněž řídí plánem ÚSES (viz. kapitola F4 – Funkční a prostorové regulativy
pro plochy s rozdílným způsobem využití. Takto graficky vyjádřená koncepce krajiny je pro uživatele
přehledná, i laický uživatel lépe porozumí skutečnému využití jednotlivých ploch v krajině.
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VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH
PŘEDPISŮ A STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM
ŘEŠENÍ ROZPORŮ

E.1. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ, AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ
V řešeném území bylo stanoveno záplavové území Q100, a aktivní zóna záplavového území na vodním
toku Radbuza. Ve výkresu N3_Koncepce veřejné infrastruktury a ve výkresu O1_Koordinační výkres jsou tyto
hranice zakresleny.
Obecně územní plán zamezuje nové výstavbě v záplavových územích Q100 (stanovených) s výjimkou
přestavbové lokality P4.1 v Srbech, kde však může být zástavba přizpůsobena hranici záplavového území Q 100
přijatými technickými opatřeními u jednotlivých objektů nebo opatřeními na hranici přestavbové plochy.
Povodněmi, zejména z přívalových dešťů, jsou ohrožena i území, která neleží přímo u vodních toků se
stanoveným záplavovým územím. Jedná se zejména o jižní část obce Srby a o obec Roudná. V těchto částech
správního území navrhuje ÚP realizovat taková opatření v krajině, která by tuto hrozbu částečně nebo zcela
eliminovala. Jedná se zejména o tato opatření:
•
zatravněný průleh se záchytným příkopem jižně od Srb (K4.17) v k.ú. Srby u Horšovského Týna včetně
modelace terénu pro svedení extravilánových vod do vodoteče
•
suchý poldr severně od Roudné (K3.6) v k.ú. Roudná u Horšovského Týna včetně zatravnění (K3.4) a
modelace terénu severně nad poldrem (K3.5) pro svedení extravilánových vod mimo území obce
do vodoteče K3.12
•
dále viz tabulka 1

E.2. DOBÝVACÍ PROSTOR, CHRÁNĚ NÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ, VÝHRADNÍ
LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN
V řešeném území se nachází v k.ú. Srby průzkumné území (živce), vymezené na základě rozhodnutí
MŽP. V této části řešeného území se nachází navržené prvky ÚSES, které v případě výsledného povolení
těžby v tomto území budou realizovány v rámci rekultivací ploch po skončení těžby.

E.3. PAMÁTKOVÁ PÉČE
Nemovité kulturní památky, zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek (dále jen „ÚSKP“),
jsou v koordinačním výkrese označeny a jsou zařazeny do funkčních ploch, které svými funkčními a
prostorovými regulativy charakterizují možnosti funkčního využití. Konkrétní funkční využití musí být
v souladu s charakterem konkrétní NKP.
01_k.ú. Medná
o

mohylník - Rejstříkové číslo 41569/4-4030

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
o
o
o
o
o

Venkovská usedlost č. 4 - Rejstříkové číslo 14525/4-2210
Venkovská usedlost č. 6 - Rejstříkové číslo 28158/4-2211
Venkovská usedlost č. 8 - Rejstříkové číslo 34833/4-2212
Venkovská usedlost č. 17 - Rejstříkové číslo 45047/4-2213
Návesní kaple Sv. Petra a Pavla - Rejstříkové číslo 34676/4-2219
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04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
o
o

Kostel sv. Jana Křtitele – Rejstříkové číslo 28589/4-2207
Kaplička se sochou na mostu – Rejstříkové číslo 29631/4-2208

Celé řešené území je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, územím s archeologickými nálezy. Při provádění jakýchkoliv zemních prací je investor povinen
podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění již v rámci územního řízení
oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, případně i oprávněné organizaci (např.
muzeu, Národnímu památkovému ústavu v Plzni, archeologickému oddělení, atd.) a při provádění těchto prací
je povinen se řídit podmínkami stanovenými organizací oprávněnou k archeologickým výzkumům.
V řešeném území jsou vymezena tato archeologická naleziště, která jsou graficky zobrazena ve výkresu
O1_Koordinační výkres:
01_k.ú. Medná
o
o

Archeologické naleziště I. kategorie Medná mohylové pohřebiště_21-21-23/4
Archeologické naleziště II. kategorie Medná jádro vsi_21-21-23/5

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
o
o
o

Archeologické naleziště I. kategorie Návrší na levém břehu Radbuzy_21-21-24/6
Archeologické naleziště I. kategorie Vrch „Remíz“_21-21-24/2
Archeologické naleziště II. kategorie Polžice jádro vsi_21-21-24/5

03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
o
o
o

Archeologické naleziště I. kategorie_21-21-24/11
Archeologické naleziště I. a II. kategorie U Skalky_21-21-24/1
Archeologické naleziště II. kategorie Roudná jádro vsi_21-21-24/7

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
o
o

Archeologické naleziště I. kategorie Srby Hradištní pohřebiště_21-21-24/8
Archeologické naleziště II. kategorie Srby jádro vsi_21-21-24/9

05_k.ú. Vítání
o
o

Archeologické naleziště II. kategorie Vítání jádro vsi_21-21-23/6

E.4. VYJÁDŘENÍ A POŽADAVKY K NÁVRHU ZADÁNÍ:
Vyjádření společnosti NET4GAS, s. r. o. vydané dne 16. 10. 2013 pod zn.: 6643/13/OVP/N
Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení
v naší správě.
Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí vydal dne 16. 10. 2013 pod č. j. MUHT
10862/2013 (632/2013 – ŽP/OPK) stanovisko:
- ÚP převezme veškeré prvky ÚSES, vymezí je jako plochy přírodní, v nichž bude umožněna pouze
výstavba infrastruktury a staveb, které z důvodu jejich charakteru nelze umístit mimo tyto plochy
(např. Stavby související s tokem)
- Návrhové prvky ÚSES budou v ÚP uvedeny jako plochy veřejně prospěšného opatření
- Jako plocha veřejně prospěšného opatření bude rovněž uvedena lokalita registrovaného významného
krajinného prvku (VKP „Rybníčky u Polžic“ HT-6-2006)
- Tok Radbuzy je v úseku od jezu Polžice směrem proti proudu evropsky významnou lokalitou (EVL
CZ0323165 Radbuza)
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- U rozvojových ploch budou stanoveny takové regulativy, které nesníží hodnotu krajinného rázu
- Pro k.ú. Srby u Horšovského Týna, Polžice u Horšovského Týna, Vítání, Medná a Roudná
u Horšovského Týna byl lokální generel ÚSES zpracován pouze ve formě konceptu v rámci poslední
územně plánovací dokumentace. Rozsah registrovaného VKP „Rybníčky u Polžic“ je k dispozici
na odboru ŽP MěÚ Horšovský Týn. Správním orgánem EVL je krajský úřad.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 17. 10. 2013 pod zn.:
DSH/17174/13
Souhlasí.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 17. 10. 2013 pod zn.: 43029/2013/31100
Nenacházejí se výhradní ložiska nerostných surovin.
Stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 21. 10. 2013 pod č. j. HSPM – 4331
– 2 /2013 DO
Souhlasné stanovisko s následujícími podmínkami:
- Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním § 29, odst. 1 písm. k) zákona
o požární ochranně a v souladu s požadavky ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN
75 2411 – Zdroje požární vody.
- Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením
ČSN 73 08 02, respektive ČSN 73 08 04.
- Dle zákona č. 239/2000 Sb. § 10 odst. 6 z hlediska ochrany obyvatel nejsou žádné připomínky.
Státní pozemkový úřad ze dne 23. 10. 2013 pod zn.: SPU 439865/2013
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice upozorňuje, že v k. ú. Srby jsou
zahájené komplexní pozemkové úpravy zpracované firmou Ing. Helena Krausová, Jiráskovo nám. 31,
Plzeň.
Vyjádření společnosti ČEZ distribuce, a. s. ze dne 24. 10. 2013
Požaduje respektovat ochranná pásma stávajících tras vedení a přípojek 22 kV včetně umístění
trafostanic. Rovněž tak i dodržovat ochranná pásma kabelů dle §46 zákona 458/2000Sb v platném
znění. Při výstavbě nových vedení je třeba počítat s koridory, jejichž velikost je vymezena ochrannými
pásmy příslušných vedení.
Obvodní báňský úřad ze dne 25. 10. 2013 pod zn.: SBS/30868/2013/OBÚ/-06/1
Žádné námitky.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 31. 10. 2013 pod zn.: 20271-21/13
Se zadáním územního plánu Srby souhlasí bez připomínek.
Ministerstvo životního prostředí ze dne 31. 10. 2013 pod č. j. 863/520/13, 73564/ENV/13
Ministerstvo jako dotčený orgán při projednávání územně plánovací dokumentace podle § 15 zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
sděluje, že podle dostupné mapové dokumentace se na území obce Srby nachází poddolovaná území –
body. Jejich rozsah je nutno vymezit v grafice ÚP. Pro Vaši informaci Vám uvedenou mapu zasíláme
v příloze tohoto vyjádření.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ze dne 1. 11. 2013 pod zn.: ŽP/11079/13
Zemědělský půdní fond:
Předložené zadání územního plánu navrhuje více než dvouhektarovou rozvojovou plochu pro výrobu
č. N4.5, která zároveň postrádá návaznost na stávající zastavěné území a jejíž účel není v dokumentaci
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blíže vysvětlen. Ve smyslu §§ 4 a 5 zákona je nutné vymezení uvedené lokality náležitě zdůvodnit,
případně její situaci a rozlohu rovnou přizpůsobit stanovenému účelu a minimalizovat tak vliv
na zemědělský půdní fond. K ostatním lokalitám nejsou připomínky.
Ochrana přírody:
Zadání územního plánu obce Srby nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
Uplatňuje stanovisko k návrhu zadání ÚP obce Srby z hlediska regionálního územního systému
ekologické stability:
Do grafické části návrhu ÚP Srby je nutno zpracovat prvky regionálního územního systému ekologické
stability v souladu se zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje vydaným usnesením č. 834/08
Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 2. 9. 2008. Vymezení územního systému ekologické stability je
součástí územně analytických podkladů.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, požaduje, aby plochy skladebných prvků
ÚSES byly v návrhu ÚP Srby přednostně vymezeny jako plochy přírodní podle § 16 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a jako takové byly
v rámci koncepce uspořádání krajiny považovány za nezastavitelné, s výjimkou podmínečné možnosti
umístění nezbytných staveb technické a dopravní infrastruktury.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí nepožaduje s výjimkou nefunkčních
skladebných prvků ÚSES (biocentra, biokoridory), aby funkční prvky ÚSES byly zařazeny mezi veřejně
prospěšná opatření. V případě nefunkčních skladebných prvků ÚSES na základě vymezení v ÚPD
nevzniká ve smyslu § 101 stavebního zákona předkupní právo k těmto pozemkům pro Plzeňský kraj,
protože Plzeňskému kraji nevyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. Příslušnost k jejich vlastnictví.
Posuzování vlivů na životní prostředí:
Návrh zadání územního plánu Srby není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i
zákona o posuzování vlivů.
Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče vydal dne 5. 11. 2013 pod č. j.
MUHT 11394/2013 stanovisko:
V obci Srby je chráněn
- památkový objekt, vedený v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) - kostel sv. Jana
Křtitele, rejstříkové číslo 28589/4-2207
- areál kaple sv. Jana Nepomuckého, rejstř. č. 29631/4-2208
Ves je poprvé připomínaná k r. 1312. Dominantou vsi je kostel sv. Jana Křtitele z let 1743 – 1744.
Rozlehlou náves s vnitřní zástavbou vymezují převážně větší usedlosti s přízemními, polopatrovými i
patrovými domy, vystavěnými především v období po r.1880. Ve vsi na křižovatce cest stojí pamětní
kříž s kónickým kamenným soklem. Na mostě přes řeku Radbuzu stojí zlidovělá socha sv. Jana
Nepomuckého z pol. 19. stol. od kameníka G. Böhma. Nedaleko vsi se rozkládají zbytky někdejší
Ferdinandovy huti.
V obci Polžice je chráněn památkový objekt, vedený v (ÚSKP)
- kaple sv. Petra, rejstříkové číslo 34676/4-2209
- areál usedlosti č.p. 4, rejstř. č. 14525/4-2210
- areál usedlosti č.p. 6, rejstř. č. 28158/4-2211
- areál usedlosti č.p. 8, rejstř. č. 34833/4-2212
- areál usedlosti č.p. 17, rejstř. č. 45047/4-2213
Ves je připomínaná k r. 1539. Návsi dominuje kaple sv. Petra a Pavla z r. 1860. Za vsí při cestě
ke mlýnu stojí nevelká zděná kaple. Zástavba vsi sousedí s monumentálním barokním dílem –
kamennou zdí horšovské obory.
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V obci Medná se nenachází žádná nemovitá kulturní památka vedená v ÚSKP. Nevelká ves je poprvé
prokazatelně připomínaná až k r. 1528. Hodnotné je stavení č.2. Při cestě do obce stojí pamětní kříž.
ČR – státní energetická inspekce ze dne 6. 11. 2013 pod zn.: 668/13/32.103/Sie
Souhlasí a neuplatňuje žádné požadavky.
Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská a ubytovací stavební správa Praha ze dne 11. 11. 2013
pod č. j. MOCR 37699-2/70477 – ÚP /2013-7103/44
Souhlasí

E.5. STANOVISKA KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ DNE 10. 12. 2014
Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí vydal dne 11. 12. 2014 pod č. j. MUHT
12234/2014 (469/2014 – ŽP/OPK) stanovisko:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Jako orgán ochrany přírody místně a věcně příslušný podle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. q)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na základě územního
projednání dne 10. 10. 2014 uplatňuje toto stanovisko k návrhu územního plánu sídelního útvaru Srby:
- Protipovodňová opatření v jižní části k. ú. Srby budou dána do souladu s Plánem společných zařízení
KPÚ k. ú. Srby.
- Budou doplněna protipovodňová opatření v jižní a severovýchodní části k. ú. Vítání.
- Do protipovodňových opatření v k. ú. Roudná bude doplněno doporučení otevřít zatrubněný tok
pod obcí v severojižním směru.
- Nemáme připomínek ke změně umístění ČOV v k. ú. Polžice ze západního na východní okraj obce.
- Upozorňujeme na existenci nové vodní nádrže na západním okraji Polžic (pod místem původně
vyhrazeným pro ČOV), o jejíž legalizaci se momentálně jedná.
Z hlediska vodního hospodářství:
Ke koncepci odkanalizování nemáme připomínek. Upozorňujeme na nutnost souladu s Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče vydal dne 22. 12. 2014 pod č. j.
MUHT 11371/2014 stanovisko:
Návrh územního plánu obce Srby počítá v některých případech (např. v linii severní strany návsi v obci
Srby) s novou výstavbou přímo v historických jádrech obcí. NPÚ v Plzni považuje za nezbytně nutné
zachovat historií danou urbanistickou strukturu včetně respektování uliční čáry, výškové hladiny
zástavby a také tvarů a sklonů střech, typických pro jednotlivá místa. Uchována by také měla být síť
komunikací a jejich křížení, přičemž situování okružních křižovatek do plochy jader (jako tomu má být
v západní části polžické návsi nebo v jižní části Srb) se jeví z hlediska ochrany historické struktury sídel
jako krajně nevhodné a doporučuje se proto volit jinou, místu přiměřenou úpravu komunikací a regulaci
pohybu na nich.
Orgán státní památkové péče souhlasí s návrhem územního plánu Srby za podmínky, že do textové části
návrhu územního plánu bude vložena věta: „Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy
s prokazatelným výskytem nemovitých a movitých archeologických nálezů.“
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje ze dne 5. 2. 2015 pod zn.: RR/377/15
Návrh ÚP lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ust. § 52 stavebního zákona.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje ze dne 23. 8. 2017 pod zn.: RR/3159/17
Návrh ÚP lze veřejně projednat v řízení o územním plánu podle ust. § 52 stavebního zákona.

Ing. arch. Blanka Hysková, Jiráskovo nám. 18, 326 00 Plzeň, Autorizovaný architekt ČKA 01142

60

ÚP Srby

Listopad 2017

E.6. STANOVISKA A PŘIPOMÍNKY K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ DNE
30. 11. 2015
Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 26. 10. 2015 pod zn.: MPO 50655/2015
Žádné připomínky.
Vyjádření společnosti ČEZ distribuce, a. s. ze dne 4. 11. 2015
Požaduje respektovat ochranná pásma stávajících tras vedení a přípojek 22 kV včetně umístění
trafostanic. Rovněž tak i dodržovat ochranná pásma kabelů dle §46 zákona 458/2000Sb v platném
znění. Při výstavbě nových vedení je třeba počítat s koridory, jejichž velikost je vymezena ochrannými
pásmy příslušných vedení.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 2. 11. 2015 pod zn.:
DSH/13429/15
Bez připomínek.
Ministerstvo obrany ČR ze dne 18. 11. 2015 pod zn.: 84274/2015-8201-OÚZ – LIT
Nemáme připomínek.
Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 27. 11. 2015 pod zn.: 62012/2015-342/Če, SP – 2015/13540
Následující připomínky:
- V grafické části územního plánu budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená koryta vodních
toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány v centrální
evidenci vodních toků. (zdroj: portál Ministerstva zemědělství: http://voda.gov.cz/portal/cz/ evidence ISVS, Aplikace, CEVT) – viz Přiložená situace.
- Objekt ČOV v Srbech (poloha Z4.6) by měl být umístěn mimo vymezenou aktivní zónu záplavového
území a výškově situován nad úrovní hladiny při průtoku Q100 na Radbuze. Objekt ČOV nesmí
zhoršovat odtokové poměry při povodni. (Nutno vypracovat hydrotechnický posudek).
- Upozorňujeme, že plocha ČOV pro část Polžice v zastavitelné ploše Z2.4. není dle textu územního
plánu umístěna na levém břehu Radbuzy, ale na levém břehu bezejmenného levostranného přítoku
Radbuzy – HOZ (IDVT 10250680)
- Pro navrhovanou výstavbu musí být zajištěn dostatečně vydatný zdroj pitné vody splňující
požadavky uvedené v ustanovení §11, §13 a §14 zákona č. 274/2011 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
ve znění pozdějších předpisů.
- Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky ustanovení.
- Likvidaci srážkových vod z území požadujeme řešit podle zásady:
a) maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy, tzn. minimalizovat
zpevňování ploch územní nepropustnými materiály,
b) ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody splaškovými stokami oddílné kanalizace a odpadní
vody splaškovými stokami oddílné kanalizace
c) pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně s odpadními jednotnou
kanalizací.
Státní pozemkový úřad ze dne 13. 11. 2015 pod zn.: SPU 595677/2015
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice k vystavenému návrhu – ÚP Srby
sděluje, že v rámci probíhajícího řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Srby, jehož
součástí je i schválený plán společných zařízení zastupitelstvem obce dne 27. 11. 2014, byla navržena
novostavba polní cesty C3, jejíž průběh trasy není v souladu s návrhem ÚP. Vyústění polní cesty
na silnici III. tř. č. III/1961, tak jak je navrženo v ÚP nevyhovuje rozhledovým poměrům, tudíž je
napojení na silnici III. tř. přesunuto vlevo směr Zámělíč. Tuto připomínku k návrhu ÚP Srby Pobočka
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Domažlice sděluje s ohledem na případnou realizaci a soulad mezi schváleným ÚP obce a schváleným
PSZ v k.ú Srby.
Připomínky Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice, ze dne 21. 9. 2015
- Navrhuji zrušit zatravňovací pás s alejí K4. - ÚP dle našeho názoru v této lokalitě nedochází k žádné
erozi, tudíž není potřeba erozi řešit. Dle Lpis zde není potřeba erozi řešit.
- Cesta C11 K4.5, HPC – tato hlavní cesta na Roudnou, se mám jeví jako zbytečná, když v obci
Roudná bydlí max. 40 obyvatel a cca 500m od této cesty je stávající cesta III/1972. Cestu buď
navrhujeme zrušit, nebo předělat na doplňkovou.
- Jestliže jsou peníze ve státním rozpočtu, které je třeba utratit na budování cest, navrhujeme opravit
stávající cesty, což vyjde určitě méně nákladné, než budování nových a záborem další zemědělské
půdy- V případě, že by se zdála cesta na Roudnou nevyhovující ne cykloturistiku, popř. Na procházky, zdá
se nám přijatelnější původní cestu rozšířit.
- Zatravněný průleh s vodotečí K3.12 – ÚP je to stejné, proč budovat nové zařízení, když je zde
stávající, fungující. Jestliže se zdá nevyhovující, stačí opravit. Určitě je spočítáno kolik teče
z Roudné vody a není problém popř. roury vyměnit za větší.
- Nevím jak je nutné budovat LBKHTO45. V současné době je naplánováno uprostřed půdního
bloku, což se nám jeví jako nelogické, když pár desítek metrů je lesní pozemek, proto tento
biokoridor navrhujeme zrušit, nebo posunout k lesnímu porostu.
- Navrhuji než budovat nové cesty a biocentra, biokoridory využít stávající a peníze investovat
do oprav. Např. V současné době Šmelecké louky jsou rozbité cesty, kde se špatně projíždí s
terénním autem, natož se zemědělskou technikou. Proč je přednostně neopravit.
- V územním plánu v těchto loukách nevidíme žádné přístupové cesty, přitom tam by se cesty hodily.
- Cestu K3.13 HPC by bylo rozumné situovat na hranice půdních bloků mezi Meclovskou a.s. a
Baldovskou s.r.o. a měla by vycházet dle našeho názoru nad Roudnou.
Upřesnění připomínek Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice, ze dne 7. 12. 2015
- nesouhlasíme s K3.12, rozděluje nám to půdní blok 1501/3 o vým. 68,4 ha, navrhujeme ho situovat
ke kraji půdního bloku,
- K3.14 to samé, rozděluje nám půdní blok 150/3 o vým. 68,4 ha, navrhujeme ho situovat na hranice,
mezi Meclovskou a. s. a Baldovskou s.r.o.
- K3.11 – to samé, rozděluje nám to půdní blok 1501/3 o vým 68,4 ha, navrhujeme ho situovat
k silnici na Roudnou III/1972
- K3.13, NZ2 to samé, rozděluje nám to půdní blok 1501/3 o vým. 68,4 ha, navrhujeme tuto cestu
situovat do horní části, kde je přirozená hranice mezi Meclovskou a. s. a Baldovskou s.r.o.
- K4.5 je to samé, rozděluje nám to půdní blok 1501/3 o vým. 68,4 ha, navrhujeme tuto cestu zrušit,
zdá se nám zbytečná, lidé na procházky raději půjdou po loukách a v lesích, ne po orné půdě, nebo
cestu posunout k původní cestě na Roudnou III/1972
- K4.7 nevím z jakého důvodu? To samé, rozděluje nám to blok 1501/3 o vým. 68,4 ha, nesouhlasíme
- K4.20 nesouhlasíme, biocentrum by bylo dobré přesunout do lesního porostu k. ú. Srby KN 1094, a
to samé K4.21, opět to rozděluje půdní blok 2109/8
Závěr: nejsme v roce 1950, kdy v zemědělství pracovalo velké množství lidí a mnoho koňských potahů.
V současné době dělá v zemědělství méně lidí s větší technikou a abychom byli konkurence schopní,
nemůžeme souhlasit s rozdělováním současných půdních bloků a spíše bychom je raději scelovali a
zvětšovali, pro lepší rentabilitu, tudíž k lepšímu využití mechanizace a tím snížení spotřeby pohonných
hmot a tím i k zlepšení životního prostředí.
Cesty, biokoridory, biocentra je třeba budovat smysluplně na hranicích půdních bloků, mezi
jednotlivými uživateli a vlastníky.
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Jako vlastníci pozemků si nepřejeme, aby se našich pozemcích bez našeho souhlasu cokoliv plánovalo,
nebo budovalo. Chceme na našich pozemcích i nadále provozovat zemědělskou výrobu.

E.7. VYJÁDŘENÍ ZE SPOLEČNÉHO PROJEDNÁNÍ KON ANÉHO DNE 17. 5. 2017
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 24. 4. 2017
pod č. j. KPP/1292/17
Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází, není
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání stanoviska
příslušný.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 24. 4. 2017 pod zn. MPO 27376/2017
Souhlasí s návrhem územního plánu obce.
Státní pozemkový úřad ze dne 26. 4. 2017 pod zn.:SPU 2000139/2017, 4RP1722/217-504202
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice k návrhu ÚP Srby sděluje, že v obvodu
správního území obce Srby proběhla dvě řízení o komplexních pozemkových úpravách, a to v k.ú. Srby
u Horšovského Týna a Polžice u Horšovského Týna. V rámci probíhajícího řízení o komplexních
pozemkových úpravách v k.ú. Srby u Horšovského Týna, jehož součástí je i schválený plán společných
zařízení zastupitelstvem obce ze dne 27. 11. 2014, byla navržena novostavba polní cesty C3 (dle ÚP
K1.9), jejíž průběh trasy není v souladu s návrhem ÚP. Vyústění polní cesty na silnici III. tř. č. 1961, tak
jak je navrženo v ÚP nevyhovuje rozhledovým poměrům, tudíž je napojení na silnici III. Tř posunuto
vlevo směr Zámělíč. Této nově navržené trase polní cesty odpovídá parcela p.č. KN 1801. V rámci
probíhajícího řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Polžice u Horšovského Týna, jehož
součástí je i schválený plán společných zařízení zastupitelstvem obce ze dne 27. 11. 2017, byla navržena
novostavba polní cesty VPC 13 (dle ÚP K 2.3), jejíž průběh trasy v začátku úseku není v souladu
s návrhem ÚP. Této navržené trase polní cesty odpovídá parcela p. č. KN 1195.
Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 15. 5. 2017 pod zn. 26068/2017-342/Če, SP -2017/5575
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení 54 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, máme k uvedenému návrhu územního plánu Srby následující připomínky:
1. V grafické části územního plánu bude zakreslen v celé své délce drobný PBP Radbuzy (IDVT
10250506) a bezejmenný vodní tok (IDVT 10241543) — viz situace.
2. Navrhovaná ČOV Srby a ČOV Polžice musí být umístěna nad hladinou Q100, její konstrukce musí
odolat nejvyššímu tlaku vody.
3. Pro umístění stavby ČOV Srby do aktivní zóny stanoveného záplavového území Radbuzy, musí být
zpracováno hydrotechnické posouzení vlivu stavby na povodňové průtoky ve vodním toku Radbuza.
Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů Praha ze dne 22. 5. 2017 pod zn.: 94460/2178201-OÚZ-LIT
Souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu“ Srby. Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala
rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a
bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek.
Ministerstvo životního prostředí ze dne 22. 5. 2017 pod č.j. 28120/ENV/17, 427/520/17
Ministerstvo uplatnilo požadavky k návrhu zadání výše uvedeného územního plánu obce Srby, tyto
požadavky byly akceptovány a poddolované území bylo vyznačeno v grafické části územního plánu (viz
koordinační výkres). Proto ministerstvo nemá žádné další požadavky ani námitky k následnému
projednání tohoto územního plánu.
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Ministerstvo vnitra České republiky ze dne 9. 6. 2017 pod č.j. MV-55036-4/OSM-2017
Neuplatňují žádné připomínky.

E.8. VYJÁDŘENÍ Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 18. 10. 2017
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 18. 9. 2017
pod č. j. KPP/3310/17
Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází, není
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání stanoviska
příslušný.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 21. 9. 2017 pod zn. MPO 58811/2017
Souhlasí s návrhem územního plánu obce.
Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková a ekonomická ze dne 13. 10. 2017 pod zn. 97534/2017-8201OÚZ-LIT
Souhlasí s návrhem územního plánu obce.
Povodí Vltavy, státní podniky, závod Berounka ze dne 17.10.2017 pod zn. 57494/2017 – 342/Če
Bez připomínek.

E.9. VYJÁDŘENÍ K VÝZVĚ K UPLATNĚNÍ STANOVISKA K NÁVRHU
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 3. 11. 2017 pod č. j.
PK-DSH/14023/17
Bez připomínek.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne 7. 11. 2017 pod zn. MPO 69993/2017
Bez připomínek.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 8. 11. 2017
pod č. j. PK-KPP/3726/17
Bez připomínek.
Ministerstvo životního prostředí, č.j. MZP/2017/520/380 ze dne 29.11.2017
Ministerstvo nemá žádné námitky k vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Srby, neboť se nevztahují k
věci, která je v kompetenci ministerstva, tj. k existenci poddolovaného a ložiskového území.

F.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vyloučil při projednávání zadání ÚP
významný vliv řešení územního plánu Srby na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a nepožaduje
vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Srby z hlediska vlivů na životní prostředí.
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STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 6

Nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj, a proto příslušný úřad
nevydával stanovisko k návrhu koncepce podle § 10 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

H.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE
§50 ODST. 5

Nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj, a proto příslušný úřad
nevydával stanovisko k návrhu koncepce.

I.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Návrh ÚP respektuje schválené zadání územního plánu takto:

•

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje České republiky řeší ÚP takto:
o V ÚP jsou ve veřejném zájmu chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty řešeného
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Urbanistická koncepce,
uvedená v kapitole C.1 výrokové části, chrání tyto hodnoty.
o Územním plánem je hospodárně využíváno zastavěné území. Pro bytovou zástavbu a související
občanskou vybavenost budou využity přednostně proluky zastavěných území sídel. V Srbech je
vymezena přestavbová plocha P4.1 v návaznosti na zemědělský areál. Regulativy ploch s rozdílným
způsobem využití umožňují využít plochy zemědělských areálů v souladu s regulativy ploch VD,
pokud tyto areály nebudou využívány pro zemědělskou činnost.
o Je zajištěna ochrana nezastavěného území, zejména zemědělské a lesní půdy, jsou vytvořeny
podmínky pro zachování veřejné zeleně.
o Ve všech sídlech správního území je územním plánem kladen důraz na provázání sídelní zeleně
s krajinným zázemím., ve volné krajině celého správního území nebudou povolovány stavby
pro bydlení a individuální rekreaci ve volné krajině. Je podporováno rekreační využívání krajiny
v zázemí sídel pro turistiku a krátkodobou rekreaci. Je zvyšována retenční schopnost krajiny,
stabilizovány jsou plochy ÚSES.
o Územním plánem jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy
cestovního ruchu (cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot
řešeného území. Možnosti nové výstavby v území jsou posuzovány vždy s ohledem na to, jaké
vyvolá nároky na veřejnou infrastrukturu.

•

Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje řeší ÚP takto:
o ochrana chráněných částí přírody a vymezeného systému ekologické stability
zakreslen vymezený systém ÚSES regionálního významu
regionální biokoridor RK 187
regionální biokoridor RK 188
regionální biocentrum RB 1068
o ochrana krajinných dominant, vedut a ohraničujících horizontů před změnami, které by mohly jejich
působení v krajině poškodit
řešené území je součástí Domažlickochodské oblasti, do správního území zasahuje
při západní hranici v k.ú. Medná a k.ú Vítání veduta Slatinského lesa s vrchem Ptáčník
(507 m n.m.). Záměry, které by mohly poškodit tuto vedutu, se v území nenacházejí.
o k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou součástí ZPF, přistupovat až
po prověření vnitřních rezerv sídel, nevyužívaných areálů a intenzifikaci využití stávajících
podnikatelských areálů
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do územního plánu byly převzaty zastavitelné plochy, vymezené ÚPO Srby, nové
zastavitelné plochy nebyly navrženy
zastavitelné plochy s výjimkou zastavitelné plochy Z4.5 navazují na zastavitelné území,
zastavitelná plocha Z4.5 (VD) je umístěna na bývalé skládce, nejedná se o ZPF
zemědělské areály ve správním území jsou funkční nebo částečně funkční, regulativy ploch
s rozdílným způsobem využití připouští v případě nevyužití celých areálů pro zemědělskou
činnost využití ploch VZ dle funkčních regulativů VD
minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje na životní prostředí
plochy pro výrobní činnost jsou v území umístěny tak, aby ohrožení funkce
veškeré záměry v plochách VD musí vyhovět požadavkům dotčeného orgánu posuzujícího
vlivy záměru na životní prostředí
činnosti, umísťované v plochách bydlení se musí řídit funkčními a prostorovými regulativy
a musí splňovat hygienické limity pro plochy bydlení
ochrana a stabilizace stávajících tras nadregionálních a regionálních sítí dopravní a technické
infrastruktury
zakreslena trasa silnice II/197 včetně ochranného pásma
zakreslena trasa vedení VN 110 kV včetně ochranného pásma
zkvalitňovat protipovodňovou ochranu území a vhodnými opatřeními v krajině zvyšovat retenční
schopnost krajiny a zpomalovat odtok z povodí
pro protipovodňovou ochranu sídel Roudná a Srby byly navrženy suché poldry včetně
usměrnění odtoku extravilánových vod (viz kapitola E. výrokové části)
na svažitých pozemcích s rozsáhlými plochami ZPF byly navrženy vsakovací zatravněné
pásy, v nichž bude provedena modelace terénu tak, aby v nich mohla být zachycena
splavovaná ornice
v krajině je navrženo doplnění alejových výsadeb pro snížení větrné eroze a pro zvýšení
rekreační hodnoty krajiny
při rozhodování o změnách ve využití území a jeho rozvoji je nutné vycházet z limitů využití území,
tedy respektovat omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících
z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících
z vlastností území
v koordinačním výkrese byly zakresleny veškeré známé, graficky zobrazitelné, limity ve
správním území

Na úseku technické infrastruktury územní plán vycházel z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje.
•

Požadavky vyplývající ze zásad územního rozvoje Plzeňského kraje řeší ÚP takto:
o zohlednit zejména tyto limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí
územní systém ekologické stability – Regionální prvky ÚSES byly respektovány, lokální
prvky ÚSES byly revidovány (Geo Vision, RNDr. Hájek, 2014) a konzultovány s MěÚ
Horšovský Týn, odborem životního prostředí - ochranou přírody a krajiny
trasy vedení technické infrastruktury a jejich ochranná pásma – stávající trasy technické
infrastruktury včetně ochranných pásem byly do ÚP převzaty z ÚAP, z ÚPO bylo převzato
situování nových trafostanic v Srbech a koridor STL plynovodu od Mašovic, který
připojuje části Polžice, Srby a variantně i Mednou na STL plynovod; nově byl navržen
koridor vodovodního řadu z VDJ Meclov, který připojuje části Polžice, Srby a variantně i
Mednou na veřejný vodovod
silnice II. a III. třídy a jejich ochranná pásma – silnice a jejich ochranná pásma jsou
návrhem ÚP respektovány
registrovaný VKP Rybníčky u Polžic HT-6-2006 - v koordinačním výkrese označeno
dle podkladů z ÚAP: VKP reg. Rybníčky u Polžic 499/2006ŽP/OPK
evropsky významná lokalita EVL CZ0323165 Radbuza - v koordinačním výkrese
označeno dle podkladů z ÚAP: Natura 2000 EVL CZ0323165 Radbuza – hranice EVL,
převzatá z ÚAP, nebyla upravena, neshoduje se však s hranicí vodního toku, toto je
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způsobeno původním zákresem EVL v jiném mapovém měřítku, než je měřítko mapových
podkladů pro ÚP

•

Požadavky na urbanistickou koncepci řeší ÚP takto:
o obecné požadavky na urbanistickou koncepci byly respektovány, konkrétní požadavky byly řešeny
takto:
severně od areálu Meclovské zemědělské a.s. v Srbech byla vymezena přestavbová plocha
P4.1 (VD_výroba - drobná a řemeslná výroba)
stávající rozsáhlejší plochy veřejně přístupné zeleně jsou zařazeny v plochách PZ_veřejná
prostranství s dominantní funkcí zeleně, menší plochy jsou součástí ploch PD_ veřejná
prostranství s dominantní funkcí dopravní; nové plochy veřejné zeleně jsou navrženy
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
v zastavitelných plochách Z2.1 v Polžicích a Z4.1 v Srbech; zeleň přírodního charakteru
v zastavěném území, zejména podél řeky Radbuzy v Srbech, je zařazena do ploch
přírodních (NP, resp. NP.1)
stávající i navržená doprovodná zeleň podél stávajících i navržených účelových
komunikací a podél vodních toků je zakreslena v hlavním a koordinačním výkrese (N2,
O1), konkrétní změny ve volné krajině jsou součástí tabulky č. 1 ve výrokové části
v kapitole E. Koncepce uspořádání krajiny; dále jsou navrženy konkrétní alejové výsadby
v rámci plochy Z4.5 a v okolí stávajících zemědělských areálů (včetně ploch ZO_Zeleň
ochranná a izolační)
ve volné krajině nejsou navrhována nová zastavitelná území

•

Požadavky a hlavní záměry obce na rozvoj ploch řeší ÚP takto:
o tyto požadavky byly do ÚP zapracovány, zastavitelné plochy jsou přehledně zobrazeny v grafické
části ÚP a popsány v textové části ÚP ve výrokové části v kapitole C.2 Vymezení zastavitelných
ploch a ploch přestavby a v odůvodnění v kapitole J.2 Urbanistická koncepce

•

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury řeší ÚP takto:
o technická infrastruktura je řešena takto:
části Polžice, Srby a Medná byly návrhem ÚP napojeny na vodovodní systém Důl Meclov
– VDJ Mašovice – ČS Horšovský Týn a na STL plynovod z Mašovic
v části Srby byla navržena plocha pro ČOV na pravém břehu Radbuzy v zastavitelné ploše
Z4.6, navržena je oddílná kanalizace, stávající kanalizační síť bude využita pro svedení
dešťových vod, v části Polžice byla navržena plocha pro ČOV na levém břehu Radbuzy
v zastavitelné ploše Z2.4, navržena je oddílná kanalizace, stávající kanalizační síť bude
využita pro svedení dešťových vod, v části Polžice byla po dohodě s obcí pro ČOV
zakreslena pouze zastavitelná plocha Z2.4, územní rezerva ve východní části obce nebyla
akceptována a nebyla v grafické části zakreslena
nově navrhované zastavitelné plochy budou koncipovány tak, aby bylo možné připojení
na stávající technickou infrastrukturu včetně gravitačního odvedení splaškových a
dešťových vod
z rozvodů technické infrastruktury jsou v hlavním výkresu zakresleny stávající a navržené
venkovní rozvody elektro, navržená trasa vodovodního řadu z VDJ Meclov do Srb, Polžic
a Medné a navržená trasa STL plynovodu z Mašovic Polžice – Srby – Medná a zastavitelné
plochy pro umístění ČOV v Srbech a Polžicích; v koordinačním výkrese jsou dále
zobrazeny stávající trafostanice a stávající hlavní trasy slaboproudých rozvodů, ve výkrese
veřejné infrastruktury jsou navíc oproti koordinačnímu výkresu zakresleny trasy kanalizace
(dešťová - stav a splašková- návrh), a navržené trasy vodovodu a plynovodu v zastavěném
území, v zastavitelných územích pouze tam, kde je územním plánem specifikován
požadavek na trasování veřejného prostranství; současně je v textové části v příslušných
kapitolách textové části uvedeno,
při rekonstrukcích silnoproudých i slaboproudých vedení elektro v zastavěném území
budou tyto sítě umísťovány do podzemních tras; navrhovaná silnoproudá i slaboproudá
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vedení elektro v zastavitelném území budou umísťována do podzemních tras (viz kapitola
D2.3 a D2.6 výrokové části)
o dopravní infrastruktura je řešena takto:
obecné požadavky jsou respektovány
pokud to bylo možné, byly k přístupům do zastavitelných ploch využity stávající
komunikační přístupy; upraven či posuzován byl přístup zejména do těchto ploch:
v zájmu zvýšení prostupnosti zastavěným územím byl navržen alternativní veřejný
prostor v zastavitelné ploše Zv4.2 v Srbech, kde navržená jednosměrná komunikace
východně od bytových domů s výjezdem z lokality na silnici II/197, v minimalistické
variantě je vhodné využít tento veřejný prostor alespoň pro komunikaci pro pěší
v zastavitelné ploše Z2.1 v Polžicích není dopravně vhodný přístup z jihu ze silnice
II/197, z jižní stany je požadován přístup do zastavitelné plochy pro pěší, který zvýší
prostupnost zastavitelného a zastavěného území
v zastavitelné ploše Z4.1v Srbech byl posuzován stávající příjezd do lokality ze silnice
III/1972, pokud nemá být přístup rozšiřován směrem do stávajících zahrad, je nutné
tento veřejný prostor řešit pouze s jednosměrnou komunikací a nový veřejný prostor
s obousměrnou komunikací koncipovat z jihu z návsi
o občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury je řešeno takto:
byly zachovány stávající plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury,
nové plochy nebyly navrhovány; rozvoj občanského vybavení veřejné infrastruktury je
možný v ostatních plochách s rozdílným způsobem vybavení v rámci funkčních regulativů
těchto ploch
o veřejná prostranství jsou řešena takto:
plochy veřejných prostranství jsou v území stabilizovány, graficky zobrazitelné plochy
veřejných prostranství jsou dle svého charakteru zahrnuty ve funkčních plochách:
PD
veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravní
PZ
veřejná prostranství s dominantní funkcí zeleně
PS
veřejná prostranství s dominantní funkcí sportu
v ostatních funkčních plochách jsou vždy přípustným využitím plochy veřejných
prostranství s plochami okrasné a rekreační zeleně a liniovou zelení, drobnými vodními
prvky, městským mobiliářem, drobnou zahradní architekturou (viz kapitolaF.1 výrokové
části)
v plochách PD a PZ je vždy přípustným využitím kaplička, pomník, památník, plastika atp.
(viz kapitolaF.4.4 výrokové části)
v plochách PD je dětské hřiště podmíněně přípustné, v plochách PZ je dětské hřiště
přípustným využitím (viz kapitolaF.4.4 výrokové části)
nové plochy veřejných prostranství byly v zastavitelných plochách navrženy v souladu
s vyhláškou 501/2006 Sb. v platném znění (§7, odst. 2 vyhlášky 269/2009Sb.). U lokalit
s požadavkem na zpracování územních studií budou tato veřejná prostranství dále
zpřesňována v souladu s touto vyhláškou.
o konkrétní požadavky a hlavní záměry obce jsou řešeny takto:
řešení konkrétních záměrů technické infrastruktury – viz výše
okružní křižovatka je navržena v Srbech na styku silnice II/197 a III/1962
v Srbech je navržena úprava stykové křižovatky silnic II/197 a III/1972
okružní křižovatka je navržena v Polžicích na styku silnice II/197 a III/1971
jsou doplněny účelové komunikace v okolí obcí, resp. účelové komunikace, propojující
jednotlivé části obce, případně tyto části s obcemi mimo řešené území, dále viz kapitola E.
výrokové části
•

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny řeší ÚP takto:
o základní koncepce uspořádání krajiny je řešena takto:
návrh ÚP respektuje EVL CZ 0323165 Radbuza a registrovaný VKP Rybníčky u Polžic
s registračním číslem HT-6-2006
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Textová část zadání se v tomto bodě neshoduje s grafickou částí ÚAP, v řešeném území je
podle předaných grafických podkladů pouze registrované VKP Rybníčky u Polžic,
v textové části zadání se udává VKP č. 97-D3-4/21-21-24 (původní označení
registrovaného VKP Rybníčky u Polžic) a VKP č. 98-C5-6,E5-6/21-21-24. Dle konzultace
s MÚ Horšovský Týn, OŽP byly VKP revidovány, VKP č. 98 bylo zrušeno a VKP č. 97
bylo nově označeno.
v krajině jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití, přehled je uveden
v kapitole F.3 a regulativy jsou uvedeny v kapitole F.4 výrokové části
o opatření zvyšující retenční kapacitu území jsou řešeny takto:
v řešeném území jsou navržena tato opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny:
nový rybník severně od Srb na pravém břehu vodního kanálu, zásobujícího vodou
rybníky v Horšovské oboře, rybník je určen pro přírodní koupání
jižně od Srb suchá retenční nádrž pro zachycení extravilánových vod při přívalových
nebo dlouhotrvajících deštích a pro ochranu obce před přívalovými povodněmi a pro
zachycení splachů zeminy včetně rozložení odtoku z poldru v čase, součástí je
tvarování terénu v přiléhajícím zatravněném pásu, který zachytí vody stékající po
svažitých pozemcích ZPF
severně od Roudné suchá retenční nádrž (obnova zrušeného poldru) pro zachycení
extravilánových vod při přívalových nebo dlouhotrvajících deštích a pro ochranu obce
před přívalovými povodněmi a pro zachycení splachů zeminy včetně rozložení odtoku
z poldru v čase, součástí je tvarování terénu nad poldrem pro odvedení části
stékajících vod mimo zastavěné území obce
návrh nebo obnova původních účelových komunikací v krajině je koordinována
s vedením ÚSES, případně se zatravněnými pásy podél komunikací, které kromě
zprůchodnění krajiny a účelného propojení cílových míst také v některých případech
člení svažité pozemky a zabraňují tak splachům zeminy do vodotečí – viz kapitola E.
výrokové části
otevření některých zatrubněných vodotečí a revitalizace vodotečí, zatravněné
vsakovací pásy, v některých plochách ZPF změna orné půdy na trvalý travní porost,
zalučnění podél vodotečí atp. dle tabulky č. 1 v kapitole E. výrokové části
o revize ÚSES je řešena takto:
územní systém ekologické stability – Regionální prvky ÚSES byly respektovány, lokální
prvky ÚSES byly revidovány (Geo Vision, RNDr. Hájek, 2014) a konzultovány s MěÚ
Horšovský Týn, odborem životního prostředí - ochranou přírody a krajiny a byly
koordinovány se sousedními správními územími
v ÚP jsou zakresleny stávající interakční prvky v krajině, navržené plochy NP_plochy
přírodní jsou většinou součástí ÚSES a nejsou označovány jako nový interakční prvek
•

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití řeší ÚP
takto:
o nebyly vymezeny plochy územních rezerv, původně zvažovaná územní rezerva pro ČOV v Polžicích
nebyla po dohodě s obcí do ÚP zakreslena, pro ČOV Polžice byla ponechána pouze zastavitelná
plocha Z2.4

•

Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a
asanací řeší ÚP takto:
o po dohodě s obcí byly jako VPS s možností vyvlastnění navrženy:
stavby pro vodní hospodářství, tj. trasa koridoru hlavního vodovodního řadu z VDJ
Meclov do Srb, Polžic a Medné a zastavitelné plochy pro ČOV v Srbech Z4.6 a ČOV
v Polžicích Z2.4
stavby pro zvýšení retenčních schopností krajiny a pro protipovodňovou ochranu obcí,
tj. suchá retenční nádrž Srby – jih včetně zachycení extravilánových vod, jejich
bezpečného převedení zastavitelným územím a včetně se stavbou souvisejících staveb
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a suchá retenční nádrž Roudná – sever včetně zachycení extravilánových vod, jejich
převedení mimo zastavěné území a včetně se stavbou souvisejících staveb
stavby pro energetiku – koridor STL plynovodu Mašovice – Polžice – Srby – Roudná
o VPS s možností předkupního práva v ÚP navrženy nejsou
o asanace v ÚP navrženy nejsou
•

Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením
dohody o parcelaci řeší ÚP takto:
o podmínka regulačního plánu pro zastavitelné plochy vymezena není
o územní studie je požadována pro zastavitelné plochy Z2.1 v Polžicích a Z4.1 v Srbech
o dohoda o parcelaci je požadována pro zastavitelné plochy Z2.1 Z2.2 v Polžicích a Z4.1, Z4.2, Z4.3 a
Z4.5 v Srbech

•

Požadavek na zpracování variant řešení nebyl v zadání uplatněn.

J.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

J.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce je popsána ve výrokové části v kapitole C.
Nedílnou součástí urbanistické koncepce je také koncepce uspořádání krajiny v kapitole E. výrokové
části, koncepce veřejné infrastruktury v kapitole D. výrokové části.

•

•

•

•

Urbanistická koncepce platná pro celé správní území:
Územní rozvoj je soustředěn v Srbech a Polžicích. Obě části obce jsou dobře dopravně dostupné
z Horšovského Týna po silnici II/197. V těchto částech obce je soustředěna převážná část obytné
zástavby sídla. Vzhledem k velikosti obou částí je u těchto sídel ekonomický předpoklad dovybavení
území inženýrskou infrastrukturou (vodovod, kanalizace, STL plynovod) a je v těchto částech alespoň
základní občanská vybavenost (kostel, obecní úřad, obchod, pohostinství, hasičská zbrojnice a sportovní
zázemí v Srbech, kaple, hasičská zbrojnice v Polžicích) nebo je tato vybavenost relativně dobře
dostupná v Horšovském Týně. V těchto částech obce jsou navrženy zastavitelné plochy pro bydlení,
výrobní činnost a je navrženo rozšíření ploch pro sportovní aktivity.
V Medné, Roudné a Vítání jsou možné dostavby v prolukách zastavěného území v souladu s funkčními
a prostorovými regulativy. V těchto částech obce nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy, neboť
tato sídla nabízejí dostatek volných stavebních ploch v zastavěném území.
Při dostavbách v historických částech sídel musí být zohledněn charakter zástavby tak, aby nedošlo
k poškození urbanistické struktury obcí. Musí být dbáno na hmotovou skladbu stávající (původní)
zástavby, sklony střech, stavební čáry zejména v návesních prostorech. Při zachování hmotového
charakteru však mohou být používány současné výrazové architektonické prvky a materiály, vše však
musí být komponováno ve vztahu k okolní zástavbě s důrazem na působení celku.
Při koncipování zástavby musí být dbáno na zvyšování prostupnosti zastavěného území motorovou
dopravou, pěšími a cyklisty a na bezpečné zpřístupnění krajiny ze zastavěných území sídel.
V zastavitelných plochách musí být vždy ponechány dostatečně dimenzované veřejné prostory jednak
pro případný budoucí rozvoj, jednak pro zpřístupnění krajiny navazujícími účelovými komunikacemi.
S ohledem na postupný rozvoj sídel se nelze domnívat, že zde navrhované zastavitelné plochy budou po
svém naplnění konečným a neměnným stavem a budou i v budoucnu v koncové poloze obce. Proto je
nutné při koncipování zastavitelných ploch zohledňovat i toto hledisko postupného rozvoje a umožnit
dopravní zpřístupnění i případné další navazující zástavby.
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V zastavěných územích a zastavitelných plochách budou respektovány navržené šířky veřejných
prostranství, resp. minimální šířky veřejných prostranství požadované vyhláškou 501/2006 Sb.
v platném znění, tj. pro rodinnou zástavbu je minimální šířka veřejného prostoru s obousměrnou
komunikací 8m, s jednosměrnou komunikací min. 6,5m. Dle těchto požadovaných minimálních šířek a
s ohledem konkrétní situaci (je možná potřeba zvětšení šířky veřejného prostranství) bude povolováno
oplocování soukromých pozemků v místech, kde to funkční regulativy umožňují.
Ve správním území nejsou navrženy plochy pro individuální rekreaci. Samostatné plochy individuální
rekreační zástavby (rekreační chaty) se v území nevyskytují, v souladu s nadřazenou ÚPD nebudou ani
nově zakládány.
Občanskou vybavenost veřejného a komerčního charakteru je možné doplňovat ve všech sídlech
správního území v souladu s funkčními a prostorovými regulativy ploch s rozdílným způsobem využití.
Týká se to zejména zástavby v plochách BV a BX.
Plochy pro výrobní činnosti jsou rozvíjeny v Srbech a Polžicích, ve všech sídlech správního území je
možné výrobní činnosti povolovat v souladu s funkčními a prostorovými regulativy ploch s rozdílným
způsobem využití. Nově umísťované činnosti musí splňovat hygienické limity. Pro výrobní činnost
v Srbech bude přednostně využita přestavbová plocha P4.1 severně od zemědělského areálu.
Zastavitelná plocha pro výrobu Z4.5 bude využita po vyčerpání přestavbové plochy nebo pro investiční
záměr, který z prostorových důvodů nebo z důvodů hygienických limitů není možné v přestavbové
ploše umístit.
Jednotlivá sídla správního území jsou vzájemně propojována účelovými komunikacemi mimo silnice II.
a III. třídy. Tyto účelové komunikace mohou být kromě techniky pro obhospodařování krajiny
využívány pěšími a cyklisty pro krátkodobou rekreaci v okolí sídel a pro přístup obyvatel do krajinného
zázemí sídel. Některé účelové komunikace jsou určeny pouze pro pěší a cyklisty. Účelové komunikace
vytvářejí v okolí sídel vycházkové okruhy, které mohou být využívány pro krátkodobou rekreaci.
Účelové komunikace se mohou po své realizaci stát součástí turistických nebo cykloturistických
značených tras. Vedení dálkových tras může zvýšit počet návštěvníků jednotlivých částí obce a přispět
k podpoře a rozvoji podnikatelských aktivit v sídle zejména v oblasti cestovního roku (pohostinství).
Nedílnou součástí urbanistické koncepce je Koncepce uspořádání krajiny, uvedená v kapitole E.
J.1.1.

Z A S TA V I T EL NÉ P L O C H Y S V Y DA NÝ M Ú ZE M NÍ M R O ZH O DNU T Í M

V řešeném území se nacházejí zastavitelné plochy mimo hranice zastavěného území, pro které bylo
vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení nebo územní souhlas a které nebyly do doby zpracování návrhu
ÚP (11/2011) zkolaudovány nebo zakresleny v katastrální mapě jako stavební pozemky s rozestavěnou
stavbou. Tyto plochy jsou uvedené samostatně jako zastavitelné plochy s označením Zv/pořadové číslo
katastrálního území/ číslo zastavitelné plochy. Tyto plochy nejsou zahrnuty v záborech zemědělského půdního
fondu, neboť souhlas s vynětím ze ZPF byl již vydán v rámci územního řízení. Do zastavěného území nejsou
tyto plochy zahrnuty, neboť v případě, kdy dojde k propadnutí územního rozhodnutí nebo stavebního povolení
zůstanou tyto plochy územím zastavitelným, nikoli zastavěným. Seznam ploch je uveden ve výrokové části
v kapitole C.2.1.
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
Zv4.1

Plocha pro 2 rodinné domy

Zv4.2

Plocha pro 9-10 rodinných domů
BV, RI, PD
Plocha je doplněna veřejným prostorem s jednosměrnou komunikací, propojující zastavitelnou
plochu s veřejným prostorem se silnicí II/197. Na této jednosměrné komunikaci je předpokládán
směr provozu s výjezdem z lokality na silnici II/197. Veřejný prostor musí být koncipován
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minimálně pro pěší z důvodu zvýšení prostupnosti zastavěným územím obce a z důvodu
přirozeného přístupu obyvatel této plochy do centra obce.

J.1.2.

Z A S TA V I T EL NÉ P L O C H Y

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
Z2.1

U Lesíka

o V. třída ochrany ZPF (BPEJ 55014, 53716), část bez evidovaného BPEJ –orná půda, část neplodná
půda - ostatní plocha, část trvalý travní porost a část zahrady dle KN, dle stavu převážně
orná půda
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita navazuje na zastavěné území.
o Rozloha lokality
2,211ha
o Využití území
BV, PD, PZ
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
schválená územní studie, dohoda o parcelaci
v případě dodržení urbanistické koncepce dle
textové a grafické části ÚP je podmínkou pro
rozhodování pouze dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro cca 14 rodinných domů. V lokalitě bude umístěno veřejné prostranství
s dominantní funkcí zeleně (PZ) dle vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění (§7, odst. 2 vyhlášky
269/2009Sb.) o celkové ploše minimálně 1000 m2. Schválená územní studie prověří polohu veřejného
prostranství s dominantní funkcí zeleně, poloha tohoto prostranství může být zpřesněna. Poloha veřejného
prostranství s dominantní funkcí zeleně (PZ) musí být umístěna optimálně vzhledem ke všem rodinným
domům v lokalitě. Musí být umístěna v centrální poloze zastavitelné plochy při příčném pěším koridoru, který
zpřístupňuje navazující krajinu a zpřístupňuje také plochu PZ ze stávajících rodinných domů v severní části
Polžic.
Pro motorovou dopravu je zástavba rodinnými domy je přístupná ze silnice III/1971. Vzhledem ke
stávající dopravní situaci na návsi jižně od zastavitelné plochy nebylo napojení pro motorovou dopravu z jihu
uvažováno. Veřejné prostranství s cestou pro pěší, vedenou od silnice II/197, je však územním plánem
požadováno, neboť výrazně zvýší prostupnost zastavěným a zastavitelným územím a zkrátí docházkovou
vzdálenost ze zastavitelné plochy do centra obce. Zpřístupňuje zastavitelnou plochu z jihu.
Minimální šířka veřejného prostranství s obousměrnou komunikací je 8m. Součástí veřejných
prostranství bude vysoká zeleň.
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území je schválená územní studie a následná dohoda
o parcelaci. V případě dodržení urbanistické koncepce dle grafické části je podmínkou pro rozhodování pouze
dohoda o parcelaci.
Z2.2

K Metelsku

o V. třída ochrany ZPF (BPEJ 55014, 53716 – orná půda dle KN, dle stavu převážně trvalý travní
porost
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita navazuje na zastavěné území.
o Rozloha lokality
1,246ha
o Využití území
VD, PD
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha je dopravně přístupná z jižně položeného veřejného prostranství navazujícího
na silnici III/1971 (šířka veřejného prostranství min. 8m) a ze severu veřejným prostranstvím navazujícím na
silnici III/1971 (šířka veřejného prostranství min. 8m). Obě veřejná prostranství jsou zokruhována při
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východní hranici zastavitelné plochy. Mezi východní hranicí zastavitelné plochy a hranicí vodní plochy (vodní
kanál) bude ponechán pás min. šíře 10m pro vedení lokálního biokoridoru ÚSES.
V případě využití zastavitelné plochy pouze pro dva výrobní areály, není nutné obě veřejná prostranství
propojovat, je však nutné zajisti otáčení vozidel ve veřejném prostoru na obou zaslepených komunikacích.
Při východní hranici zastavitelné plochy je v tomto případě požadováno ponechat minimálně cestu pro pěší
podél lokálního biokoridoru.
Dohoda o parcelaci musí naplnit požadavky na urbanistickou koncepci, DOP vyřeší rozdělení
zastavitelné plochy na veřejné a soukromé plochy.
Z2.3

Hřiště

o Plocha bez evidovaného BPEJ – ostatní plocha – manipulační plocha dle KN, dle stavu převážně
trvalý travní porost a ostatní krajinná zeleň
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita doplňuje proluku v zastavěném území.
o Rozloha lokality
0,233ha
o Využití území
PS
o Požadavky na urbanistickou koncepci
V zastavitelné ploše bude umístěno veřejně přístupné sportoviště, např. hřiště pro odbíjenou,
resp. veřejně přístupná upravená parková plocha. V rámci úprav může být lokálně upraven přístup k řece
Radbuze.
Z2.4

K Srbům

o Plocha nemá BPEJ evidováno – ostatní plocha – jiná plocha KN a dle stavu
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita je v zastavěném území.
o Rozloha lokality
0,109ha
o Využití území
TI
o Požadavky na urbanistickou koncepci
V zastavitelné ploše bude umístěna ČOV pro Polžice. Při západní hranici bude ponechán mezi
zastavitelnou plochou a vodotečí pás trvalého travního porostu v šířce min. 6 m. Navrhovaná ČOV Polžice
musí být umístěna nad hladinou Q100, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody.
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
Z4.1

Za Hospodou

o převážná část plochy nemá evidované BPEJ, část plochy III. třída ochrany ZPF (BPEJ 52904),–
převážná část ostatní plocha – manipulační plocha a část trvalý travní porost, orná půda
nebo zahrady dle KN, dle stavu převážně trvalý travní porost
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita z převážné části leží v zastavěném území, z menší části
na zastavěné území navazuje. Lokalita doplňuje proluku v zástavbě.
o Rozloha lokality
2,250ha
o Využití území
BV, PD, PZ
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
schválená územní studie, dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha je určena pro cca 11 rodinných domů. V lokalitě bude umístěno veřejné prostranství
s dominantní funkcí zeleně (PZ) dle vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění (§7, odst. 2 vyhlášky
269/2009Sb.) o celkové ploše minimálně 1000 m2 v návaznosti na plochy OM. Územní studie prověří polohu
veřejného prostranství s dominantní funkcí zeleně, poloha tohoto prostranství může být zpřesněna. Poloha
veřejného prostranství s dominantní funkcí zeleně (PZ) musí být umístěna optimálně vzhledem ke všem
rodinným domům v lokalitě. Musí být umístěna v centrální poloze zastavitelné plochy při veřejném
prostranství PD vedeném ve směru S-J.
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Zástavba rodinnými domy je pro motorovou dopravu přístupná veřejným prostranstvím vedeným ve
směru S-J a veřejným prostranstvím vedeným ve směru V – Z. Oba veřejné prostory budou mít v koncových
polohách zajištěno otáčení vozidel ZIS ve veřejném prostoru.
Veřejné prostranství vedené ve směru S – J v jižní části navazuje v prostoru návsi na silnici II/197,
v severní části tento prostor navazuje na cestu pro pěší k navržené vodní ploše K4.11.
Veřejný prostor ve směru V – Z navazuje na východní straně na silnici III/1972, na západní straně je
tento veřejný prostor veden na západní hranici zastavitelné plochy. Tento veřejný prostor mezi křižovatkou a
silnicí III/1972 bude v závislosti na šíři veřejného prostranství v tomto úseku řešen pro motorovou dopravu
minimálně jako jednosměrný.
Minimální šířky veřejných prostranství s obousměrnými komunikacemi v lokalitě jsou 8m. Součástí
veřejných prostranství bude vysoká zeleň.
Objekt, resp. objekty, umístěné v kontaktu s návsí v jižní části zastavitelné plochy musí svým objemem
a charakterem respektovat okolní zástavbu, stavební čáru a celkový urbanistický a architektonický charakter
severní části návesního prostoru.
Z4.2

K Polžicím

o III. třída ochrany ZPF (BPEJ 52904) – orná půda dle KN, dle stavu převážně orná půda, na části
trvalý travní porost
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita navazuje na zastavěné území, menší část leží v zastavěném
území.
o Rozloha lokality
0,852ha
o Využití území
BV, PD
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro cca 7 - 8 rodinných domů.
Veřejný prostor pro motorovou dopravu, který prochází zastavitelnou plochou ve směru V - Z, bude
v severozápadní části navázán na stávající veřejné prostranství vyúsťující na silnici III/1972 a v jihovýchodní
části bude napojen na silnici II/197. Ve východní části lokality je tento veřejný prostor veden ve směru S – J
při východní hranici zastavitelné plochy.
V severozápadní části zastavitelné plochy bude ponechán veřejný prostor, který zpřístupní severně
položené pozemky. Veřejný prostor bude ponechán zejména pro možný budoucí rozvoj severním směrem.
Minimální šířky veřejných prostranství s obousměrnou komunikací v lokalitě jsou 8m. Součástí
veřejných prostranství bude vysoká zeleň.
Z4.3

Za Farou
o V. třída ochrany ZPF (BPEJ 55113) – převážná část ostatní plocha – manipulační plocha a část
trvalý travní porost, orná půda nebo zahrady dle KN, dle stavu převážně trvalý travní
porost
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita navazuje na zastavěné území, menší část leží v zastavěném
území.
o Rozloha lokality
0,234ha
o Využití území
BV, PD
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
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Obrázek 1.

ÚPO Srby

Obrázek 2.

ÚP Srby_Hlavní výkres
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Obrázek 3.

Budoucí možný rozvoj zástavby jižně od Zv4.2 a Z4.3 s komunikačním propojením

o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro 2 rodinné domy.
Zástavba rodinnými domy je pro motorovou dopravu přístupná ze stávajícího veřejného prostranství při
severovýchodní hranici zastavitelné plochy. Ve směru S – J bude ponechán veřejný prostor v minimální
šířce 8m pro přístup na jižně položené pozemky z důvodu předpokládaného budoucího rozvoje obce
jižním směrem.
Dle ÚPO Srby byla tato zastavitelná plocha součástí plochy Zv4.2. V ÚPO Srby jsou obě plochy pod
společným označením „8“. V současné době toto přímé propojení veřejným prostorem PD již není možné
vzhledem k realizovanému rodinnému domu na stavebním pozemku 922/12 k.ú. Srby v prostoru tohoto
veřejného prostranství. Vzhledem k možnému budoucímu rozvoji zástavby v Srbech jižně od obou
zastavitelných ploch Zv4.2 a Z4.3 je nutné umožnit budoucí dopravní propojení obou zastavitelných částí se
zajištěním prostupnosti územím hlavně pro pěší dopravu.
Z4.4

U Hřiště

o V. třída ochrany ZPF (BPEJ 56811) – zahrada dle KN a dle stavu
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita je součástí zastavěného území.
o Rozloha lokality
0,157ha
o Využití území
OS
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro rozšíření otevřených sportovišť, např. hřiště pro obíjenou, tenisový
dvorec, dětské hřiště atp.
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Na Skládce

o dle KN nemá parcela evidované BPEJ, dle ÚAP IV. třída ochrany ZPF (BPEJ 55004) – orná půda
dle KN, dle stavu na větší části bývalá skládka, na části orná půda
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita nenavazuje na zastavěné území.
o Rozloha lokality
2,669ha
o Využití území
VD
o Podmínka pro rozhodování o změnách v území
dohoda o parcelaci
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Pro výrobní činnost v Srbech bude přednostně využita přestavbová plocha P4.1 severně
od zemědělského areálu. Zastavitelná plocha pro výrobu Z4.5 bude využita po vyčerpání přestavbové plochy
nebo pro investiční záměr, který z prostorových důvodů nebo z důvodů hygienických limitů není možné
v přestavbové ploše umístit.
Zastavitelná plocha je přístupná ze silnice III/1972. V zastavitelné ploše bude řešen vstup na pozemek
s ohledem na rozhledové poměry při výjezdu na silnici III/1972 tak, aby v případě jediného vjezdu
na pozemek byly přístupné všechny části lokality s případnými různými vlastníky. Uspořádání ploch
v zastavitelné ploše umožní přístup na účelovou komunikaci Z4.13ze silnice III/1972.
Zastavitelná plocha bude po svém obvodu ozeleněna stromovou zelení tak, aby výrobní areál byl
začleněn do krajiny.
Z4.6

U Radbuzy

o V. třída ochrany ZPF (BPEJ 57201) – trvalý travní porost dle KN a stavu
Lokalita nově navržena ÚP. Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území.
o Rozloha lokality
0,234ha
o Využití území
TI, PD
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro čistírnu odpadních vod pro Srby. Navrhovaná ČOV Srby musí být
umístěna nad hladinou Q100, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody. Pro umístění stavby ČOV
Srby do aktivní zóny stanoveného záplavového území Radbuzy, musí být zpracováno hydrotechnické
posouzení vlivu stavby na povodňové průtoky ve vodním toku Radbuza. Umístění mimo aktivní zónu
záplavového území nebylo možné vzhledem k majetkoprávním poměrům v území.
Z4.7

Pod Hřbitovem

o Plocha nemá BPEJ evidováno – ostatní plocha – jiná plocha dle KN, orná půda dle stavu
Lokalita převzata z ÚPO Srby. Lokalita je v zastavěném území.
o V. třída ochrany ZPF (BPEJ 57201) – trvalý travní porost dle KN a stavu
Lokalita nově navržena ÚP. Zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území.
o Rozloha lokality
0,1882ha
o Využití území
DS.1
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zastavitelná plocha určena pro parkoviště pro potřebu hřbitova, zemědělského areálu a pro odstavování
nákladních vozidel a autobusů. Plocha bude přístupná z účelové komunikace K4.23, může být rovněž
přístupná z příjezdové komunikace k zemědělskému areálu (dle dohody vlastníků). Plocha bude doplněna
vysokou zelení dle regulativů DS.1.
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ZASTAVITELNÉ PLOCHY S VYDANÝM ROZHODNUTÍM
Název

Funkční využití

04_Srby u Horšovského Týna
Zv4.1
Zv4.2

K Roudné
Za Bytovými domy

BV.2
BV.2

Ve správním území celkem
Tabulka 3.
Označení
plochy

Celková
plocha
lokality (ha)

Počet
rodinných
domů

Předpokládaný Předpokládaný
počet bytů
počet obyvatel

1,7175

12

13

31

0,2660
1,4515

2
10

2
11

5
26

1,718

12

13

31

Celková
plocha lokality
(ha)

Předpokládaný
počet
rodinných
domů

0,000

0

3,800
2,2109
1,2475
0,2326
0,1088

14
14

15
15

36
36

0,000

0

0

0

Poznámka

ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Název

Funkční využití

01_k.ú. Medná
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
Z2.1
U Lesíka
Z2.2
K Metelsku
Z2.3
Hřiště
Z2.4
K Srbům
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna

BV, PD, PZ
VD, PD
PS
TI
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Název

Funkční využití

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna

Celková
plocha lokality
(ha)

Předpokládaný
počet
rodinných
domů

6,589

21

Předpokládaný
počet bytů
Předpokládaný
v RD a
počet obyvatel
bytových
domech
23
56

Navazující dokument

Z4.1

Za Hospodou

BV, PD, PZ

2,2500

11

12

29

územní studie, DOP

Z4.2

K Polžicím

BV, PD

0,8522

8

9

22

DOP

Z4.3

Za Farou

BV, PD

0,2395

2

2

5

DOP

Z4.4

U Hřiště

OS

0,1571

Z4.5

Na Skládce

VD

2,6686

Z4.6

U Radbuzy

TI, PD

0,2337

Z4.7

Pod Hřbitovem

DS.1

0,1882

05_k.ú. Vítání

Ve správním území celkem

DOP

0,000

0

0

0

10,389

35

38

92

Poznámka: Předpokládaný počet rodinných domů, bytů a obyvatel je orientační.
Tabulka 4.

Označení
plochy

PŘESTAVBOVÉ PLOCHY

Název

Funkční využití

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
P4.1

U Zemědělského areálu

Ve správním území celkem

Předpokládaný
Celková
počet
plocha lokality
rodinných
(ha)
domů
0,729

VD

Předpokládaný
počet bytů
v bytových, Předpokládaný
resp.
počet obyvatel
rodinných
domech

0

0

0

0

0

0

0,729

0,729
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J.1.3.

P Ř E S T AV BO V É P L O C H Y

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
P4.1

U Zemědělského areálu

o Plocha nemá BPEJ evidováno – zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha – manipulační plocha dle
KN a dle stavu
Lokalita převzata z ÚPM Srby. Lokalita je v zastavěném území.
o Rozloha lokality
0,729ha
o Využití území
VD
o Požadavky na urbanistickou koncepci
Zástavba musí svým objemem respektovat stávající charakter sousedních zemědělských usedlostí a
rodinných domů. Vzhledem k obytné zástavbě musí být dodrženy hygienické limity.

J.2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
J.2.1.

S T Á VA J Í CÍ S TA V M O T OR O V É DO P R A VY

Obcí Srby a její částí Polžice a Vítání prochází silnice II. třídy č. II/197 a na ní připojené silnice III. třídy
č. III/1971 z Polžic do Horního Metelska, č. III/1961 z obce Srby do Zámělíče, č. III/1962 z obce Srby
do Meclova a III/1972 z obce Srby do Roudné a Hašova. Z komunikace II/197 odbočuje dále silnice III. třídy
č. III/1972a do Medné.
Silnice II. a III. třídy v řešeném území nesplňují na některých úsecích parametry požadované normou.
S ohledem na intenzity provozu však tento stav nepovažujeme vždy nutně za překážku bezpečnosti silničního
provozu. Nejvíce problematická místa jsou řešena v kapitole návrh.
Hlavní závady stávajícího komunikačního systému se vesměs koncentrují na průtah silnice II/197:
01_k.ú. Medná
•
•

Zúžený uliční profil na silnici III/172 a mezi domy parc. č. 12/3 a parc. č. 11/3 – stávající šířka uličního
prostoru cca 4,00 m neumožňuje vyhnutí dvou protijedoucích vozidel.
Autobusové zastávky (bez vyznačení) na návsi – vzhledem k intenzitě provozu a dostatečnému prostoru
na návsi by však bylo budování zastávkových pruhů autobusové zastávky neekonomické. Autobus může
dle našeho názoru zastavovat bezpečně poblíž přístřešku v rámci plochy návsi.

02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
•
•
•
•
•
•
•

Křižovatka silnic II/197 a III/1972 v Polžicích - nevyhovující rozhledové poměry
Chybějící chodník podél silnice II/197
Sjezd ze silnice II/197 – nevhodně umístěný sjezd k hasičské zbrojnici v místě nepřehledné křižovatky.
Příliš mnoho sjezdů do obytné části po jižní straně silnice II/197 – V současnosti je možno ze silnice
II/197 sjet k obytné části po jižní straně čtyřmi sjezdy.
Chybějící pěší propojení podél napájecího kanálu rybníků Horšovské obory.
Zúžený uliční profil na silnici II/197 mezi domy parc. č. 1 a parc. č. 34 – stávající šířka uličního prostoru
cca 8,00 m neumožňuje splnit požadavky ČSN 73 6110 a zároveň vybudovat chodník.
Chybějící dešťová kanalizace a řešení odvodnění vsakováním do okolních pozemků.

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
•

Mosty přes Radbuzu – nevyhovující šířkové uspořádání mostních objektů č. 197-001 a 197-002 - šířka
vozovky cca 5,50 m, šířka chodníků (spíše bezpečnostních odstupů) pouze 0,75 m, vystupující kaplička
se sochou.
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Křižovatka silnic II/197 a III/1962 v Srbech - rozlehlá nepřehledná křižovatka, chybějící fyzické
zvýraznění hlavní komunikace (II/197).
Křižovatka silnic II/197 a III/1972 v Srbech - nevyhovující rozhledové poměry v křižovatce
Silnice II/197 – protisměrné směrové oblouky na vjezdu do obce ve směru od Polžic.
Křižovatka silnic II/197 a místní komunikace do Medné - nevyhovující úhel připojení v křižovatce
Chybějící chodníky
Chybějící komunikační propojení pro pěší mezi Srby a Polžicemi
Chybějící dešťová kanalizace a řešení odvodnění vsakováním do okolních pozemků.

05_k.ú. Vítání
•

Nevhodně řešené autobusové zastávky bez zastávkového pruhu v místě křižovatky na silnici II. třídy.

Síť ostatních místních komunikací a silnic je ve stavu víceméně adekvátním jejich významu a nevykazuje
zásadnější nedostatky. Jelikož se silnice II/197 mezi Srby a Polžicemi nachází v místě okraje zátopového území
na násypu, bylo oproti části Průzkumy a rozbory tohoto územního plánu upraveno zátopové území u této silnice.
V mezidobí byly též vybudovány zastávkové pruhy autobusové zastávky v Srbech.
J.2.2.

N Á V R H D O P R A VY

Řešení dopravní části územního plánu spočívá především v odstranění lokálních závad na dnešní
komunikační síti. V zásadě je stávající komunikační skelet ponechán. Nově navržené komunikace slouží
především k obsluze území určených pro rozvoj bydlení nebo podnikání.
Jednotlivé závady jsou řešeny následujícím způsobem:
01_k.ú. Medná
• Medná – V zúženém uličním prostoru mezi domy parc. č. 12/3 a parc. č. 11/3 bude osazeno svislé dopravní
značení vymezující přednost v jízdě v tomto úseku.
• obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1 Plochy
změn v krajině (kapitola E.)
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
• D2.1 - v křížení silnic II/197 a III/1971 je navržena okružní křižovatka včetně připojením komunikace
do jihozápadní části návsi - řešení nevyhovujících rozhledových poměrů, nevhodně umístěného sjezdu
od hasičské zbrojnice, chybějícího chodníku. Na prostorné ploše je navržena malá okružní křižovatka silnic
II/197 a III/1971, která jednak zlepšuje rozhledové poměry na všech připojených paprscích, jednak
zpřehledňuje dopravní řešení v lokalitě a přispívá ke zpomalení jízdy na vjezdu do obce. Navržené řešení
umožňuje zásobování všech přilehlých pozemků i hasičské zbrojnice. Ta by neměla být připojena přímo
na silnici II/197, ale prostřednictvím okružní křižovatky. Toto řešení je v návrhu územního plánu ponecháno
jako řešení, jež zlepšuje stávající stav a celkově urbanizuje celý prostor nově vzniklého návesního prostoru.
Dále navržené řešení zlepšuje připojení obslužné komunikace D2.3 mezi stávajícími stodolami severně
od návsi a výrobní zónou.
• D2.5 - v prostoru návsi návrh chodníku a úprava autobusové zastávky na silnici II/197 řešení chybějícího
chodníku, množství sjezdů ze silnice II/197 a zúženého prostoru mezi domy parc. č. 1 a parc. č. 34 .
V zúženém prostoru mezi domy je navrženo místní zúžení silnice II/197 na šířku 6,00 m mezi obrubami,
které umožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích běžných vozidel a chodník po severní straně komunikace
o šířce 2,00m (nejméně 1,50 m). V dalším úseku, kde je šířka již vyhovující bude silnice II/197 navržena
v kategorii MS 8/50 s chodníkem na severní straně šířky nejméně 2,25 m. V rámci řešení bude na návsi
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navrženo vybudování zastávkového pruhu (zálivu) autobusové zastávky s přechodem pro chodce umístěným
v souladu s ČSN.
• D4.11 (K4.24)- komunikace pro pěší a cyklisty při severní straně silnice II/197 mezi Srby a Polžicemi šířky
2,50 m, oddělená od silnice dělícím pásem šířky nejméně 1,50 m, komunikace slouží pro zvýšení
bezpečnosti chodců a cyklistů na relativně frekventované komunikaci II. třídy
• obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1 Plochy
změn v krajině (kapitola E.)
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
• Medná – V zúženém uličním prostoru mezi domy parc. č. 12/3 a parc. č. 11/3 bude osazeno svislé dopravní
značení vymezující přednost v jízdě v tomto úseku.
• obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1 Plochy
změn v krajině (kapitola E.)
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
• D4.1 úprava křižovatky silnic II/197 a III/1962 - řešení nepřehledné křižovatky. Je zde navržena malá
okružní křižovatka s chodníkem a napojením zásobovacího dvora prodejny. Silnice III/1961 není
z prostorových důvodů napojena přímo do okružní křižovatky, ale na silnici III/1962 ve vzdálenosti cca 60 m
od okružní křižovatky (před bývalou školou).
• D4.2 rozšíření mostu přes Radbuzu - řešení nevyhovujícího šířkového uspořádání mostu. Navrženo je
rozšíření mostovky umožňující vybudovat šířku vozovky v kategorii MS 8/50 a chodník šířky nejméně
2,25 m. Variantně je možná změna polohy mostů o cca 5 m východně s přímým vedením a napojením
na upravenou trasu silnice II/197 na levém břehu Radbuzy.
V severní části návsi v Srbech bude řešeno šířkové uspořádání silnice II/197 řešení chybějícího chodníku
včetně napojení nové komunikace D4.5, obsluhující zastavitelnou plochu Z4.1 v severní části Srb -.
Výhledové komfortnější řešení (varianta) navazuje na směrovou úpravu polohy mostu přes Radbuzu.
V tomto případě je silnice II/197 přeložena blíže k Radbuze, čímž se zároveň dosáhne významného zlepšení
rozhledových poměrů v následující křižovatce silnic II/197 a III/1972 (viz další bod).
• D4.3 úprava křižovatky silnice II/197 a III/1972 - řešení nevyhovujících rozhledových poměrů. Křižovatka
silnic je navržena jako styková a je posunuta o cca 30 m ve směru k Polžicím.
• D4.4 úprava křižovatky silnice II/197 a místní komunikace do Medné - řešení nevyhovujícího úhlu připojení
křižovatky. Navrženo je nakolmení paprsku místní komunikace. Trasa nakolmené komunikace bude vedena
v dostatečné vzdálenosti od stávajících vzrostlých stromů.
• Z4.7 parkoviště Pod Hřbitovem - řešení dopravy v klidu. Pod Hřbitovem je navrženo záchytné parkoviště,
pokrývající jak potřebu přilehlého zemědělského areálu a hřbitova, tak řešící parkování motorizovaných
návštěvníků obce. V této lokalitě by se mělo centrálně odehrávat i odstavování všech druhů nákladních
vozidel a autobusů v Srbech.
• D4.11, resp. D2.4 – návrh nemotoristické komunikace podél silnice II/197 mezi Srby a Polžicemi řešení
chybějícího chodníku. Po severní straně silnice II/197 je navržena nemotoristická komunikace š. 2,50 m
oddělená od silnice dělícím pásem šířky nejméně 1,50 m, komunikace slouží pro zvýšení bezpečnosti chodců
a cyklistů na relativně frekventované komunikaci II. třídy
• obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1 Plochy
změn v krajině (kapitola E.)
05_k.ú. Vítání
•

Stavby pro pěší a cyklisty:
úprava autobusové zastávky v místě křižovatky na silnici II. třídy bude řešena v rámci vymezeného
veřejného prostranství východně od silnice II/197
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obnova, resp. návrh účelových komunikací v krajině, využívaných pěšími a cyklisty viz tabulka 1 Plochy
změn v krajině (kapitola E.)

J.3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
J.3.1.

Z Á S O BO V Á NÍ V O D O U

Pro zpracování části zásobování pitnou vodou bylo využito souhrnného materiálu „Program rozvoje
vodovodů a kanalizace Plzeňského kraje“ (aktualizace 30. 11. 2004).
S T A V Z ÁS O BO V Á NÍ P I T NO U A NÁ VR H D L E PRVKPK
Správní území není zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají
ke svému zásobování domovní studny.
01_k.ú. Medná
• Obec není zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému
zásobování domovní studny.
• PRVKPK předpokládá zachování stavu. PRVKPK upozorňuje na nutnost trvalého sledování kvality vody ve
využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky
na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu pitné vody nebo si dle PRVKPK zajistí potřebné
množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
• Obec není zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému
zásobování domovní studny.
• PRVKPK předpokládá zachování stavu. PRVKPK upozorňuje na nutnost trvalého sledování kvality vody
ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví
požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu pitné vody nebo si dle PRVKPK zajistí
potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
• Obec není zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému
zásobování domovní studny.
• PRVKPK předpokládá zachování stavu. PRVKPK upozorňuje na nutnost trvalého sledování kvality vody
ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví
požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu pitné vody nebo si dle PRVKPK zajistí
potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
• Obec není zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému
zásobování domovní studny. Dle PRVKPK kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se
stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích dusičnanů a bakteriologického vyšetření.
• PRVKPK navrhuje vyhledání zdroje pitné vody v min. kapacitě 0,8l/s, ze kterého by byla voda přiváděna
do navrhovaného vodojemu Srby o kapacitě 50 m3 (415,20/413,00 m n. m.). Z vodojemu by byla obec
zásobována gravitačně. Realizace se předpokládala v roce 2013.
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• Stávající vodní zdroje pro zásobování zemědělského areálu Meclovské zemědělské a.s. v k.ú. Srby
na pravém břehu Radbuzy jsou zachovány.
05_k.ú. Vítání
• Obec není zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé používají ke svému
zásobování domovní studny.
• PRVKPK předpokládá zachování stavu. PRVKPK upozorňuje na nutnost trvalého sledování kvality vody
ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví
požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu pitné vody nebo si dle PRVKPK zajistí
potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
N Á V R H Z ÁS O BO V Á NÍ P I T NO U V O D O U
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
ÚPO Srby (2001) se při návrhu zásobování pitnou vodou řídil tehdy platným návrhem ÚP VÚC okresu
Domažlice, kdy bylo navrženo připojení Srb, Polžic a variantně Medné na vodovodní síť v Horšovském Týně.
Dle tohoto materiálu kapacitní zdroje (prameniště Svatá Anna a Důl Meclov – v úhrnu cca 40 l/s) umožňovaly
vedle zásobování vlastního Horšovského Týna (stávající odběr cca 10 l/s) i dodávku vody do Polžic, Srb a
variantně i Medné. Horšovský Týn byl již v době zpracování ÚPO Srby napojen na vodovodní přivaděč z údolní
nádrže Nýrsko, přivaděč byl však tehdy používán pro dodávku pitné vody z Horšovského Týna do Domažlic.
Předpokládalo se přivedení pitné vody do Polžic a Srb vodovodním řadem vedeným podél silnice II/197
z Horšovského Týna.
V současné době je hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod Horšovský Týn vodní nádrž
Nýrsko. Částečně je skupinový vodovod dotován také vodními zdroji z prameniště Svatá Anna a Důl Meclov.
Z těchto zdrojů jsou v současné době zásobovány stávající vodojemy západně od Horšovského Týna, tj. VDJ
Mašovice a věžový VDJ Důl Meclov (pracovní název „Jáma Srby“).
Budoucnost vodního zdroje Důl Meclov je vzhledem k důlním pohybům nejistá. Město Horšovský Týn
proto připravuje využití stávajícího vodovodního potrubí Důl Meclov – VDJ Mašovice – ČS Horšovský Týn
v opačném směru pro zásobování stávajících vodojemů západně od Horšovského Týna (vydáno územní
rozhodnutí).
Územní plán Srby navrhuje zásobování pitnou vodou z vodovodního systému Důl Meclov – VDJ
Mašovice – ČS Horšovský Týn. Vodovodní řad pro zásobování obce Srby a Polžice (variantně i Medné) bude
připojen na věžový VDJ Meclov (pracovní název „Jáma Srby“, kapacita 200 m3). Vodovodní řad (DN 100 –
150) bude veden podél silnice III/1961 do Srb a odtud podél II/197 do Polžic, variantně i do Medné.
Pro zásobování Srb a Polžic pitnou vodou je nutné počítat s max. denní spotřebou Qmax = 120 m3 =1,39 l/s).
Celková průměrná potřeba vody částí Srby a Polžice je Qprům. = 80,14 m3.d-1 = 0,93 l/s.
Provozovatelem vodovodní sítě v Horšovském Týně jsou Chodské vodárny a kanalizace a.s. Navržené
řešení bylo s provozovatelem vodovodní sítě CHVaK a.s. v průběhu zpracování návrhu ÚP konzultováno.
Výpočet spotřeby pitné vody
Polžice
a)
b)

stávající počet obyvatel
výhledový nárůst počtu obyvatel

78 ob.
36 ob.

Potřeba vody
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78 x 126 l.os.d-1
36 x 126 l.os.d-1

9,83 m3.d-1= 0,11 l.s-1
4,54 m3.d-1 = 0,05 l.s-1

Celková potřeba vody – průměrná Qp
Občanská vybavenost 20 % Qp
Celková potřeba vody

14,37 m3.d-1 = 0,17 l.s-1
2,87 m3.d-1 = 0,03 l.s-1
17,24 ;.d-1 = 0,20 l.s-1

Maximální denní potřeba vody Qmax. (koeficient kmax. 1,5)
17,24 x 1,5

25,86 m3.d-1 = 0,30 l.s-1

Celková potřeba vody pro Polžice
Celková potřeba vody Qprům.
Celková maximální potřeba vody Qmax

17,24 m3.d-1 = 0,20 l.s-1
25,86 m3.d-1 = 0,30 l.s-1

Srby
a)
b)

stávající počet obyvatel
výhledový nárůst počtu obyvatel

258 ob.
158 ob.

Potřeba vody
a)
258 x 126 l.os.d-1
b)
158 x 126 l.os.d-1

32,51 m3.d-1= 0,38 l.s-1
19,91 m3.d-1 = 0,23 l.s-1

Celková potřeba vody – průměrná Qp
Občanská vybavenost 20 % Qp
Celková potřeba vody

52,42 m3.d-1 = 0,61 l.s-1
10,48 m3.d-1 = 0,12 l.s-1
62,90 m3.d-1 = 0,73 l.s-1

Maximální denní potřeba vody Qmax. (koeficient kmax. 1,5)
62,90 x 1,5
Celková potřeba vody pro Srby
Celková potřeba vody Qprům.
Celková maximální potřeba vody Qmax
Celková potřeba vody pro Srby a Polžice
Celková potřeba vody Qprům.
Celková maximální potřeba vody Qmax

94,35 m3.d-1 = 1,09 l.s-1
62,90 m3.d-1 = 0,73 l.s-11
94,35 m3.d-1 = 1,09 l.s-1

80,14 m3.d-1 = 0,93 l.s-11
120,21 m3.d-1 = 1,39 l.s-1

01_k.ú. Medná
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
05_k.ú. Vítání
V částech Medná, Roudná a Vítání je zachováno zásobování pitnou vodou dle PRVKPK, tedy z vlastních
studní u jednotlivých nemovitostí.
Ve všech obcích je nutné trvalé sledování kvality vody ve využívaných studních a v případě, že kvalita
vody nebude vyhovovat platným předpisům, kterými se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít
individuální úpravu pitné vody nebo si potřebné množství vody pro pitné účely zajistit ve formě balené pitné
vody.
V části Medná je variantně řešeno zásobování pitnou vodou z vodovodního systému Důl Meclov – VDJ
Mašovice – ČS Horšovský Týn. Vodovodní řad bude napojen na navržené vodovodní řady v Srbech.

Ing. arch. Blanka Hysková, Jiráskovo nám. 18, 326 00 Plzeň, Autorizovaný architekt ČKA 01142

85

ÚP Srby

Listopad 2017

Zásobování části Medná však závisí na ekonomické efektivitě tohoto řešení, což je vzhledem k nízkému počtu
trvale žijících obyvatel v Medné problematické.
P O Ž Á R NÍ V O D A
Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním § 29 odst. 1 písm. k) zákona o požární
ochraně ve vazbě na ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.
Komunikace pro příjezd a přístup požární techniky musí být řešeny v souladu s ustanovením ČSN73
0802, respektive s ČSN 73 0804.
Po realizaci veřejného vodovodu v částech Polžice, Srby a variantně v Medné bude požární voda zajištěna
z požárních hydrantů na navrhovaných rozvodech vody, resp. ze stávajících zdrojů požární vody v závislosti
na výsledku projednání projektové dokumentace navrhované vodovodní sítě.
Přehled zdrojů vody pro hašení požárů
Srby
řeka Radbuza pod mostem na pravém břehu, náhon
Polžice
řeka Radbuza
Medná
rybník
Vítání
rybník, požární nádrž na návsi
Roudná
rybníky
J.3.2.

O D K A NA LI Z O V Á NÍ

S T A V O D KA NA L I Z O VÁ NÍ A NÁV R H D L E PRVKPK
Pro zpracování části odkanalizování bylo využito souhrnného materiálu „Program rozvoje vodovodů a
kanalizací Plzeňského kraje“ (aktualizace 30. 11. 2004).
01_k.ú. Medná
• Obec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové
vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.
• PRVKPK: Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě
zahrnuté do priorit PRVKPK. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen po
roce 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a provedení konkrétní stavby:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody podle umístění stavby do vodoteče nebo
vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem)
- jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část)
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
• Obec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je po předčištění
v septicích napojeno cca 55% obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce Srby, má celkovou délku
1,185 km. Vybudována je v různých časových obdobích převážně z betonových trub hrdlových, ale i
drážkových DN 400. Svým provedením nevyhovuje současným normám. Kanalizace je zaústěna jednou
výústí do Radbuzy, druhou do náhonu, napájejícího rybníky v Horšovské oboře, který se vlévá zpět
do Radbuzy. Od cca 37% obyvatel jsou odpadní vody odváděny po předčištění v septicích přímo
do recipientu nebo vsakovány pomocí drénů. Odpadní vody od cca 8% obyvatel jsou zachycovány
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v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody
do recipientu.
• PRVKPK: s ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou
využívány místní podzemní zdroje, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a
kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových
akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody
akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Srby. Dešťové vody
budou nadále odváděny stávající kanalizací.
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
• Obec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové
vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.
• PRVKPK: Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě
zahrnuté do priorit PRVKPK. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen
po roce 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a provedení konkrétní stavby:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody podle umístění stavby do vodoteče nebo
vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem)
- jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část)
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
• Obec Srby má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je po předčištění
v septicích napojeno cca 36% obyvatel sídla. Kanalizace, která je ve správě obce Srby, má celkovou délku
cca 1,535 km. Vybudována je v různých časových obdobích převážně z betonových trub DN 300 až DN 600,
místy mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením plně nevyhovuje současným normám.
Odpadní vody jsou zaústěny pěti výústěmi do řeky Radbuzy, jednou výústí do umělého náhonu, dotujícího
vodou rybníky v Horšovské oboře, který se vlévá zpět do řeky Radbuzy.
Ze čtyř bytových domů, představující odpadní vody od 27 % obyvatel obce, jsou odpadní vody přivedeny
do společného biologického septiku, odtok je zaústěn do zatrubněné vodoteče. Kanalizace délky cca 0,09 km
a septik jsou v majetku a správě Sdružení nájemníků.
Od 29 % obyvatel jsou odpadní vody odváděny po předčištění v septicích přímo do vodoteče nebo
vsakovány pomocí drenů. Odpadní vody od 6 % obyvatel jsou zachyceny v bezodtokových jímkách a
vyváženy na polní a jiné pozemky. Od 2 % obyvatel jsou odpadní vody po přečištění v domovních
mikročistírnách svedeny do povrchových vod.
Jednotná kanalizace odvádí dešťové vody do recipientu.
• PRVKPK: V obci Srby je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce
2,28 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilu DN 250. Navržena je mechanickobiologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní dostabilizací kalu. Hrubé předčištění je navrženo
v nejjednodušším provedení – jemné česle a vertikální lapák písku. Biologická část je navržena jako
dlouhodobá aktivace s nitrifikací v jedné nebo dvou čistírenských jednotkách. Aerace a homogenizace
nádrže je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky s dodávkou vzduchu z dmychadla. Pro separaci
kalu je uvažována jedna dosazovací nádrž s vertikálním průtokem.
Přebytečný kal bude shromažďován v uskladňovací nádrži, po zahuštění sedimentací odvodňován
mobilním zařízením (případně odvážen k odvodnění). Na takto odvodněný kal bude vytvořen prostor pro
uskladnění minimálně na období 6 měsíců. Nezávadný odvodněný kal bude aplikován na zemědělské
pozemky.
Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.
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05_k.ú. Vítání
• Obec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou
zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové
vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků.
• PRVKPK: Vzhledem k velikosti a umístění místní části není nakládání s odpadními vodami v lokalitě
zahrnuté do priorit PRVKPK. Definitivní způsob nakládání s odpadními vodami v místní části bude řešen
po roce 2015.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a provedení konkrétní stavby:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody podle umístění stavby do vodoteče nebo
vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem)
- jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část)
N Á V R H O D KA NA L I Z O VÁ NÍ
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
V Polžicích je navržena plocha pro ČOV pro část Polžice v zastavitelné ploše Z2.4 na levém břehu
bezejmenného levostranného přítoku Radbuzy – HOZ (IDVT 10250680). Navrhovaná ČOV Polžice musí být
umístěna nad hladinou Q100 řeky Radbuzy, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody. Kanalizace bude
řešena jako oddílná. Navrženy jsou koridory splaškové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod.
Odkanalizování zastavitelných ploch bude řešeno oddílnou kanalizační sítí. V maximální možné míře bude
odkanalizování řešeno gravitačně, čerpací stanice na splaškové kanalizaci budou umístěny následnou
projektovou dokumentací.
Stávající jednotná kanalizace bude užita pro odvod dešťových vod do recipientu.
Zákresy navržené splaškové kanalizace je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce
odkanalizování jednotlivých obcí a lokalit, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci
koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras navržených kanalizačních systémů a konkretizace tras
jednotlivých stok bude řešena až v dalších stupních projektové dokumentace. Proto stavby kanalizačních řadů
oddílné kanalizace v řešeném území, které zlepšují odkanalizování území, jsou v souladu s koncepcí
odkanalizování území a nejsou jmenovitě v ÚP zakresleny, budou povolovány bez změny ÚP; jejich přesná
lokalizace bude upřesněna následnou projektovou dokumentací.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude do doby definitivního řešení provedeno podle umístění a provedení
konkrétní stavby:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody podle umístění stavby do vodoteče nebo
vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem)
- jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část)
Při územním a stavebním řízení bude zakotvena povinnost investora přepojit se na splaškový kanalizační
systém obce po jeho zprovoznění.
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
V Srbech je navržena plocha pro ČOV pro část Srby v zastavitelné ploše Z4.6 na pravém břehu Radbuzy.
ČOV Srby musí být umístěna nad hladinou Q100, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody. Pro místění
stavby ČOV Srby do aktivní zóny stanoveného záplavového území Radbuzy, musí být zpracováno
hydrotechnické posouzení vlivu stavby na povodňové průtoky ve vodním toku Radbuza. Kanalizace bude řešena
jako oddílná. Navrženy jsou koridory splaškové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod.
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Odkanalizování zastavitelných a přestavbových ploch bude řešeno oddílnou kanalizační sítí. V maximální
možné míře bude odkanalizování řešeno gravitačně, čerpací stanice na splaškové kanalizaci budou umístěny
následnou projektovou dokumentací.
Stávající jednotná kanalizace bude užita pro odvod dešťových vod do recipientu. Síť bude podle
investičních možností obce postupně doplňována a rekonstruována.
Zákresy navržené splaškové kanalizace je nutno chápat jako schematické vyjádření koncepce
odkanalizování jednotlivých obcí a lokalit, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci
koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras navržených kanalizačních systémů a konkretizace tras
jednotlivých stok bude řešena až v dalších stupních projektové dokumentace. Proto stavby kanalizačních řadů
oddílné kanalizace v řešeném území, které zlepšují odkanalizování území, jsou v souladu s koncepcí
odkanalizování území a nejsou jmenovitě v ÚP zakresleny, budou povolovány bez změny ÚP; jejich přesná
lokalizace bude upřesněna následnou projektovou dokumentací.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude do doby definitivního řešení provedeno podle umístění a provedení
konkrétní stavby:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody podle umístění stavby do vodoteče nebo
vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem)
- jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část)
Při územním a stavebním řízení bude zakotvena povinnost investora přepojit se na splaškový kanalizační
systém obce po jeho zprovoznění.
01_k.ú. Medná
03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna
05_k.ú. Vítání
V částech Medná, Roudná a Vítání je zachován způsob odkanalizování dle stávajícího stavu.
Odkanalizování nových staveb bude provedeno podle umístění a provedení konkrétní stavby:
- domovní čistírnou s vypouštěním vyčištěné vody podle umístění stavby do vodoteče nebo
vsakováním (za domovní ČOV lze považovat i septik doplněný vhodným zemním filtrem)
- jímkou na vyvážení (s vyvážením na ČOV určenou pro místní část)
J.3.3.

Z Á S O BO V Á NÍ E L E K TR I CK O U E NE R G I Í

V závislosti na funkčním využití bylo navrženo zásobování zastavitelných a přestavbových území
elektrickou energií. V území byly navrženy dvě nové trafostanice:
•

T N 2.1

•

T N 4.1

trafostanice pro zastavitelnou plochu Z2.2 v Polžicích. Na rozvodnou síť je trafostanice
připojena zemním kabelem. Umístění trafostanice bude konkretizováno v územním řízení.
trafostanice pro zastavitelnou plochu Z4.5 v Srbech Na rozvodnou síť je trafostanice připojena
zemním kabelem. Umístění trafostanice bude konkretizováno v územním řízení

Ostatní nová zástavba ve správní území bude pokryta ze stávajících trafostanic novými vývody.
Pro zásobování zastavitelných ploch elektrickou energií platí zásada, že připojením zastavitelné plochy nesmí
dojít ke zhoršení zásobování elektrickou energií v zastavěném území.
V souladu s požadavky zadání ÚP nebudou v řešeném území umísťovány stožáry větrných elektráren a
nové fotovoltaické elektrárny na terénu, tj. ani v plochách výroby a služeb. Fotovoltaické elektrárny jsou
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přípustné na objektech v celém správním území, pokud to funkční a prostorové regulativy a limity území
v konkrétních plochách dovolují. Omezení pro umisťování fotovoltaických elektráren jsou např. na památkově
chráněných objektech.
J.3.4.

Z Á S O BO V Á NÍ P LY NE M

Ve správním území se nenachází nadřazená distribuční síť VTL ani STL plynovodů. Je navržen koridor
STL plynovodu pro zásobování částí Srby, Polžice a variantně i Medná zemním plynem (VPS VE4.1). STL
plynovod je připojen na stávající STL rozvody u obce Mašovice.
V grafické části ÚP je zakresleny pouze STL páteřní plynovodní řad od Mašovic přes Polžice a Srby
do Medné. Tento zákres je nutné chápat jako schematické vyjádření koncepce zásobování plynem jednotlivých
částí obce. Proto STL plynovodní rozvody v řešeném území, které jsou v souladu s koncepcí zásobování plynem
a nejsou jmenovitě v ÚP zakresleny, budou povolovány bez změny ÚP; jejich přesná lokalizace bude upřesněna
následnou projektovou dokumentací.

J.4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Stávající významné plochy veřejných prostranství jsou v území stabilizovány ve funkčních plochách:
veřejná prostranství s dominantní funkcí dopravy
veřejná prostranství s dominantní funkcí zeleně
veřejná prostranství s dominantní funkcí sportu (pouze návrh)
V ostatních funkčních plochách jsou vždy přípustným využitím plochy veřejných prostranství s plochami
okrasné a rekreační zeleně a liniovou zelení, drobnými vodními prvky, městským mobiliářem, drobnou zahradní
architekturou.
• PD
• PZ
• PS

Nové plochy veřejných prostranství byly v zastavitelných a přestavbových plochách navrženy v souladu
s vyhláškou 501/2006 Sb. v platném znění (§7, odst. 2 vyhlášky 269/2009Sb.). U lokalit s požadavkem
na zpracování územních studií budou tato veřejná prostranství dále zpřesňována v souladu s touto vyhláškou.

J.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
J.5.1.

Ú Z E M NÍ S YS T ÉM E K OL O G I C KÉ S TA BI L I TY

ÚSES je v místních podmínkách pro územní plán Srby zpracován v podrobnosti Plánu (měřítko 1:5 000
až 1:500), a to na hranice pozemků KN či na prostorové rozdělení lesa (lesnický detail), případně na aktuální
krajinná rozhraní. Vymezení skladebných částí ÚSES převzalo vyšší hierarchii z platných Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje (2009; aktualizace 2014; dále ZÚR PK) a doplnilo v území lokální hierarchii
s návaznostmi do všech již revidovaných sousedních území (město Hostouň, obec Meclov). V řešeném území
byl zpracován Generel ÚSES již v roce 1999 (Urbanová 1999) a neodpovídal ani tehdejším metodickým
požadavkům na projektování ÚSES, zvláště pak při zcela neřízeném propojování stanovišť přes 2 a více
hydrických řad (biotické bariéry!). V konečné podobě pak v Generelu nešlo o reprezentativní systém ES. Podle
§2, odst. 3 Vyhlášky 395/1992 Sb. musí být do ÚP, LHP, KPÚ a podobných detailních dokumentací zahrnut
vždy ÚSES v podrobnosti Plánu. V rámci revize a aktualizace ÚSES byla též vymezena biocentra na kontrastní
křížení mezofilních a hygrofilních systémů ES či biotopů (podle Maděra, Zimová 2005). Revizi a aktualizaci
ÚSES provedla odborně způsobilá osoba s autorizací ČKA (GeoVision, RNDr. Ing. Miroslav Hájek, 2014).
Aktuálně přítomné systémy ES v posloupnosti od nadregionální úrovně (NR) k regionální (R) a lokální
úrovni (L) byly v širším zájmovém území obce Srby prostorově provázány a vytvářejí logický systém ES
vymezený výhradně na ekosystémovém základě (tj. biotopovém resp. stanovištním). V řešeném území byly
proto naznačeny a prověřeny návaznosti do všech sousedních území podle platných metodických přístupů
projektování ÚSES. Výjimkou je k.ú. Zámělíč, kde byl do KPÚ Zámělíč (Boušová, ve zprac.) implementován
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metodicky chybný starý Generel ÚSES bez předchozí revize a aktualizace do podrobnosti Plánu ÚSES (chybné
propojení do systému ES, chybějí LBC do 2km a tudíž i návaznost mezi ORP Horšovský Týn a Domažlice). Při
aktualizaci ÚSES bylo v řešeném území zásadně postupováno od nejvyšší regionální hierarchické úrovně ÚSES
k nejnižší. Na všech hierarchických úrovních byl při detailním vymezování skladebných částí kladen důraz
na reprezentativní propojování příbuzných biotopů či stanovišť do systému a na to, aby vymezený ÚSES tvořil
skutečnou síť, která bude kromě hlediska reprezentativnosti také kontinuální (spojitá) a bude tvořit systém
bez „slepých“ odboček.

R E G I O NÁ L NÍ Ú R O V E Ň ÚSES
Vyšší hierarchie ÚSES vychází z celorepublikové koncepce založené v ÚTP NRaR ÚSES ČR (Bínová et
al. 1996) a byla fakticky převzata ze ZÚR PK (2009; aktualizace 2014). V řešeném území se jedná pouze o
regionální (R) hierarchii, která byla upřesněna na hranice KN a poté prostorově provázána s lokálními systémy
ES.
Upřesněný nivní až mezofilní bučinný regionální systém ES je na nivních loukách, v mokřadech,
fragmentech lužních lesíků i v mezofilních lesních porostech převážně částečně funkční (zkulturněné louky,
kulturní lesy) a jen místy až plně (optimálně) funkční (mokřady, lužní lesíky).
Kódování v regionální hierarchii bylo zachováno podle ZÚR PK (2009).
V této úrovni vyšší hierarchie ÚSES byly v ÚTP NRaR ÚSES ČR (1996) i v ZÚR Plzeňského kraje
(2009, aktualizace 2014; dále ZÚR PK) vymezeny v řešeném území obce Srby dva dílčí biokoridory
regionálního významu (RBK).
Centrální částí řešeného území prochází údolní nivou řeky Radbuzy smíšený RBK nivního až mezofilního
bučinného typu (N-MB) č. RK 187 Niva u Medné-Sv. Vavřinec (aktuálně převažující vegetační typy P – luční,
B – břehové porosty podél tekoucích vod, A – polní (agrocenózy); cílové typy N-MB) a RK 188 Niva u MednéSvatá Anna (aktuálně převažující vegetační typy P – luční, B – břehové porosty podél tekoucích vod, M –
mokřady V – stojaté vody a břehové porosty kolem nich; cílové typy N-MB). Smíšený charakter celého
systému je vyvolán přítomností biotopů v hydrických řadách 3, převažující 4 a místy i 5.
Z okrajových biocenter regionálního významu (RBC) zasahuje do řešeného území pouze RBC č. 1068
Niva u Medné (aktuálně převažující vegetační typy B – břehové porosty podél tekoucích vod a P – luční; cílové
typy N-MB). Četná biocentra jsou smíšeného typu, protože se v nich kříží regionální hygrofilní systémy ES
s lokálními mezofilními systémy.
L O K Á L NÍ Ú R O V E Ň ÚSES
Na území obce Srby byl územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezen poprvé již relativně dávno
v rámci Generelu lokálního ÚSES (Urbanová 1999). Toto vymezení však nedodrželo ani požadované postupy
vymezování ÚSES podle Metodických pokynů MŽP (1992, 1994), ani Rukověti projektanta ÚSES (1995) a
nebylo ho tudíž možné použít do nového ÚP.
V rámci tohoto ÚP Srby byla proto revidována a aktualizována celková koncepce ÚSES na všech
hierarchických úrovních přítomných na správním území obce, tj. regionální i lokální. Z těchto důvodů rovněž
došlo k provázání systémů ES do celkové prostorové skladby v síti kolem 2km a navíc výhradně
po reprezentativních stanovištích, aby byla umožněna kontinuální migrace genetických informací mezi
příbuznými rostlinnými společenstvy a na ně vázanými živočichy. Plán ÚSES Srby řeší rovněž návaznosti do
všech sousedních území.
V relativně zarovnaném reliéfu a intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině byla sledována
vyváženost vymezení hygrofilních a mezofilních systémů ES.
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Všechny upřesněné či nově vymezené „vlhké“ (hygrofilní) systémy jsou podél regulovaných vodotečí,
na zorněných plošinách nebo v zastavěném území sídel obvykle nefunkční. Na zatravněných údolnicích pak
obvykle jen částečně funkční (zkulturněné vlhké louky, sukcesní porosty).
Všechny upřesněné či nově vymezené „suché“ (mezofilní) systémy ES jsou v lesních porostech převážně
jen částečně funkční (kulturní lesy) a jen ojediněle až plně (optimálně) funkční (přírodní lesní biotopy
acidofilních doubrav až bučin). Nefunkční jsou četné úseky mezofilních lokálních biokoridorů na zorněných
plošinách a rozvodných hřbetech.
Kódování v lokální hierarchii bylo přizpůsobeno GIS ORP Horšovský Týn (kód „HT“), aby mohla
postupně vzniknout centrální databáze ÚSES.
Realizace plánu ÚSES je veřejným zájmem. Plán ÚSES obce Srby bude realizován v rámci KPÚ,
z tohoto důvodu nebyl zahrnut mezi veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření ve smyslu zákona
183/2006 v platném znění.
Přírodní (funkční) skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným územím.
V biokoridorech je přípustným využitím příčné vedení liniových inženýrských staveb nebo umístění drobných
technických objektů.
Přehled vymezených hygrofilních systémů ES:
1)
RBK 188 řeky Radbuzy v Polžicích – bezejmenný levostranný („Polžický“) potok –
rybníčky „U cihelny“ – plošina „Na rovině“ – (bezejmenný přítok Křakovského potoka nad Kocourovem);
2)
RBK 188 řeky Radbuzy v Polžicích – bezejmenný pravostranný potok mezi Srby a
Meclovem – plošina „Šířka“ – (bezejmenný levostranný („Zámělíčský“) potok – potok Pivoňka pod Zámělíčí
– RBC 1047 Podhájčí u Ohnišťovic).
Přehled vymezených mezofilních systémů ES:
3)
(RBC 10678 Sv. Vavřinec u Štítar – vrch Ptáčník, 507m – Slatinský vrch, 520m) – „Sedlecký
les“ – „Pálený les“ – Janovcový vrch, 440m – plošina „Pastviny“ – údolí bezejmenného potoka mezi Srby
a Meclovem – kóta Šířka, 428m – (RBC 1047 Podhájčí u Srb); kontrastně-modální systém; s jednou
odbočkou:
a)
propojení „Sedlecký les“ – RBC 1068 Niva u Medné pod Vítáním – plošina Výšina u Roudné,
463m – kóta Remíz, 452m – (údolí „Metelského“ potoka – plošina „Dlouhé záhony“ – údolí Křakovského
potoka u Mového Dvora – ...); kontrastně-modální systém;
4)
(… – Chřebřanský vrch, 512m – polesí „Sněm“ – plošina Výšina u Roudné, 463m – údolí
“Polžického“ potoka v lokalitě „U cihelny“ – (Horšovská obora, Horní remíz – plošina „Dolní Držadlo“ –
RBC 1046 Svatá Anna nad Horšovským Týnem); kontrastně-modální systém; s jednou odbočkou:
a)
propojení (Horšovská obora, Horní remíz) – RBK 188 řeky Radbuzy pod Polžicemi –
pravobřežní svah bezejmenného potoka mezi Srby a Meclovem – (plošina „U stohů – RBK 214 Černého
potoka nad Mašovicemi – …); kontrastně-modální systém.
J.5.2.

P R O S T U P NO S T K R A JI NY A R EK R EA Č NÍ VY U ŽÍ V Á NÍ K R A J I NY

Navržené účelové komunikace zvyšují prostupnost krajiny. Dimenzovány jsou převážně pro společné
užívání pro obhospodařování zemědělského půdního fondu a lesních pozemků, pěšími i cyklisty. Doprovázeny
jsou alejovými výsadbami a krajinnou zelení. V grafické části jsou účelové komunikace graficky značeny
v šířkách:
•
6m
účelová komunikace bez doprovodné aleje
•
8m
účelová komunikace s jednostrannou alejí
•
10 m
účelová komunikace s oboustrannou alejí
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Tyto účelové komunikace lze realizovat v rámci pozemkových úprav. Při pozemkových úpravách se
u ploch účelových komunikací připouští úprava trasování účelové komunikace při zachování propojení cílových
míst navržené účelové komunikace.
Přehled navržených účelových komunikací v krajině je uveden v tabulce č. 1 – Záměry v krajině.
V průběhu zpracování a projednávání územního plánu byly zpracovány pozemkové úpravy v k.ú. Polžice
u Horšovského Týna a v k.ú. Srby u Horšovského Týna. Trasování cest, resp. jejich vyústění na komunikace III.
třídy bylo v některých případech upraveno s ohledem na rozhledové poměry v území. Tyto úpravy byly
do územního plánu převzaty.
K rekreačnímu využívání krajiny (celoroční turistika) je po realizaci všech krajinotvorných opatření
vhodné celé správní území. Z účelových komunikací s trasami pro pěší a cyklisty jsou pro rekreační využívání
krajiny významné zejména účelové komunikace vytvářející vycházkové okruhy v okolí sídel, komunikace
propojující vzájemně jednotlivá sídla správního území, resp. sídla v širším území a komunikace zpřístupňující
lesní cesty s návazností na zemědělský půdní fond, vedené mimo hlavní dopravní tahy.

J.5.3.

P R O T I P O V O D ŇO V Á O P A T Ř E NÍ V KR A J I NĚ
P Ř Í V A L OV Ý MI D E Š TI

– O C HR A NA ZA S TA V Ě NÉ H O Ú ZE M Í P Ř E D

Povodněmi, zejména z přívalových dešťů, jsou ohrožena i území, která neleží přímo u vodních toků se
stanoveným záplavovým územím. Jedná se zejména o jižní část obce Srby a o obec Roudná.
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
•

•

suchý poldr severně od Roudné (K3.6) v k.ú. Roudná u Horšovského Týna včetně zatravnění (K3.4) a
modelace terénu severně nad poldrem (K3.5) pro svedení extravilánových vod mimo území obce
do vodoteče K3.12
dále viz tabulka 1

V současné době do centra obce Roudná stékají veškeré extravilánové vody ze svažitých pozemků
severně nad obcí. V místech navrženého suchého poldru v minulosti obdobný suchý poldr býval, jeho kamenná
hráz (masivní kamenná zídka) je v současné době rozebrána a tudíž nefunkční. Stopy po této zídce jsou však
čitelné v terénu i dnes. Územní plán v tomto místě suchý poldr obnovuje. Vzhledem k tomu, že jeho kapacita
ochraňuje obec Roudná pouze z části, neboť je nepoměr mezi velikostí svažitých ploch nad poldrem a
kapacitními možnostmi navrženého poldru. Proto je nad poldrem navrženo zalučnění K3.4. Ve vzdálenosti cca
150 m od hráze poldru jsou navrženy příkopy pro odvod extravilánových vod K3.5., které odvádějí vodu tak,
aby odtékala z území v plochách mimo zastavěné území.
Severovýchodní část odvodňovacího příkopu K3.5 odtéká do silničního příkopu při III/1972. Cca 60 m
jižně od vyústění odvodňovacího příkopu bude pod silnicí III/1972 zřízen propustek, který extravilánové vody
odvede do otevřeného odvodňovacího příkopu K3.12. Vody dále odtečou stávající vodotečí do vodní plochy
v k.ú. Srby u Horšovského Týna a dále do řeky Radbuzy. Kapacita odvodňovacího příkopu K3.12 bude
v dalších stupních stanovena v závislosti na výpočtu množství odváděných vod. Je zřejmé, že otevřený
odvodňovací příkop k3.12 umožňuje odvést vyšší nárazové kapacity odváděných vod v době přívalových dešťů,
než limitovaný uzavřený profil zakopaný v terénu. V místech navrženého odvodňovacího profilu K3.12
dle vzpomínek pamětníků i dle posledního stojícího vzrostlého stromu kdysi koryto potoka bývalo.
Západní část odvodňovacího příkopu K3.5 pokračuje při západním západním okraji zastavěného území
Roudné k silničnímu příkopu při silnici III/1972. Zde je možné nechat vody odtékat tímto příkopem na soutok
se stávající vodotečí (pokračování K3.2) a dále do Radbuzy, nebo příkop vyústit do vodoteče K3.11. Vodoteč
K3.11 je navržena v místě stávajícího zatrubněného odvodňovacího řadu. U tohoto řadu byly v minulosti
odstraněny nadzemní části šachet, byly provizorně zakryty a zasypány. Dle podmáčení území pod obcí je
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zřejmé, že stávající odvodňovací řad (HOZ – hlavní odvodňovací zařízení) je nefunkční nebo jen částečně
funkční.
V Roudné jsou v zastavěném území tři vodní plochy, přes které jsou odváděny veškeré vody, které
v současné době do obce z okolních svažitých pozemků stékají. Z poslední vodní nádrže jsou vody pod silnicí
odvedeny do hlavního odvodňovacího řadu, v ÚP navrženého koryta K3.11. Po realizaci všech navržených
opatření by přes zastavěné území měla odtékat pouze část z těchto vod.
Při zpracování pozemkových úprav v k.ú. Roudná u Horšovského Týna bude propočteno množství
srážkových vod stékajících k Roudné, reálná kapacita suchého poldru a velikost profilů odvodňovacích příkopů.
Poloha odvodňovacího příkopu K3.5 může být v závislosti na výpočtu a spádových poměrech upravena. Bude
posouzeno, zda je možné část odvodňovacích profilů (zejména severní část K3.12 a K3.11) zatrubnit, aniž by
byla narušena funkčnost systému. Při řešení bude rovněž navrženo takové opatření, které zajistí nezbytný
minimální přítok vod do vodních nádrží v zastavěném území Roudné tak, aby mohla být zajištěna biologická
rovnováha v nádržích.
04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
•

zatravněný průleh se záchytným příkopem jižně od Srb (K4.17) v k.ú. Srby u Horšovského Týna včetně
modelace terénu pro svedení extravilánových vod do vodoteče
Toto opatření bylo následně zapracováno do pozemkových úprav.

J.6. VYMEZENÍ POJMŮ FUNKČNÍ REGULACE
1. Funkční regulativy jsou vyjádřeny výčtem staveb, objektů a zařízení, které odpovídají jednotlivým
urbanistickým funkcím (účelu využití pozemku). Využití funkčních ploch je definováno jako hlavní,
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné.
2. Hlavnímu využití odpovídají stavby, objekty a zařízení, které v území či ploše převládají a určují veškeré
charakteristiky funkčního využití.
3. Přípustnému využití odpovídají stavby, objekty a zařízení, které nejsou plošně a významově rozhodující, ale
mohou doplňovat hlavní využití.
4. Stavba - pro potřeby funkční regulace se rozumí samostatně stojící objekt nebo objekt začleněný v souvislé
zástavbě.
5. Zařízení – pro potřeby funkční regulace se rozumí část stavby s funkční náplní (zpravidla přípustnou nebo
podmíněně přípustnou) odlišnou od funkční náplně hlavní části stavby.
6. Specifikací funkční náplně pro jednotlivou lokalitu může být dílčí položka funkčního využití území
vyloučena nebo omezena.

J.7. VYMEZENÍ POJMŮ PROSTOROVÉ REGULACE
1. Max. % zastavění vyjadřuje stupeň zastavění vlastními nadzemními objekty, tj. např. v plochách BV
zastavění rodinným domem, garáží a hospodářským objektem.
2. Min. % zeleně určuje minimální plochu pozemku, která musí být ponechána pro zeleň, tj. např. pro trávník,
keřové porosty a stromy. Tato minimální plocha nesmí být zpevněná.
3. Součet max. % zastavění a min. % zeleně, odečtený od 100% plochy pozemku udává % zpevněných ploch
na pozemku.
4. Při nevyužití max. % zastavění je doporučeno o takto nezastavěnou plochu přednostně zvětšit plochu zeleně
na pozemku.
5. Prostorové regulativy jsou stanoveny obecně pro celé správní území. Veškeré odchylky v prostorových
regulativech, které územní plán připouští, budou stanoveny, resp. posouzeny Odborem výstavby a územního
plánování MěÚ Horšovský Týn s ohledem na charakter konkrétní lokality. Odborný názor odboru bude
respektován.
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J.8. ÚZEMNÍ STUDIE A LHŮTA PRO JEJICH POŘÍZENÍ
V řešeném území jsou vymezeny zastavitelné plochy Z2.1 (k.ú. Polžice u Horšovského Týna), Z4.1 (k.ú.
Srby u Horšovského Týna), u kterých je požadováno zpracování územní studie.
Územní studie jsou vždy pořizované MÚ Horšovský Týn z důvodu uplatňování urbanistické koncepce
v území a kontroly obce nad způsobem zapracování urbanistické koncepce do řešení územní studie.
Územní studie jsou pořizovány z vlastního nebo jiného podnětu. Vlastním podnětem se rozumí zájem
obce na zainvestování konkrétní lokality, jiným podnětem pro zpracování územní studie může být investiční
záměr konkrétního investora, který chce svůj záměr, jež je v souladu s podmínkami územního plánu, realizovat
v zastavitelném nebo přestavbovém území.
Zpráva o uplatňování posoudí, zda je konkrétní území vyblokováno nezájmem vlastníka pozemku nebo
nedořešenými majetkoprávními vztahy. Pořizovatel po posouzení stavu zpracování územní studie v konkrétní
ploše zkonstatuje, že pořízení územní studie sice není zatím možné a účelné, avšak potřeba jejího zpracování
nadále trvá. Lhůty pro zpracování územních studií v takových lokalitách může zpráva o uplatňování územního
plánu prodloužit na dalších 6 let.
V případě marného uplynutí lhůty pro pořízení územní studie se rozhodování v území řídí požadavky
na urbanistickou koncepci, uvedenou v kapitole C.2., případně se řídí koncepcí zobrazenou v grafické části ÚP.

K.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽIT Í ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

K.1. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEL
Ve správním území Srby bylo k 31. 12. 2013 hlášeno k trvalému pobytu 386 obyvatel. (K 31. 12. 2016
bylo hlášeno 446 obyvatel.)
Přehled využití správního území pro nové bydlení je uveden v tabulce č. 5 – Přehled počtu rodinných
domů, bytových jednotek a počtu obyvatel. V tabulce jsou uvedeny stávající počty obyvatel v jednotlivých
sídlech správního území a počty nových rodinných domů, resp. bytových jednotek a počet obyvatel, které je
možné realizovat na dosud nezastavěných pozemcích, které nejsou zařazeny do zastavitelných ploch, a počty
nových rodinných domů, resp. bytových jednotek a počet obyvatel v zastavitelných a přestavbových územích.
Při posuzování čísel je nutné přihlédnout k okolnosti, že část nových bytů bude použita na reprodukci
stávajícího bytového fondu a zvýšení počtu cenzovních domácností (snížení počtu členů CD), ne všechny
stavební nabídky budou využity k výstavbě z důvodů majetkoprávních nebo chybějící infrastruktury. Proto
výsledný nárůst trvale bydlících obyvatel je nutné vzhledem uvedeným skutečnostem redukovat.
Pro výpočet počtu obyvatel je uvažováno s průměrným počtem 1,1 bytové jednotky na 1 rodinný dům a
počtem 2,4 obyvatele na jednu bytovou jednotku.
Územní plán navrhuje plochy (proluky v zastavěném území, zastavitelné a přestavbové plochy)
pro realizaci cca 66 bytových jednotek v 61 rodinných domech pro cca 158 obyvatel.
Při využití všech ploch určených k výstavbě objektů bydlení dojde k nárůstu počtu obyvatel ve správním
území Srby o cca 40%.
Aby byl tento předpoklad využití navržených ploch naplněn, je potřeba dohlížet na ekonomické využívání
území, to znamená dodržovat navržené využití ploch s ohledem na hustotu zástavby. V případě přílišného
uvolnění prostorových regulativů, tj. řídké zástavbě izolovanými rodinnými domy na velkých pozemcích, dojde
k vyčerpání ploch, aniž by bylo dosaženo naznačeného nárůstu počtu obyvatel správního území. Uvolnění
navržené hustoty zástavby by pak mělo značný vliv také na růst provozních nákladů obce a nutnosti brzkého
hledání nových zastavitelných ploch.
Zastavitelné a přestavbové plochy, určené k výstavbě rodinných domů jsou převzaty z platného ÚPO
Srby. Jedná se o plochy, které logicky doplňují zastavěné území.
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K.2. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Při optimálním využití všech zastavitelných a přestavbových ploch pro funkční využití VD – Výroba a
skladování – drobná a řemeslná výroba, BV_ bydlení v rodinných domech venkovské, je v řešeném území
možné v navržených lokalitách nabídnout cca 106 pracovních míst.
V plochách funkčního využití VD je použito pro výpočet koeficientu 25 pracovních míst/ha, v plochách
BV se předpokládá, že cca u ¼ rodinných domů bude v rámci přípustných a podmíněně přípustných využití
vytvořeno po 1 pracovním místě, tj. počet pracovníků ve funkčních plochách BV je stanoven kvalifikovaným
odhadem.
Přehled rozsahu výrobních ploch a pracovních míst v nich v celém správním území dle jednotlivých
katastrálních území a jednotlivých ploch je uveden v tabulce č. 6 – Přehled počtu pracovních příležitostí.

L.

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

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF a PUPL je zpracováno podle metodického doporučení
Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP (červenec 2011).

L.1. POROVNÁNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ S ÚPO SRBY
Návrh Územního plánu Srby je porovnáván s Územním plánem obce Srby (2001). Územní plán Srby
převzal zastavitelné a přestavbové plochy z ÚPO Srby. Tyto plochy nebyly navyšovány.
ÚP Srby řeší celé správní území včetně krajinného území. Navrženy byly základní účelové komunikace
v krajině, které kromě obhospodařování krajiny slouží pro zvýšení prostupnosti zemědělské krajiny. Z důvodu
započtení těchto účelových komunikací došlo k částečnému navýšení záborů ZPF.

L.2. ODŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Navržené řešení vychází z celkové koncepce rozvoje území obce (viz kapitola B. výrokové části) a
urbanistické koncepce řešeného území (viz kapitola C. výrokové části). Jednotlivé zastavitelné a přestavbové
plochy jsou detailně popsány v odůvodnění kapitole J.1 Urbanistická koncepce. U jednotlivých ploch je uvedena
celková výměra v ha, třída ochrany ZPF a BPEJ, způsob využití dle katastrální mapy a dle skutečného stavu.
Přednost je dávána zástavbě v přestavbové lokalitě a v prolukách zastavěného území a těm lokalitám
zastavitelným, které doplňují proluky zastavěného území nebo logicky na zastavěné území navazují.
Zástavba je soustředěna především v Srbech a Polžicích, v ostatních sídlech správního území je zástavba
možná pouze v prolukách zastavěného území.
Návrhem územního plánu je zabráno 0,103 ha pozemku s II. tř. ochrany pro lokalitu Z4.5.
Návrhem územního plánu nejsou k opatřením v krajině zabírány pozemky s I. třídou ochrany ZPF.
Návrhem územního plánu nejsou k zástavbě nebo opatřením v krajině zabírány pozemky pro plnění
funkce lesa PUPFL.
Územní plán Srby byl v průběhu zpracování koordinován s probíhajícími komplexními pozemkovými
úpravami v k.ú. Polžice u Horšovského Týna a Srby u Horšovského Týna.
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PŘEHLED POČTU RODINNÝCH DOMŮ, BYTOVÝCH JEDNOTEK A POČTU OBYVATEL
Stávající
počet
obyvatel
počet
obyvatel
k 1.1.2014

Dostavby RD nespecifikované
v lokalitách

Zastavitelná území

Přestavbová území

Návrhové období celkem

počet

počet

počet

počet

RD

b.j.

obyv.

RD

b.j.

obyv.

RD

b.j.

obyv.

RD

b.j.

obyv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

36

0

0

0

14

15

36

1

1

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

k.ú. Srby u HT

10

11

26

33

36

87

0

0

0

43

47

113

k.ú. Vítání

3

3

7

0

0

0

0

0

0

3

3

7

0

0

0

61

66

158

k.ú. Medná
k.ú. Polžice u
HT
k.ú. Roudná u
HT

Celkem ve
správním
429
14
15
35
47
51
123
území
Poznámka: Předpokládaný počet rodinných domů, bytových jednotek a obyvatel je orientační.
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Tabulka 6. PŘEHLED POČTU PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Celková
plocha
lokality
(ha)

Předpokládan
ý počet
obyvatel

Předpokládan
ý počet
pracovních
míst

0,000

0

0

3,800
2,2109
1,2475
0,2326
0,1088

36
36

35
4
31

03_k.ú. Roudná u Horšovského Týna

0,000

0

0

04_k.ú. Srby u Horšovského Týna
Z4.1
Za Hospodou
Z4.2
K Polžicím
Z4.3
Za Farou
Z4.4
U Hřiště
Z4.5
Na Skládce
Z4.6
U Radbuzy
Z4.7
Pod Hřbitovem

6,589
2,2500
0,8522
0,2395
0,1571
2,6686
0,2337
0,1882

56
29
22
5

71
3
2
0

05_k.ú. Vítání

0,000

0

0

Ve správním území celkem

10,389

92

106

Označení plochy

Název

Funkční využití

_01_k.ú. Medná
02_k.ú. Polžice u Horšovského Týna
Z2.1
U Lesíka
Z2.2
K Metelsku
Z2.3
Hřiště
Z2.4
K Srbům

BV, PD, PZ
VD, PD
OS
TI

BV, PD, PZ
BV.2, PD
BV.2, PD

OS
VD
TI, PD
DS.1

66
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SÚ SRBY_VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF DLE KÚ

Katastrální území

k.ú. Medná

0,000

k.ú. Polžice u HT

3,274

k.ú. Roudná u HT

0,000

k.ú. Srby u HT

4,040

k.ú. Vítání

0,000

Tabulka 8.

Zábor ZPF podle tříd ochrany

[ha]

[ha]

Celkový zábor
ZPF
orná půda

ZÁBOR ZPF CELKEM

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur

7,314

zahrady

ovocné sady

TTP

3,170

0,104

3,806

0,234

6,976

0,000

0,000

0,338

I.

II.

Investice do
půdy [ha]

III.

IV.

V.

3,274

0,000

0,103

0,933

2,366

0,638

0,103

0,933

2,366

3,912

0,000

SÚ SRBY_VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁD. DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF DLE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ

Katastrální území

Zábor ZPF podle tříd ochrany

[ha]

[ha]

Celkový zábor
ZPF
orná půda

Bydlení
Technická infrastruktura

3,167

Výroba a skladování

3,913

3,913

7,314

6,976

ZÁBORY ZPF CELKEM

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur

zahrady

ovocné sady

3,063

TTP

I.

II.

0,104

0,234

III.

Investice do
půdy [ha]
IV.

0,933

2,234

0,234

0,234
0,103

0,000

0,000

0,338

V.

0,000
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0,933

2,336

1,444

2,336

3,912

0,000
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02_KÚ POLŽICE_VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF

Tabulka 9.
Označ.
plochy

Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
[ha]

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda

zahrady

ovocné
sady

TTP

Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
[ha]

Zastavitelné plochy
Z2.1
Z2.2
Z2.3
Z2.4

B Bydlení
VD Výroba a skladování
PS Veřejné prostranství

2,029
1,245
0,000

TI

0,000

Technická infrastruktura

Zábor ZPF celkem
Tabulka 10.
Označ.
plochy

3,274

1,925
1,245

3,170

0,104

0,000

0,000

0,104

2,029
1,245

0,000

0,000

0,000

0,000

3,274

0,000

V.

Investice
do půdy
[ha]

04_KÚ SRBY U HT_VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF
Způsob využití plochy

Celkový
zábor ZPF
[ha]

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur
[ha]
orná půda

zahrady

ovocné
sady

TTP

Zábor ZPF podle tříd ochrany
[ha]

I.

II.

III.

IV.

Zastavitelné plochy
B Bydlení
Z4.1
B Bydlení
Z4.2
B Bydlení
Z4.3
Plochy bydlení celkem

0,148
0,785
0,205
1,138

Z4.4
Z4.5
Z4.6
Z4.7

OS Občanské vybavení - sport

0,000

VD Výroba a skladování
TI Technická infrastruktura
DS Dopravní infrastruktura

2,668
0,234
0,000

2,668

Zábor ZPF celkem
Přestavbové plochy

4,040

3,806

0,000

0,000

0,234

0,000

0,103

P4.1

0,000

6,976

0,000

0,000

0,338

0,000

0,103
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B

Bydlení

Zábor ZPF celkem

7,314

0,148
0,785
0,205

0,148
0,785
0,205

0,103

2,366

0,199
0,234

0,933

2,366

0,638

0,000

0,933

2,366

3,912

0,000

0,234
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L.3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
Územní systém ekologické stability je ve výroku zakreslen v grafické části ve výkresech N1_Základní
členění, N2_Hlavní výkres a N4_Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací. V textové části je ÚSES
popsán v kapitole E.1. Územní systém ekologické stability.
Územní systém ekologické stability je v odůvodnění zakreslen v grafické části ve výkresech
O1_Koordinační výkres, O2_Širší vztahy, O3_Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu.
V textové části je ÚSES popsán v kapitole J.5.1. Územní systém ekologické stability.

M. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
Připomínky k územnímu plánu Srby u Horšovského Týna byly podány panem Václavem Schleissem a
paní Schleissovou, Petrovice 27, Domažlice, dne 21. 9. 2015. Připomínky byly vyhodnoceny jako
námitky.
Námitka č.1 - Navrhuji zrušit zatravňovací pás s alejí K4.- ÚP dle našeho názoru v této lokalitě nedochází k
žádné erozi, tudíž není potřeba erozi řešit. Dle Lpis zde není potřeba erozi řešit.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka manželů Schleissových, bytem Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Prvek K 4.7 – jedná se o zatravňovací pás, který je navržen v souladu s KPÚ. Slouží k protipovodňové
ochraně v krajině, zadržování přívalových dešťů v krajině a jako protierozní opatření (v KPÚ – zatravňovací
pás s alejí). Prvek K 4.7 - zatravňovací pás je navrhován z důvodu přerušení cca 2,5 km dlouhého půdního
bloku ve svažitém území. Voda v této ploše při přívalových deštích nabírá rychlost a odnáší kvalitní jemné
frakce ze ZPF. Realizací K 4.7 dojde k zadržení vody v krajině a hlavně také k zadržení splachů půdy (jemné
frakce orné půdy) s možností jejich navrácení na zpět.
Námitka č.2 - Cesta C11 K4.5, HPC – tato hlavní cesta na Roudnou, se mám jeví jako zbytečná, když v obci
Roudná bydlí max. 40 obyvatel a cca 500 m od této cesty je stávající cesta III/1972. Cestu buď navrhujeme
zrušit, nebo předělat na doplňkovou.
Jestliže jsou peníze ve státním rozpočtu, které je třeba utratit na budování cest, navrhujeme opravit stávající
cesty, což vyjde určitě méně nákladné, než budování nových a záborem další zemědělské půdy. V případě, že
by se zdála cesta na Roudnou nevyhovující na cykloturistiku, popř. na procházky, zdá se nám přijatelnější
původní cestu rozšířit.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka manželů Schleissových, bytem Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Řešení přijaté v návrhu ÚPD je v souladu s rozhodnutím KPÚ Srby u Horšovského Týna, ze kterého návrh ÚP
vychází. K4.5 – navrhovaná polní cesta, je historicky daná cesta. Je navržena v souladu s polní cestou z KPÚ.
Měla by sloužit k pohybu zemědělské techniky, pěších, cyklistů, jejichž pohyb po místní komunikaci III/1972
není bezpečný ani žádoucí. Obnovou polní cesty bude zajištěna větší prostupnost v krajině. K 4.5. navazuje
na návrhovanou K 3.13 ( Srby - Roudná) a zároveň návazuje na stávající cesty Srby - Horšovský Týn.
Námitka č.3 - Zatravněný průleh s vodotečí K3.12 – ÚP je to stejné, proč budovat nové zařízení, když je zde
stávající, fungující. Jestliže se zdá nevyhovující, stačí opravit. Určitě je spočítáno kolik teče z Roudné vody
a není problém popř. roury vyměnit za větší.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka manželů Schleissových, bytem Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
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Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
V současné době do centra obce Roudná stékají veškeré extravilánové vody ze svažitých pozemků severně nad
obcí. V místech navrženého suchého poldru v minulosti obdobný suchý poldr býval, jeho kamenná hráz
(masivní kamenná zídka) je v současné době rozebrána a tudíž nefunkční. Stopy po této zídce jsou však čitelné
v terénu i dnes. Územní plán v tomto místě suchý poldr obnovuje. Vzhledem k tomu, že jeho kapacita
ochraňuje obec Roudná pouze z části, neboť je nepoměr mezi velikostí svažitých ploch nad poldrem
a kapacitními možnostmi navrženého poldru. Proto je nad poldrem navrženo zalučnění K3.4. Ve vzdálenosti
cca 150 m od hráze poldru jsou navrženy příkopy pro odvod extravilánových vod K3.5., které odvádějí vodu
tak, aby odtékala z území v plochách mimo zastavěné území.
Severovýchodní část odvodňovacího příkopu K3.5 odtéká do silničního příkopu při III/1972. Cca 60 m
jižně od vyústění odvodňovacího příkopu bude pod silnicí III/1972 zřízen propustek, který extravilánové vody
odvede do navrhovaného otevřeného odvodňovacího příkopu K3.12. Vody dále odtečou stávající vodotečí do
vodní plochy v k.ú. Srby u Horšovského Týna a dále do řeky Radbuzy. Kapacita odvodňovacího příkopu
K3.12 bude v dalších stupních stanovena v závislosti na výpočtu množství odváděných vod. Je zřejmé, že
otevřený odvodňovací příkop K3.12 umožňí odvést vyšší nárazové kapacity odváděných vod v době
přívalových dešťů, než limitovaný uzavřený profil zakopaný v terénu. V místech navrženého odvodňovacího
profilu K3.12 dle vzpomínek pamětníků i dle posledního stojícího vzrostlého stromu kdysi koryto potoka
bývalo.
Západní část odvodňovacího příkopu K3.5 pokračuje při západním západním okraji zastavěného území
Roudné k silničnímu příkopu při silnici III/1972. Zde je možné nechat vody odtékat tímto příkopem na soutok
se stávající vodotečí (pokračování K3.2) a dále do Radbuzy, nebo příkop vyústit do vodoteče K3.11. Vodoteč
K3.11 je navržena v místě stávajícího zatrubněného odvodňovacího řadu. U tohoto řadu byly v minulosti
odstraněny nadzemní části šachet, byly provizorně zakryty a zasypány. Dle podmáčení území pod obcí je
zřejmé, že stávající odvodňovací řad (HOZ – hlavní odvodňovací zařízení) je nefunkční nebo jen částečně
funkční.
V Roudné jsou v zastavěném území tři vodní plochy, přes které jsou odváděny veškeré vody, které
v současné době do obce z okolních svažitých pozemků stékají. Z poslední vodní nádrže jsou vody pod silnicí
odvedeny do hlavního odvodňovacího řadu, v ÚP navrženého koryta K3.11. Po realizaci všech navržených
opatření by přes zastavěné území měla odtékat pouze část z těchto vod.
Při zpracování pozemkových úprav v k.ú. Roudná u Horšovského Týna bude propočteno množství
srážkových vod stékajících k Roudné, reálná kapacita suchého poldru a velikost profilů odvodňovacích
příkopů. Poloha odvodňovacího příkopu K3.5 může být v závislosti na výpočtu a spádových poměrech
upravena. Bude posouzeno, zda je možné část odvodňovacích profilů (zejména severní část K3.12 a K3.11)
zatrubnit, aniž by byla narušena funkčnost systému. Při řešení bude rovněž navrženo takové opatření, které
zajistí nezbytný minimální přítok vod do vodních nádrží v zastavěném území Roudné tak, aby mohla být
zajištěna biologická rovnováha v nádržích.
Řešení přijaté v návrhu ÚPD je v jižní části K 3.12 v souladu s rozhodnutím KPÚ Srby u Horšovského
Týna, ze kterého návrh ÚP vychází. Jedná se o navrhovanou odvodňovací strouhu, která je součástí
komplexního řešení ochranu obce Roudná před přívalovými dešti.
Námitka č.4 -Nevím jak je nutné budovat LBK HT045. V současné době je naplánováno uprostřed půdního
bloku, což se nám jeví jako nelogické, když pár desítek metrů je lesní pozemek, proto tento biokoridor
navrhujeme zrušit, nebo posunout k lesnímu porostu.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka manželů Schleissových, bytem Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Řešení přijaté v návrhu ÚPD je v souladu s metodikou pro tvorbu ÚSES a v souladu s rozhodnutím KPÚ Srby
u Horšovského Týna, ze kterého návrh ÚP vychází. Jedná se o návrh ploch přírodních v ploše ÚSES - lokální
biocentrum HT045, které doplňují stavovou plochu lesa. která je součástí lokálního biocentra. Jedná se o
doplnění plochy ÚSES označené v návrhu ÚP K4 20.
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Námitka č.5 - cestu K3.13 HPC by bylo rozumné situovat na hranice půdních bloků mezi Meclovskou a.s. a
Baldovskou s.r.o. a měla by vycházet dle našeho názoru nad Roudnou.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka manželů Schleissových, bytem Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Řešení přijaté v návrhu ÚPD je v souladu s rozhodnutím KPÚ Srby u Horšovského Týna a Polžice, ze kterých
návrh ÚP vychází. Prvek K3.13 navrhovaná účelová komunikace včetně zatravněného pásu, resp. doplnění
ÚSES je v souladu s pozemkovými úpravami. K3.13 je navržena také za účelem zadržení vody v krajině, jako
protipovodňové opatření před přívalovými dešti. V KPÚ je podél cesty navržen zatravněný pás s alejí. Prvek
K 3.13 zajistí větší prostupnost v krajině, komunikační propojení do Srb a Horšovského Týna. Realizací K
3.13 dojde k zadržení vody v krajině a hlavně také k zadržení splachů půdy (jemné frakce orné půdy)
s možností jejich navrácení na zpět.

Upřesnění připomínek k územnímu plánu Srby u Horšovského Týna, panem Václavem Schleissem,
Petrovice 27, Domažlice, dne 7. 12. 2015. Připomínky byly vyhodnoceny jako námitky.
Námitka č.6 - nesouhlasíme s K3.12, rozděluje nám to půdní blok 1501/3 o vým. 68,4 ha, navrhujeme ho
situovat ke kraji půdního bloku.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka pana Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
V současné době do centra obce Roudná stékají veškeré extravilánové vody ze svažitých pozemků
severně nad obcí. V místech navrženého suchého poldru v minulosti obdobný suchý poldr býval, jeho
kamenná hráz (masivní kamenná zídka) je v současné době rozebrána a tudíž nefunkční. Stopy po této zídce
jsou však čitelné v terénu i dnes. Územní plán v tomto místě suchý poldr obnovuje. Vzhledem k tomu, že jeho
kapacita ochraňuje obec Roudná pouze z části, neboť je nepoměr mezi velikostí svažitých ploch nad poldrem a
kapacitními možnostmi navrženého poldru. Proto je nad poldrem navrženo zalučnění K3.4. Ve vzdálenosti cca
150 m od hráze poldru jsou navrženy příkopy pro odvod extravilánových vod K3.5., které odvádějí vodu tak,
aby odtékala z území v plochách mimo zastavěné území.
Severovýchodní část odvodňovacího příkopu K3.5 odtéká do silničního příkopu při III/1972. Cca 60 m
jižně od vyústění odvodňovacího příkopu bude pod silnicí III/1972 zřízen propustek, který extravilánové vody
odvede do navrhovaného otevřeného odvodňovacího příkopu K3.12. Vody dále odtečou stávající vodotečí do
vodní plochy v k.ú. Srby u Horšovského Týna a dále do řeky Radbuzy. Kapacita odvodňovacího příkopu
K3.12 bude v dalších stupních stanovena v závislosti na výpočtu množství odváděných vod. Je zřejmé, že
otevřený odvodňovací příkop K3.12 umožňí odvést vyšší nárazové kapacity odváděných vod v době
přívalových dešťů, než limitovaný uzavřený profil zakopaný v terénu. V místech navrženého odvodňovacího
profilu K3.12 dle vzpomínek pamětníků i dle posledního stojícího vzrostlého stromu kdysi koryto potoka
bývalo.
Západní část odvodňovacího příkopu K3.5 pokračuje při západním západním okraji zastavěného území
Roudné k silničnímu příkopu při silnici III/1972. Zde je možné nechat vody odtékat tímto příkopem na soutok
se stávající vodotečí (pokračování K3.2) a dále do Radbuzy, nebo příkop vyústit do vodoteče K3.11. Vodoteč
K3.11 je navržena v místě stávajícího zatrubněného odvodňovacího řadu. U tohoto řadu byly v minulosti
odstraněny nadzemní části šachet, byly provizorně zakryty a zasypány. Dle podmáčení území pod obcí je
zřejmé, že stávající odvodňovací řad (HOZ – hlavní odvodňovací zařízení) je nefunkční nebo jen částečně
funkční.
V Roudné jsou v zastavěném území tři vodní plochy, přes které jsou odváděny veškeré vody, které
v současné době do obce z okolních svažitých pozemků stékají. Z poslední vodní nádrže jsou vody pod silnicí
odvedeny do hlavního odvodňovacího řadu, v ÚP navrženého koryta K3.11. Po realizaci všech navržených
opatření by přes zastavěné území měla odtékat pouze část z těchto vod.
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Při zpracování pozemkových úprav v k.ú. Roudná u Horšovského Týna bude propočteno množství
srážkových vod stékajících k Roudné, reálná kapacita suchého poldru a velikost profilů odvodňovacích
příkopů. Poloha odvodňovacího příkopu K3.5 může být v závislosti na výpočtu a spádových poměrech
upravena. Bude posouzeno, zda je možné část odvodňovacích profilů (zejména severní část K3.12 a K3.11)
zatrubnit, aniž by byla narušena funkčnost systému. Při řešení bude rovněž navrženo takové opatření, které
zajistí nezbytný minimální přítok vod do vodních nádrží v zastavěném území Roudné tak, aby mohla být
zajištěna biologická rovnováha v nádržích.
Řešení přijaté v návrhu ÚPD je v jižní části K 3.12 v souladu s rozhodnutím KPÚ Srby u Horšovského
Týna, ze kterého návrh ÚP vychází. Jedná se o navrhovanou odvodňovací strouhu, která je součástí
komplexního řešení ochranu obce Roudná před přívalovými dešti.
Námitka č.7 - K3.14 to samé, rozděluje nám půdní blok 150/3 o vým. 68,4 ha, navrhujeme ho situovat na
hranice, mezi Meclovskou a. s. a Baldovskou s.r.o.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka pana Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Prvek K3.14 je lokální biokoridor spojující dvě suchá biocentra. K3.14 je veden v nejsušším místě území.
Jedná se o mezofilní biokoridor, který nelze vést na hranici pozemků, kde je i dle PÚ oblast nefunkčních
meliorací. Bylo zvažováno situovat K 3.14 na východ od stávající strany, ale zde je stávající potok, který toto
řešení neumožňoval z důvodu, že se jedná o mezofilní biokoridor, který je nutné vést v nejsušším místě.
Námitka č.8 - K3.11 – to samé, rozděluje nám to půdní blok 1501/3 o vým 68,4 ha, navrhujeme ho situovat k
silnici na Roudnou III/1972
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka pana Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Prvek K3.11 – vedení vod přívalových dešťů. Trasa je historicky daná dle stávajících melioračních šachet.
Vedení vod je možné otevřenou strouhou – vodotečí, možnosti jejího zatrubnění. Prověří KPÚ Roudné, které
toto řešení mohou zpřísňovat, území doporučené odvodnění plošně. Prvek K3.11 navazuje na zatravněný pás
pod obcí, který vodu bude zadržovat a K3.11 rovnoměrně odvádět do stávající vodoteče v jižní části, pod obcí
Roudná. Návrh otevřeného příkopu K 3.11 by zajistilo větší kapacitu a rychlejší odvedení přívalových
vod.Při zpracování KPÚ Roudná bude posouzeno, zda bude K 3.11 zatrubněn nebo otevřen.
Námitka č.9 - K3.13, NZ2 to samé, rozděluje nám to půdní blok 1501/3 o vým. 68,4 ha, navrhujeme tuto
cestu situovat do horní části, kde je přirozená hranice mezi Meclovskou a. s. a Baldovskou s.r.o.
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka pana Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Řešení přijaté v návrhu ÚPD je v souladu s rozhodnutím KPÚ Srby u Horšovského Týna a Polžice, ze kterých
návrh ÚP vychází. Prvek K3.13 navrhovaná účelová komunikace včetně zatravněného pásu, resp. doplnění
ÚSES je v souladu s pozemkovými úpravami. K3.13 je navržena také za účelem zadržení vody v krajině, jako
protipovodňové opatření před přívalovými dešti. V KPÚ je podél cesty navržen zatravněný pás s alejí. Prvek
K 3.13 zajistí větší prostupnost v krajině, komunikační propojení do Srb a Horšovského Týna. Realizací
K3.13 dojde k zadržení vody v krajině a hlavně také k zadržení splachů půdy (jemné frakce orné půdy)
s možností jejich navrácení na zpět.
Námitka č.10- K4.5 je to samé, rozděluje nám to půdní blok 1501/3 o vým. 68,4 ha, navrhujeme tuto cestu
zrušit, zdá se nám zbytečná, lidé na procházky raději půjdou po loukách a v lesích, ne po orné půdě, nebo
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cestu posunout k původní cestě na Roudnou III/1972
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka pana Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Řešení přijaté v návrhu ÚPD je v souladu s rozhodnutím KPÚ Srby u Horšovského Týna, ze kterého návrh ÚP
vychází. K4.5 – navrhovaná polní cesta, je historicky daná cesta. Je navržena v souladu s polní cestou z KPÚ.
Měla by sloužit k pohybu zemědělské techniky, pěších, cyklistů, jejichž pohyb po místní komunikaci III/1972
není bezpečný ani žádoucí. Obnovou polní cesty bude zajištěna větší prostupnost v krajině. K 4.5. navazuje
na navrhovanou K 3.13 ( Srby - Roudná) a zároveň návazuje na stávající cesty Srby - Horšovský Týn.
Námitka č.11 - K4.7 nevím z jakého důvodu? To samé, rozděluje nám to blok 1501/3 o vým. 68,4 ha,
nesouhlasíme
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka pana Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Prvek K 4.7 – jedná se o zatravňovací pás, který je navržen v souladu s KPÚ. Slouží k protipovodňové
ochraně v krajině, zadržování přívalových dešťů v krajině a jako protierozní opatření (v KPÚ – zatravňovací
pás s alejí). Prvek K 4.7 - zatravňovací pás je navrhován z důvodu přerušení cca 2,5 km dlouhého půdního
bloku ve svažitém území. Voda v této ploše při přívalových deštích nabírá rychlost a odnáší kvalitní jemné
frakce ze ZPF. Realizací K 4.7 dojde k zadržení vody v krajině a hlavně také k zadržení splachů půdy (jemné
frakce orné půdy) s možností jejich navrácení na zpět.
Námitka č.12 - K4.20 nesouhlasíme, biocentrum by bylo dobré přesunout do lesního porostu k. ú. Srby KN
1094, a to samé K4.21, opět to rozděluje půdní blok 2109/8
Návrh rozhodnutí o námitce: námitka pana Václava Schleisse, Petrovice 27, Domažlice
se zamítá
Odůvodnění rozhodnutí o námitce:
Řešení přijaté v návrhu ÚPD je v souladu s metodikou pro tvorbu ÚSES a v souladu s rozhodnutím KPÚ Srby
u Horšovského Týna, ze kterého návrh ÚP vychází. Jedná se o návrh ploch přírodních v ploše ÚSES - lokální
biocentrum HT045, které doplňují stavovou plochu lesa. která je součástí lokálního biocentra. Jedná se o
doplnění plochy ÚSES označené v návrhu ÚP K4.20.
Prvek K 4.21 navrhovaný lokální biokoridor navazuje na prvek K2.11 – návrhový lokální biokoridor, který je
navrhován podél stávající vodoteče a je v souladu se schválenými KPÚ. Prvek K 4.21 zajistí propojení
navrhovaného biocentra K4.20 s další biocentrem.

N.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 27. 11. 2015 pod zn.: 62012/2015-342/Če, SP – 2015/13540 uplatnil
následující připomínky:
Připomínka č.1
- V grafické části územního plánu budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená koryta vodních toků,
zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány v centrální evidenci
vodních toků. (zdroj: portál Ministerstva zemědělství: http://voda.gov.cz/portal/cz/ - evidence ISVS, Aplikace,
CEVT) – viz. Přiložená situace.
Návrh vyhodnocení připomínky:
připomínka byla akceptována a návrh ÚP Srby - grafická část byla dle připomínky upravena.
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Připomínka č.2
- Objekt ČOV v Srbech (poloha Z4.6) by měl být umístěn mimo vymezenou aktivní zónu záplavového území
a výškově situován nad úrovní hladiny při průtoku Q100 na Radbuze. Objekt ČOV nesmí zhoršovat odtokové
poměry při povodni. (Nutno vypracovat hydrotechnický posudek)
Návrh vyhodnocení připomínky:
připomínka byla akceptována, ve výroku ÚP je navrženo níže uvedené :
v Srbech je navržena plocha pro ČOV pro část Srby v zastavitelné ploše Z4.6 na pravém břehu
Radbuzy. ČOV Srby musí být umístěna nad hladinou Q100, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody.
Pro umístění stavby ČOV Srby do aktivní zóny stanoveného záplavového území Radbuzy, musí být
zpracováno hydrotechnické posouzení vlivu stavby na povodňové průtoky ve vodním toku Radbuza.
Kanalizace je řešena jako oddílná. Navrženy jsou koridory splaškové kanalizace s napojením na čistírnu
odpadních vod. Odkanalizování zastavitelných a přestavbových ploch bude řešeno oddílnou kanalizační sítí.

Připomínka č.3
- Upozorňujeme, že plocha ČOV pro část Polžice v zastavitelné ploše Z2.4. není dle textu územního plánu
umístěna na levém břehu Radbuzy, ale na levém břehu bezejmenného levostranného přítoku Radbuzy – HOZ
(IDVT 10250680)
Návrh vyhodnocení připomínky:
připomínka byla akceptována, ve výroku ÚP je navrženo níže uvedené :
v Polžicích je navržena plocha pro ČOV pro část Polžice v zastavitelné ploše Z2.4 na levém břehu
bezejmenného levostranného přítoku Radbuzy – HOZ (IDVT 10250680)
ČOV Polžice musí být umístěna nad hladinou Q 100, její konstrukce musí odolat nejvyššímu tlaku vody.
Kanalizace je řešena jako oddílná. Navrženy jsou koridory splaškové kanalizace s napojením na čistírnu
odpadních vod. Odkanalizování zastavitelných ploch bude řešeno oddílnou kanalizační sítí.

Připomínka č.4
- Pro navrhovanou výstavbu musí být zajištěn dostatečně vydatný zdroj pitné vody splňující požadavky
uvedené v ustanovení § 11, §13 a §14 zákona č. 274/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.
Návrh vyhodnocení připomínky:
připomínka byla akceptována, ve výroku ÚP je navrženo zásobování pitnou vodou níže uvedeným způsobem:
- Zásobování obce Srby, Polžice (variantně i Medná) je navrženo z vodovodního systému Důl Meclov – VDJ
Mašovice – ČS Horšovský Týn. Napojení bude řešeno z věžového vodojemu Meclov.
- v částech Medná, Roudná a Vítání bude zachován stávající způsob zásobování pitnou vodou, tj. zásobování z
vlastních studní a vrtů na pozemcích jednotlivých nemovitostí
Vodní zdroje povrchové a podzemní vody:
- vodní zdroje zemědělského areálu v Srbech jsou zachovány
Vodovodní síť
Předpokládá se zásobování obce vodovodními řady v jednom tlakovém pásmu.
Stavby vodovodních řadů, které jsou v souladu s koncepcí zásobování obce pitnou vodou a nejsou v ÚP
zakresleny, budou povolovány bez změny ÚP, jejich přesná lokalizace bude upřesněna následnou projektovou
dokumentací.
Podmínky pro zásobování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel pitnou vodou:
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a)

Do doby realizace centrálního zásobování pitnou vodou z obecního vodovodního řadu je
povolena pro zásobování jednotlivých objektů výstavba dílčích vrtů a studní.

b)

Po realizaci centrálního zásobování pitnou vodou je územním plánem stanovena povinnost
investora napojit nové stavby v zastavěném, zastavitelném a přestavbovém území na veřejnou
vodovodní síť.

c)

Po realizaci centrálního zásobování pitnou vodou je výstavba studny nebo vrtu na vlastním
pozemku u staveb, kde je připojení na vodovodní síť dle bodu b) povinné, možná po splnění
podmínek napojení na veřejný rozvod pitné vody.

Připomínka č.5
- Veškerá likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu s požadavky ustanovení
- Likvidaci srážkových vod z území požadujeme řešit podle zásady:
a) maximální množství srážkových vod řešit přirozeným vsakem do půdy, tzn. minimalizovat zpevňování
ploch územní nepropustnými materiály,
b) ze zpevněných ploch odvádět srážkové vody splaškovými stokami oddílné kanalizace a odpadní vody
splaškovými stokami oddílné kanalizace
c) pouze v nezbytně nutných případech odvádět srážkové vody společně s odpadními jednotnou kanalizací.
Návrh vyhodnocení připomínky:
připomínka byla akceptována, ve výroku ÚP je navrženo níže uvedené :
V sídlech Medná, Roudná a Vítání je zachován stávající systém likvidace splaškových vod, tj. likvidace
splaškových vod v předčisticích zařízeních a jímkách na vyvážení, resp. lokálními čistírnami odpadních vod.
Stávající předčisticí zařízení a jímky na vyvážení budou uvedeny do souladu s platnou legislativou.
Podmínky pro odkanalizování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel:
a)
Do doby realizace nové splaškové kanalizace s vyústěním na ČOV Srby, resp. Polžice je
v částech Srby a Polžice stanovena povinnost odvádět splaškové vody do bezodtokových jímek
(žump) na vyvážení. Variantně je možné zřízení domovní ČOV nebo septiků s dočištěním
s možností vypouštění předčištěné vody do:
1) recipientu (je-li v blízkosti pozemku)
2) do stávající obecní kanalizace
3) vsaku na pozemku, umožňují-li to geologické poměry a hygienické limity
Po vybudování splaškové kanalizace s vyústěním na ČOV je stavebník povinen připojit objekt na
stokovou síť a žumpu nebo malou čistírnu odpadních vod vyřadit z provozu a asanovat.
b)

V sídlech Medná, Roudná a Vítání budou splaškové vody odváděny do bezodtokových jímek
(žump) na vyvážení. Variantně je možné zřízení domovní ČOV s možností vypouštění
předčištěné vody do:
4) recipientu (je-li v blízkosti pozemku)
5) do stávající obecní kanalizace
6) vsaku na pozemku, umožňují-li to geologické poměry a hygienické limity

D E Š Ť O V É V O DY
- Stávající jednotná kanalizace v částech Srby a Polžice bude využita jako dešťová kanalizace s vyústěním do
řeky Radbuzy, resp. do náhonu pro rybníky v Horšovské oboře. Odvádění dešťových vod v částech Medná,
Roudná a Vítání je zachováno. Úseky dešťové kanalizace v zastavěném území budou dle potřeb doplňovány.
- Srážkové vody ze zastavitelných a přestavbových lokalit budou přednostně likvidovány vsakem na pozemku
nebo odváděny do vodotečí. Dešťová voda z komunikací bude přednostně zneškodňována vsakem v rámci
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veřejného prostoru, případně navazující krajiny. V odůvodněných případech bude možné lokality napojit na
navrženou oddílnou kanalizaci.
- Zneškodňování nekontaminovaných dešťových vod z ploch zemědělských areálů a ploch výrobních bude
přednostně řešeno vsakem na pozemku, kontaminované dešťové vody budou čištěny a dále zneškodňovány
v souladu s platnou legislativou.
- Srážkové vody z extravilánových území budou přednostně odváděny mimo zastavěná a zastavitelná území
sídel.
Obecně
- Kanalizační stoky v sídlech jsou navrhovány především v rámci veřejných prostranství.
- Stavby kanalizačních řadů oddílné kanalizace v řešeném území, které zlepšují odkanalizování území, jsou
v souladu s koncepcí odkanalizování území a nejsou jmenovitě v územním plánu zakresleny, budou
povolovány bez změny ÚP; jejich přesná lokalizace bude upřesněna následnou projektovou dokumentací.
Připomínky k územnímu plánu Srby u Horšovského Týna byly podány panem Václavem Schleissem a
paní Schleissovou, Petrovice 27, Domažlice, dne 21. 9. 2015.
Připomínka č.6 - Navrhuji než budovat nové cesty a biocentra, biokoridory využít stávající a peníze
investovat do oprav. Např. V současné době Šmelecké louky jsou rozbité cesty, kde se špatně projíždí s
terénním autem, natož se zemědělskou technikou. Proč je přednostně neopravit. V územním plánu v těchto
loukách nevidíme žádné přístupové cesty, přitom tam by se cesty hodily.
Návrh vyhodnocení připomínky: připomínka byla akceptována, územní plán umožňuje opravu stávajících
komunikací, nebrání jejich modernizaci ani opravě.

O.

POUČENÍ

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ust. § 173 ods.1 správního řádu každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
Proti Územnímu plánu Srby vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

P.

ÚČINNOST
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj.
dne: 28.12.2017.

............................................
Mgr. Jiří Šimek
starosta obce Srby

............................................
Miroslav Housar
místostarosta obce Srby
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