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• Při projednání návrhu zadání se postupovalo podle §
47 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) a § 25 zákona č. 500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád).
Pořizovatel zaslal návrh zadání dotčeným orgánům,
sousedním obcím a krajskému úřadu. Návrh zadání byl
doručen veřejnou vyhláškou a to tak, že oznámení o
projednání návrhu zadání bylo vyvěšeno na úředních
deskách ve Staňkově, Krchlebech, Ohučově a Vránově
a též zveřejněno elektronicky na webových stránkách
města Staňkova. Návrh zadání byl vystaven
k veřejnému nahlédnutí dne 9.2.2015 po dobu 30 dnů .
V zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne doručení
návrhu zadání veřejnou vyhláškou nebyly uplatněny u
pořizovatel připomínky. K obdrženému návrhu zadání
se vyjádřili zástupci dotčených orgánů. Požadavky
k návrhu zadání uplatnil Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor regionálního rozvoje a své stanovisko podal
Krajský úřad Plzeňského kraje , odbor životního
prostředí.
• Na základě výsledků projednání pořizovatel ve
spolupráci s projektantem a určeným zastupitelem
upravili návrh zadání a předložili jej ke schválení
zastupitelstvu obce.
• Zadání územního plánu bylo schváleno na zasedání
zastupitelstva města Staňkov dne 24.6.2015 .
• Na základě schváleného zadání územního plánu
pořizovatel pořídil pro obec zpracování návrhu
územního plánu, který byl vyhotoven podle z přílohy č.
7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a obsahoval vlastní
územní plán a odůvodnění zahrnující textovou a
grafickou část.

Odůvodnění Územního plánu Staňkov obsahuje:
1. Textovou část s počtem 85 listů A4
2. Grafickou část, jejíž součástí jsou tyto výkresy:
− A. Koordinační výkres
− B. Výkres širších vztahů
− C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1. TEXTOVÁ ČÁST
a) Postup při pořízení Územního plánu
Staňkov

• Dne 27.4.2011 rozhodlo zastupitelstvo města Staňkova
na svém zasedání o pořízení nového územního plánu
města Staňkova zahrnující katastrální území Staňkovměsto, Staňkov-ves, Krchleby, Ohučov a Vránov.
Zároveň určilo zastupitele Jaroslava Kubicu pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového
územního plánu města Staňkova. Městský úřad
Staňkov pověřil k pořízení územního plánu Ing.
Marcelu Vostrackou, vedoucí odboru výstavby
Městského úřadu Staňkov.
• V průběhu roku 2011 byly zahájeny práce na
doplňujících průzkumech a rozborech. Projektant byl
seznámen s řešeným územím a s požadavky na
změny. Byly shromážděny informace o území, jež se
aktualizovaly. Došlo k předání územně analytických
podkladů obce a části územně analytických podkladů
kraje. Následně byly tyto podklady vyhodnoceny
z hlediska potřeby doplnění a aktualizace informací
nezbytných pro zpracování územního plánu. Dále byly
vyhodnoceny dosud platné územně plánovací
dokumentace obce z hlediska její využitelnosti pro nový
územní plán. Byla zpracována bilance využití
vymezených zastavitelných ploch v platné územně
plánovací dokumentaci. Vyhodnotily se územní studie
zapsané v evidenci územně plánovací činnosti ve
vztahu ke zpracovávanému územnímu plánu. Proběhl
průzkum v terénu za účasti projektanta a pořizovatele,
vykonala se dotazníková šetření.
Zjišťovaly se
požadavky
uživatelů
území,
urbanistické,
architektonické a přírodní hodnoty v území, limity,
záměry, problémy. Zpracovala se analýza vývoje a
stavu sídelní struktury, urbanistické koncepce,
koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání
krajiny.

• Pořizovatel v souladu s § 50 odst. 2 zák. č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavebního zákon),
oznámil místo a dobu konání společného jednání o
návrhu územního plánu a to na 23.3.2017 v zasedací
místnosti MěÚ Staňkov, jednotlivě dotčeným orgánům,
krajskému úřadu a sousedním obcím. Dotčené orgány
vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne
jednání. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit připomínky
sousední obce. Návrh byl doručen veřejnou vyhláškou
vyvěšením na úředních deskách od 7.3.2017 do
20.4.2017 a zveřejněn na internetových stránkách
města od 6.3.2017 do 20 .4.2017. Návrh územního
plánu posoudil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
regionálního rozvoje a sdělil pořizovateli své
stanovisko. Následně pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání
a zajistil upravení návrhu.

• Shromáždily se podklady pro zadání, kterými byly
zejména územně analytické podklady, doplňující
průzkumy a rozbory, územní studie a mapové
podklady. Stanovil se rozsah řešeného území, kterým
je katastrální území Staňkov-město, Staňkov-ves,
Krchleby, Ohučov a Vránov. Zpracovalo se zadání,
jehož obsahem je zejména vymezení hlavního cíle a
požadavků na zpracování návrhu územního plánu a
další požadavky vyplývající z přílohy č. 6 vyhlášky č.
500/2006 Sb.

• Řízení o územním plánu
• V řízení o územním plánu pořizovatel postupoval podle
§ 52 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (stavebního zákon). Upravený a posouzený
návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného
projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou.
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu bylo
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• ČL. (16)
• V řešení ÚP Staňkov je daná priorita respektovaná
především účelnou koncepcí rozvoje území města při
ochraně a rozvoji jeho hodnot.
• ČL. (17)
• V ÚP Staňkov je daná priorita respektovaná především
vymezením potřebných zastavitelných ploch a ploch
přestavby pro výrobu a skladování, smíšených
výrobních ploch a ploch občanského vybavení.
• ČL. (18)
• V ÚP Staňkov je priorita uplatněna zejména optimálním
rozsahem vhodných zastavitelných ploch pro vytvoření
nových pracovních příležitostí, rozvoje bydlení a
veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch pro
rekreaci v rozsahu, který odpovídá postavení města ve
struktuře osídlení jako obce obsluhující v přímém
dosahu spádových sídel jako jsou především
Horšovský Týn a Stod a s dobrou dostupností města
Domažlic a Plzně.
• ČL. (19)
• V ÚP Staňkov je daná priorita respektovaná zejména
vymezením ploch přestavby území charakterizovaných
jako brownfields a vymezením systému sídelní a
navazující zeleně krajinné se zapracováním SZ
(společná zařízení) dle KPÚ (komplexní pozemková
úprava).
• ČL. (20)
• V ÚP Staňkov je daná priorita respektovaná zejména
účelnou koncepcí technické infrastruktury, vymezením
zastavitelných ploch ve vhodných lokalitách, kde
umístěním nedojde k narušení krajinného rázu,
vymezením veřejně prospěšných staveb především pro
dopravní infrastrukturu a energetiku, opatření
podporujících zvýšení retenční schopnosti krajiny
včetně vymezení prvků RÚSES a MÚSES.
• ČL. (21)
• V ÚP Staňkov je daná priorita respektovaná koncepcí
systému sídelní zeleně, včetně vymezení ploch pro
navazující krajinnou zeleň v souladu s předpoklady
řešení dle KPÚ.
• ČL. (22)
• V ÚP Staňkov je daná priorita komplexně řešena
stabilizací stávajících tras turistických a cyklistických
tras a vymezením nových, které propojují atraktivní
místa v rámci města a navazují na nadřazené trasy
zejména dálkovou cyklistickou trasu Praha – Plzeň Regensburg.
• ČL. (23)
• Komplexně je v ÚP řešena problematika dopravní
koncepcí a koncepcí technické infrastruktury, která
v rámci možností minimalizuje fragmentaci krajiny v
souladu s řešením problematiky na úrovni ZÚR PK.
Zároveň, pokud to bylo koncepčně možné, je navrženo
souběžné umísťování dopravní a technické
infrastruktury.
• Zároveň jsou nové plochy pro obytnou zástavbu
vymezeny mimo přímý negativní vliv z dopravy silniční
a železniční.
• ČL. (24)

vyvěšeno na úředních deskách od 21.12.2017 do
31.1.2018 a zveřejněno na internetových stránkách
města od 21.12.2017 do 6.1.2018. K veřejnému
projednání pořizovatel přizval dotčené orgány, krajský
úřad a sousední obce. Veřejné projednání se konalo
dne 7.2.2018 od 16.00 hod. ve Staňkově v budově
kina. Přítomní byli seznámeni s problematikou
územního plánu, informováni o průběhu jeho
pořizování a také s tím, že mohou podat připomínky a
námitky. Zpracovatel územního plánu k němu podal
výklad a seznámil přítomné s řešeným územím a
změnami na něm. Proběhla diskuze s občany týkající
se zpřesnění využití konkrétních lokalit. Nikdo
z přítomných neuplatnil námitky ani připomínky.
Z průběhu veřejného projednání byl pořízen záznam.
• V zákonem stanovené lhůtě 7 dnů ode dne veřejného
projednání nepodal nikdo námitky ani připomínky.
Následně bylo přistoupeno k dopracování odůvodnění
k návrhu územního plánu.
• Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek:
• v zákonem stanovené lhůtě 7 dnů ode dne veřejného
projednání nepodal nikdo námitky ani připomínky.

b) Soulad návrhu územního plánu s
politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

• Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje
ČR ve znění Aktualizace č.1:
• Návrh Územního plánu Staňkov respektuje platnou
Politiku územního rozvoje České republiky ve znění
Aktualizace č.1.
• Republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území:
• Čl. 14
• V ÚP Staňkov jsou ve veřejném zájmu chráněny a
rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně
urbanistického,
architektonického
a
archeologického dědictví tím, že je komplexně řešena
přestavba vybraných ploch zastavěného území
diferencovaně v závislosti na jeho hodnotách.
• Čl. 14a
• Je chráněna produkční a ekologická funkce krajiny
zejména orné půdy prostřednictvím založení funkčního
RÚSES a MÚSES včetně souvisejících protierozních
opatření za účelem zajištění schopnosti krajiny
zadržovat vodu.
• ČL. (15)
• V ÚP Staňkov je daná priorita respektovaná především
vymezením ploch a koridorů dopravní infrastruktury,
zvláště s ohledem na potřebný vývoj dopravní
obslužnosti včetně potřebné technické infrastruktury a
občanského vybavení.
• V závislosti na předpokládaném demografickém vývoji
a sociální struktuře obyvatelstva jsou vymezeny plochy
pro zdravé, vyhovující a cenově dostupné bydlení,
plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní,
plochy přestavby v nevyhovujících územích včetně
vymezení související veřejně prospěšných staveb.
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• Komplexně je v ÚP řešena problematika dopravní
koncepcí s vymezením koridorů dopravní infrastruktury
včetně vymezení koridorů pro vybudování sítě
cyklostezek v návaznosti na záměry dle ZÚR PK a
dopravních opatření pro zajištění bezpečnosti a
plynulosti silniční dopravy při průjezdu městem a
v problémových místech.
• ČL. (24a)
• Komplexně je v ÚP řešena problematika tak, že nové
plochy pro obytnou zástavbu jsou vymezeny mimo
přímý
negativní
vliv
z průmyslových
nebo
zemědělských areálů případně je navrženo opatření
pro zamezení negativních vlivů ve formě dostatečně
širokých pásů zeleně ochranné a clonící.
• Zároveň koncepcí uspořádání krajiny zvláště
vymezením prvků RÚSES a MÚSES a krajinné zeleně
je zajištěna její ochranná a clonící funkce vůči souvislé
obytné zástavbě.
• ČL. (25)
je
v ÚP
řešena
problematika
• Komplexně
protipovodňové ochrany a to především zvýšení
retence území urbanistickou koncepcí a zejména
koncepcí uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury
s tím, že je při vymezování stavebních pozemků na
plochách nutno dodržet ustanovení §20 odst. 5 písm.
c) a §21 odst. 3. vyhl. 501/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
• Ve volné krajině jsou v návaznosti na zastavěné území
za účelem zajištění jeho ochrany vymezeny plochy pro
vhodná protierozní a protipovodňová opatření a plochy
související s vodními toky Radbuza, Laškovský
respektive Puclický a Srbický potok jsou určeny pro
jejich revitalizaci.
• ČL. (26)
• V řešeném území nejsou vymezeny nové zastavitelné
plochy ani veřejná infrastruktura v aktivní zóně
záplavového území s tím, že se vymezují plochy pro
uvolnění území v záplavovém území.
• ČL. (27)
• V ÚP je priorita respektovaná tím, že je účelně a ve
vzájemné provázanosti stanovena koncepce veřejné
infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování .
• ČL. (28)
• V ÚP Staňkov je priorita respektovaná tím, že je účelně
a ve vzájemné provázanosti stanovena koncepce
rozvoje území města, urbanistická koncepce, koncepce
veřejné infrastruktury s důrazem na vytváření kvalitních
veřejných prostranství ve vazbě na historicky vzniklou
strukturu zástavby a koncepce uspořádání krajiny v
souladu s prioritami stanovenými v ZÚR PK koordinuje
rozvojové záměry se záměry města.
• ČL. (29)
• Urbanistická koncepce a koncepce dopravní
infrastruktury je řešena ve vzájemné provázanosti.
• Zároveň je řešen systém dopravní infrastruktury
s návazností na dopravu osob autobusovou dopravou
a po železnici doplněný trasami pro pěší a cyklistickou
dopravu tak, aby byla pokud možno zajištěna
přístupnost všech základních složek v území při

zajištění prostupnosti krajiny s návazností na území
sousedních obcí.
• ČL. (30)
• Jako podklad pro koncepci veřejné infrastruktury na
úseku vodního hospodářství byl využit PRVAK (Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací) Plzeňského kraje.
• ČL. (31)
• V ÚP Staňkov je priorita respektovaná koncepcí
veřejné infrastruktury se stabilizací stávajících systémů
včetně stanovení podmínek pro její umísťování a
v souvislosti s tím stanovením maximálního koeficientu
zastavění vybraných ploch, způsobem jejich využití
apod.
• ČL. (32)
• V ÚP je priorita respektovaná vymezením ploch
převážně pro smíšené využití případně s bydlením
v dosud nevyhovujícím způsobem využitém území.
• Komplexně je v ÚP řešena problematika přestavby
území diferencovaně dle rozsahu a způsobu dané
územní operace.
• Rozvojové oblasti a rozvojové osy:
• Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v
územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit
mezinárodního a republikového významu existují
zvýšené požadavky na změny v území.
• Řešené území je mimo vymezené rozvojové oblasti a
rozvojové osy mezinárodního nebo republikového
významu dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1.
• Z PÚR vyplývají pro řešené území požadavky
z hlediska koncepce koridorů a ploch dopravní
infrastruktury
• Dopravní infrastruktura jako součást veřejné
infrastruktury je zřizována a využívána ve veřejném
zájmu. Účelem vymezení koridorů dopravy v Politice
územního rozvoje ČR je ochrana ploch pro umístění
např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a
letišť, které mají vliv na rozvoj území České republiky,
svým významem přesahují území jednoho kraje a
umožní propojení základní sítě dopravních cest na
území České republiky a se sousedními státy.
• Různé systémy dopravní infrastruktury nezbytně
vyžadují koordinaci jejich umístění v území s ohledem
na ochranu a rozvoj jeho hodnot a z tohoto důvodu
nalézání kvalitativně lepšího a citlivějšího průchodu
územím. Nezbytnou je koordinace dopravní
infrastruktury v zastavěném i nezastavěném území.
• Při rozhodování a posuzování rozvojových záměrů je
nutno sledovat zejména:
- zajištění vyšší kvality dopravy, např. zvýšení přepravní
rychlosti dopravy a atraktivity železniční dopravy
- minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny a
dalšími hodnotami v území
- zabezpečení podmínek mezinárodních dohod
například Nařízení Evropského parlamentu a Rady o
hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě TEN-T, případně AGC a AGTC.
• Úkoly územního plánování:
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- obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a
ploch, případně územní rezervou
- obce postupují při pořizování územně plánovací
dokumentace v souladu s kritérii a podmínkami pro
rozhodování o změnách v území

vytvářejících prostorově – sociální segregaci s
negativními vlivy na soudržnost obyvatel území.
• Rozvoj města je optimalizován především s ohledem
na konkrétní dopravní předpoklady území a další
funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné
zeleně prostřednictvím realizace SZ dle KPÚ včetně
koncepce RÚSES i MÚSES a stabilizace respektive
další rozvoj sídelní a krajinné zeleně uvnitř a vně sídla,
památkovou ochranu a zachování civilizačních a
kulturních hodnot prostřednictvím celkové urbanistické
koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a
uspořádání krajiny především s ohledem na místní
dominanty urbanistické a krajinné, kostel sv. Jakuba
Většího a kapli Panny Marie Lurdské na vrchu Mastník.
• Předpokládá se výraznější rozšíření výrobních aktivit
využitím vnitřních rezerv sídel, areálů „brownfields“ a
intenzifikaci využití stávajících podnikatelských areálů.
• Řešením využití území dle ÚP jsou minimalizované
negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména na
životní prostředí s tím, že se při územně plánovací
činnosti a při realizaci záměrů vyplývajících ze ZÚR PK
vychází ze závěrů stanoviska k posouzení vlivů
koncepce ZÚR PK na životní prostředí
• Při urbanistickém rozvoji a intenzifikací využití
zastavěného území je zajištěna minimalizace
fragmentace krajiny (lokalizace nových záměrů
v dopravní infrastruktuře v souběhu se stávajícími
trasami) a vytvořeny podmínky ke zvyšování
biodiverzity krajiny (realizace SZ dle KPÚ včetně
systému RÚSES a MÚSES se založením nefunkčních
částí)
• Zvýšená pozornost je věnována optimálnímu využití
území s tím, že nejsou preferovány podmínky pro
případný vznik pásové zástavby.

• Z PÚR vyplývá požadavek na vymezení koridoru
železniční dopravy ŽD6 - Koridor Plzeň–Domažlice–
hranice ČR (–Regensburg).
• Důvody vymezení:
- Vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti a
zkapacitnění (zdvojkolejnění) železničního koridoru
zařazeného do evropské železniční sítě TEN-T s
nároky na případné změny vedení koridoru v území
jako konvenční trati
- Posílení obsluhy území
- Podpora rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím
dopravy šetrné k životnímu prostředí, zlepšení
železničního spojení Praha–Plzeň–hranice ČR (–
Regensburg–München)–Moldaubahn
- Možnost rychlejšího a kapacitnějšího napojení na
stávající a připravované sítě VRT v SRN
• Požadavky vyplývající ze schválených Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje:
• Návrh Územního plánu Staňkov respektuje platné
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve změní
Aktualizace č.1, kterou Zastupitelstvo Plzeňského kraje
vydalo dne 10. 3. 2014 na svém 8. jednání usnesením
č. 437/14 s nabytím účinnosti dne 1.4.2014
• V ZÚR PK jsou stanoveny priority územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně
zohlednění priorit stanovených v PÚR ČR, které
musely být respektovány a zohledněny v urbanistické
koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny v ÚP Staňkov.

• Rozvoj dopravní infrastruktury:
• V souladu s požadavky vyplývajícími ze ZÚR PK je
v ÚP navrženo řešení s ohledem na zlepšení dopravní
dostupnosti a ochranu životního prostředí zpřesněním
vymezených koridorů pro zkapacitnění silnice I/26
včetně odstranění kolizních míst a bodových závad pro
modernizaci a přestavbu železniční trati č. 180 a
navazující trati č. 182.
• V ÚP jsou řešeny a zpřesněny návaznosti na
vymezené koridory mezinárodní a nadregionální
dálkové cyklotrasy s propojením na místní nově
navržené trasy včetně nároků na zajištění bezpečnosti
přestavbou vybraných úseků silnic se souběžným
vedením cyklotras.

• Rozvoj sídelní struktury:
• Změnami v území, zejména lokalizací individuálního
bydlení a výrobních aktivit prostřednictvím přestavby
nedostatečně využitých ploch jsou vytvořeny podmínky
pro posílení stability osídlení a hospodářské výkonnosti
v rámci města, které je součástí vymezené rozvojové
osy OR4 s vymezeným rozvojovým územím v rozsahu
k.ú. Staňkov – město..
• Jsou vytvořeny územně plánovací předpoklady pro
stabilizaci osídlení především posílením nabídky ploch
pro podnikání.
• Řešení rozvoje obce respektuje specifickou funkci
města Staňkov s ohledem na místní podmínky a
preferované funkce území, které spočívají především
v budoucí širší nabídce pracovních míst a rozvoji
bydlení a občanského vybavení v rozsahu přiměřeném
postavení města v sídelní struktuře
• Lokalizací zastavitelných ploch v přímé návaznosti na
zastavěné území a využitím nedostatečně nebo
nevhodně využitých území formou ploch přestavby je
omezen vznik nových satelitních obytných lokalit
vyvolávajících nadměrné infrastrukturní investice,

• Rozvoj technické infrastruktury:
• Ze ZÚR PK nevyplývají žádné požadavky na vymezení
nebo zpřesnění koridoru TI nadmístního významu.
• Ochrana krajinných hodnot:
• K ochraně volné krajiny je v ÚP řešena intenzifikace
využití zastavěných a zastavitelných ploch.
• V řešeném území ostatních je prostřednictvím základní
koncepce urbanistické a koncepce uspořádání krajiny
zajištěna ochrana základní krajinné matrice, přirozené
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stanovených na základě zvláštních právních předpisů
nebo vyplývajících z vlastností území.
• Limity využití území jsou popsány a znázorněny
v textové a grafické části odůvodnění ÚP.

dominanty krajiny, kaple Panny Marie Lurdské na vrchu
Mastník.
• Jsou chráněny krajinné dominanty, veduty a
ohraničující horizonty, které je třeba chránit před
změnami, které by mohly jejich působení v krajině
poškodit. Jednotlivé záměry bylo třeba krajinářsky
posoudit z hlediska snesitelnosti této změny zejména
v nejcitlivější výškové úrovni krajiny související
s ochranou dominantní polohy kaple Panny Marie
Lurdské na území města, které je z hlediska ochrany
krajinného rázu hodnoceno jako významné
• V řešeném území se v ÚP neumisťují větrné elektrárny
• Nové plochy pro výstavbu plošně rozsáhlých
slunečních elektráren ve volné krajině se nevymezují
s tím, že dle podmínek z hlediska rozdílného způsobu
využití vybraných ploch je možná lokalizace těchto
elektráren na vhodných objektech (průmyslové a
logistické areály) a v zastavěném území s nevhodným
způsobem funkčního využití (brownfields)

• Vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os
• Dle zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a
rozvojových os vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na
změny v území, které svým významem přesahují území
více obcí v části rozvojových oblastí vymezených
v PÚR ČR je město Staňkov součástí OR4 Rozvojová
osa Plzeň – Domažlice – hranice ČR (- Regensburg).
• OR4 Rozvojová osa Plzeň – Domažlice – hranice ČR (Regensburg) prochází územím těchto obcí: Babylon,
Česká Kubice, Holýšov, Horšovský Týn, Křenovy,
Kvíčovice, Luženičky, Meclov, Pasečnice, Staňkov,
Střelice.
• Rozvojová osa je území se zvýšenými požadavky na
změny v území z důvodů soustředění aktivit
mezinárodního, a republikového a nadmístního
významu.
• V rámci rozvojové osy byla vymezena rozvojová území
v hranicích těchto katastrálních území: Holýšov,
Horšovský Týn, Staňkov-město.
• Rozvojové území je součástí rozvojové osy s
výraznými předpoklady pro vymezování zastavitelných
ploch výroby, skladování, obchodu, služeb a bydlení v
návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu
území.
• Vymezení je provedeno za jednotlivá katastrální území
s tím, že z pohledu současného stavu a budoucího
vývoje by bylo vhodné doplnit rozsah rozvojového
území o k.ú. Ohučov
• Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území rozvojové osy OR4:
- Využití území usměrňovat s cílem vyloučení možnosti
vzniku pásové zástavby, vytvářet podmínky
přednostního zabezpečení funkcí území z hlediska
infrastrukturních podmínek (zejména dopravy) a
podmínky ochrany životního prostředí.
• Úkoly pro územní plánování obcí v rozvojové ose OR4:
- Regulovat rozvoj zástavby s preferencí širších
dopravních funkcí a vyváženého územního rozvoje s
ohledem na specifické podmínky jednotlivých částí
rozvojové osy.
- Do územního plánu zapracovat záměry mezinárodního,
republikového a nadmístního významu
- Usměrňovat využití území zejména s ohledem na širší
region, rozvoj rekreace a ochranu životního prostředí

• Protipovodňová ochrana
• Z hlediska protipovodňové ochrany lze řešené území
charakterizovat jako území, kde je nezbytné zajistit
volné plochy pro přirozený rozliv povodně v údolních
nivách Radbuzy, Zubřiny a Laškovského potoka nad
městem a zvyšování retenčních schopností krajiny
v celém rozsahu řešeného území.
• Řešené území se nachází v území přímo ohroženém
povodní v údolní nivě Radbuzy a Zubřiny se
stanoveným záplavovým územím včetně hranice
aktivní zóny.
• K tomu jsou v řešeném území navržena opatření:
- uvolnění a nezastavování ploch v záplavovém území
hladiny Q100 a zejména v aktivní zóně
- opatření při revitalizaci vodních toků včetně
souvisejících vodních ploch
- opatření ke zlepšení retenčních vlastností krajiny
- možnost umístění nových malých vodních nádrží,
přirozených v měřítku a ve struktuře krajiny
- zpřesnění regionálního a místního územního systému
ekologické stability (RÚSES a MÚSES) včetně
stabilizace a vymezení ploch VKP (významné krajinné
prvky) a IP (interakční prvky v krajině)
- využití územních rezerv, především zastavěných ploch
s nevhodným či žádným funkčním využitím
(brownfields).
• Plochy územních rezerv pro LAPV a zpřesněna území
řízené inundace se předmětného území netýkají s tím,
v oblasti Vránov – Staňkov má široká údolní niva
Radbuzy a Zubřiny dostatečnou kapacitu pro přirozený
rozliv případné povodně.

• Území města Staňkov přímo sousedí s územím SON8
Specifická oblast Kolovečsko, která je vymezena v
hranicích obcí Čermná, Hlohová, Hlohovčice, Hradiště,
Chocomyšl, Kanice, Kaničky, Koloveč, Močerady,
Osvračín, Poděvousy, Srbice, Úboč, Únějovice,
Všepadly.
• Specifická oblast je území se specifickými hodnotami
nebo se specifickými problémy mezinárodního,
republikového a nadmístního významu.

• Vymezení rozvojových ploch:
• Plochy nadmístního významu pro výrobu, skladování,
obchod a služby se řešeného území přímo netýkají.
• Limity využití území
• Návrh ÚP vychází z limitů využití území, respektive
omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných
zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo
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• Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách
v území specifické oblasti SON8:
- Posilovat stabilitu sídelní struktury regionu, zejména
menších vesnických sídel s cílem obnovy vyvážených
podmínek udržitelného rozvoje území.
- Podmínky pro podnikání rozvíjet s ohledem na místní
předpoklady a tradice, s důrazem na přírodně šetrné
zemědělství.
- Vytvářet podmínky pro využití rekreačního potenciálu
území s ohledem na místní podmínky a ochranu
krajinného rázu.
• Úkoly pro územní plánování obcí ve specifické oblasti
SON8:
- Zabezpečit optimální lokalizaci podnikatelských aktivit v
území, opírající se o využití místních podmínek rozvoje,
směřující k posílení soudržnosti obyvatel území.
- Posilovat trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro
přiměřený rozvoj bydlení.
- Do územního plánu zapracovat záměry mezinárodního,
republikového a nadmístního významu

• Na území obce se nachází veřejné vnitrostátní letiště
Staňkov. S vymezením nových ploch letišť ani
s úpravou letiště Staňkov se nepočítá.
• Neveřejné vnitrostátní letiště se na území obce nebo
mimo něj, jehož ochranná pásma by mohla ovlivnit
řešení ÚP se nenachází a s vymezením takového
letiště se nepočítá.
• Na celostátní síti významných cyklotras byl v ÚP
Staňkov zpřesněn a vymezen koridor pro stavbu:
- Dálková cyklotrasa – Praha – Plzeň – Regensburg
• Na úseku ÚSES byly zpřesněny a zapracovány prvky
RÚSES (regionální územní systém ekologické stability)
v koordinaci s MÚSES (Místní územní systém
ekologické stability):
- RB 1060
- RB 1045
- RK 200
- RK 206
- RK 218
- RK 196 (k.ú. Krchleby u Staňkova)
• Řešení ÚP vytváří podmínky pro spojitost a funkčnost
ÚSES a jeho návaznost na sousedící území. Na
skladebné části ÚSES vyšších úrovní navazuje ÚSES
lokální úrovně pro jednotlivé okolní obce.

• Do ÚP Staňkov byly zapracovány záměry
mezinárodního, republikového a nadmístního významu.
• Na celostátní silniční síti silnic I. třídy byl v ÚP
zpřesněn a vymezen koridor na silnici I/26 pro stavbu:
- SD26/01 - Nýřany (mimoúrovňová křižovatka s D5) Chotěšov - Stod - Staňkov - Horšovský Týn, přeložka
• Jedná se o úsek Nýřany (mimoúrovňová křižovatka s
D5) - Chotěšov - Stod - Staňkov - Horšovský Týn,
přeložka koridoru I/26 - Ejpovice – Plzeň – Domažlice
– Česká Kubice
• Navazující úseky jsou:
- Meclov - Draženov, přestavba
- Babylon, obchvat
- Holýšov, přeložka – územní rezerva

• Do ÚP byly kromě záměrů mezinárodního,
republikového a nadmístního významu byly v souladu
se ZÚR PK také ostatní záměry, které jsou stanovené
platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje.
• Územní rezervy, které vyplývají ze ZÚR PK, se území
města Staňkov netýkají.

• Na celostátní železniční trati č. 180 byl v ÚP zpřesněn
a vymezen koridor pro stavbu:
- ZD180/03 - trať č. 180 - úsek Zbůch – Česká Kubice,
modernizace – zdvojkolejnění a elektrizace se
směrovou optimalizací
• Jedná se o součást koridoru ŽD 6 Plzeň–Nýřany–Stod–
Staňkov–Domažlice–Česká Kubice– hranice ČR (–
Regensburg), trať č. 180 Plzeň - Česká Kubice - státní
hranice, který je vymezený v PÚR ČR ve znění
Aktualizace č.1.
• Navazující úseky koridoru jsou:
- Plzeň, Skvrňany – přesmyk žel. trati a křížení se silnicí
I/26
- Plzeň, Skvrňany – Zbůch, modernizace tratě v nové
trase

• Do ÚP byly zapracovány a zpřesněny veřejně
prospěšné stavby (VPS), které vyplývají ze ZÚR PK.
• Vymezené plochy a koridory veřejně prospěšných
staveb v ZÚR PK zahrnují i plochy a koridory provozně
souvisejících staveb a zařízení.
• Na celostátní silniční síti silnic I. třídy byl v ÚP
zpřesněn a vymezen koridor VPS na silnici I/26 pro
stavbu:
- SD26/01 - Nýřany (mimoúrovňová křižovatka s D5) Chotěšov - Stod - Staňkov - Horšovský Týn, přeložka
• Na celostátní železniční trati č. 180 byl v ÚP zpřesněn
a vymezen koridor VPS pro stavbu:
- ZD180/03 - trať č. 180 - úsek Zbůch – Česká Kubice,
modernizace – zdvojkolejnění a elektrizace se
směrovou optimalizací

• Na území kraje se nejblíže obci Staňkov nachází
neveřejné mezinárodní letiště Plzeň/Líně, u kterého je
navrhováno prodloužení vzletové a přistávací dráhy, a
letiště Klatovy. S vymezením nových ploch letišť se
nepočítá a navržené úpravy letiště Plzeň/Líně neovlivní
řešení ÚP.

• Do ÚP měly být zapracovány a zpřesněny veřejně
prospěšná opatření (VPO), která vyplývají ze ZÚR PK.
• V územním plánu bylo zpřesněno vymezení
skladebných částí regionálního ÚSES s tím, že prvky
RÚSES v řešeném území jsou funkční a není třeba je
zakládat a vymezovat jako VPO. Výjimkou je malá část
RK v centrální části města, jehož funkčnost je zajištěna
opatřením v rámci urbanistické koncepce dotčeného
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• Z hlediska ochrany horninového prostředí bylo
potřebné respektovat následující požadavky.
• V ÚP je nutné respektovat plochy s předpokládanými a
zjištěnými ložisky nerostů (výhradní ložiska, ložiska
nevyhrazeného nerostu a prognózní zdroje nerostných
surovin) jako přírodní hodnoty území a jako limity
využití území.

území s nároky na uvolnění území od nevhodných
staveb a novou koncepcí přemostění Radbuzy na
místě provizorní lávky včetně obou předmostí.
• Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou respektovány
následující požadavky:
- V ÚP je zpřesněno vymezení skladebných částí
regionálního ÚSES a vymezeny skladebné části
lokálního ÚSES.
- Vymezení skladebných částí nadregionálního ÚSES se
předmětného území netýká.
- Zabezpečit územní podmínky pro přiměřenou ochranu
a dotváření krajiny a její rázovitosti na místní úrovni.
- Respektovat přitom a rozpracovat návrhy na tvorbu a
ochranu krajiny regionálního významu.
- Východně od Krchleb v lokalitě „Holubí Hlava“ je plošně
vymezena krajinná dominanta, do které zasahují nové
zastavitelné plochy dle ÚPN-SÚ na východním okraji
ZÚ Krchleby. Jedná se o krajinnou singularitu – pól,
tedy místo v krajině s výjimečným účinkem, tvořící
akcent v dané krajinné matrici. Je tvořen útvarem
pohledově dominujícím (izolovaný kopec) s přírodně,
výjimečným charakterem.
- Navrhovat vhodná opatření pro snížení erozní
ohroženosti zemědělské půdy.
- Minimalizovat zábory zemědělské půdy 1. a 2. třídy
ochrany ZPF s tím, že je zajištěna vyrovnaná bilance
záborů z hlediska nových a převzatých rozvojových
ploch z předchozí ÚPD z důvodu zajištění kontinuity
rozhodování o změnách v území.

• Z hlediska zájmů památkové péče bylo potřebné
respektovat následující požadavky.
• V ÚP při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního
významu a při vymezování dalších ploch určených k
zastavění umisťovat tyto plochy a koridory s maximální
snahou o vyloučení, popřípadě omezení, kolize
s předměty památkové ochrany a jejich prostředí.
• Pro zapracování a zpřesnění v ÚP jsou doporučené
šířky koridorů nadmístního významu:
- železniční trať – 200 m
- silnice I. třídy – 200 m
- silnice II. třídy – 100 m
- ostatní silnice – 100 m

c) Soulad s cíli a úkoly územního plánování,
zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot
území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
• Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního
plánování, zejména požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území.

• Z hlediska protipovodňové ochrany bylo potřebné
respektovat následující požadavky.
• V ÚP je třeba při koncipování povodňových opatření
respektovat širší vazby protipovodňových plánů celých
povodí.
• Protipovodňová ochrana musí být v první řadě
zaměřena na retenci vody v krajině, tedy na způsoby
hospodaření a od nich se odvíjející krajinné struktury
• Územní plány musí především:
- minimalizovat nebo zcela vyloučit novou výstavbu v
inundačních územích vodních toků a v záplavových
územích, především v aktivních zónách,
- vymezit rezervní plochy pro vymístění zástavby z
inundačních území vodních toků a ze záplavových
území, především z jeho aktivních zón,
- zajistit, aby výstavbou komunikací nevznikaly v území
bariéry, zhoršující odtok vody z území,
- návrhem lokálního územního systému ekologické
stability přispět ke zvýšení retenčních schopností
území obcí,
- respektovat schválené Plány oblastí povodí včetně
souvisejících nařízení.
• V ÚP musí být zapracovány plochy územních rezerv
pro LAPV a zpřesněna území řízené inundace. Tyto
požadavky se předmětného území netýkají s tím, že
kapacita široké údolní nivy Radbuzy a Zubřiny nad
městem byla prověřena a může mít významnou
kapacitu z hlediska přirozeného rozlivu případné
povodně.

• Územní plán je v souladu s cíli územního plánování a
to zejména z následujících důvodů:
• Hlavní cíl územního plánování, tj. vytvářet předpoklady
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích, je splněn celkovou koncepcí
urbanistickou a koncepcí uspořádání krajiny tak, aby
byl vytvořen vyvážený systém mezi urbanizovaným
územím a jeho zázemím krajinným, které tvoří základní
matrici pro trvale udržitelný rozvoj území města
Staňkov.
• Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj
území
komplexním
řešením
s předpokladem
soustavného sledování území z důvodu účelného
využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území na podkladě ÚAP,
doplňujících průzkumů a rozborů a zadání, při jejichž
zpracování byl sledován společenský a hospodářský
potenciál rozvoje města Staňkov.
• Proces tvorby včetně způsobu projednávání územního
plánu s dotčenými orgány a dalšími subjekty plně ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
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předpisů včetně navazujících právních předpisů byl
koordinován tak, aby orgány územního plánování
postupem podle tohoto zákona mohli koordinovat
veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a
jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a mohli
konkretizovat ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.
• Územní plán svojí urbanistickou koncepcí, koncepcí
veřejné infrastruktury a koncepcí uspořádání krajiny
včetně stanovení základních omezujících i
pobídkových činitelů ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně
urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku
prostředí života obyvatel a základ jejich ztotožnění s ní.
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území města Staňkov.
• Podmínky stanovené územním plánem z hlediska
rozdílného způsobu využití území ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně
navazujících
právních
předpisů
umožňují
v nezastavěném území a v míře přiměřené z hlediska
ochrany krajiny jako celku a v souladu s jejím
charakterem a dosavadním využitím umisťovat stavby,
zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví,
vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále
takových technických opatření a staveb, které zlepší
podmínky jejího využití pro účely rekreace a cestovního
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra apod.

tvorby, projednávání a schvalování ÚP Staňkov
náležitě prověřeny a posouzeny.
• V ÚP jsou stanoveny urbanistické, v přiměřené míře
architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho změny,
zejména na umístění, uspořádání a řešení zástavby ve
formě regulativů pro rozdílný způsob využití území
(RZV, tj. rozdílný způsob využití ploch v území),
intenzitu využití pozemků v plochách (IVP, tj. intenzita
využití pozemků v plochách), výškovou regulaci
zástavby (VRZ, tj. výšková regulace zástavby).
• V ÚP jsou v příslušných částech dokumentace ve
formě výše uvedených regulativů (RZV, IVP, VRZ a
jiné) stanoveny podmínky pro provedení změn v území,
zejména pak pro umístění a uspořádání zástavby
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
• Pořadí provádění konkrétních změn v území
(etapizace) není v ÚP stanoveno. Způsob využití území
a zejména postupné využití nových zastavitelných
ploch vyplývá z urbanistické koncepce, ve které jsou
stanoveny podmiňující požadavky pro využití území.
• Celkovou koncepcí urbanistickou, koncepcí veřejné
infrastruktury a zejména koncepcí uspořádání krajiny
jsou ÚP v území vytvořeny podmínky pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků přírodě blízkým
způsobem.
• Celkovou urbanistickou koncepcí území včetně
koncepce veřejné infrastruktury, zejména způsobem
jeho budoucího využití se stanovením jeho optimálního
rozvoje s přiměřenou flexibilitou regulativů a
vymezením ploch územních rezerv jsou v území
vytvořeny podmínky pro případné odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn.
• V urbanistické koncepci jsou stanoveny podmínky pro
obnovu sídelní struktury formou ploch přestavby a
ploch změn v krajině a rozvoj sídelní struktury formou
nových zastavitelných ploch při respektování
požadavků na kvalitní bydlení.
• Z hlediska koncepce urbanistické, veřejné infrastruktury
i koncepce uspořádání krajiny byly na podkladě ÚAP
ORP Horšovský Týn včetně RURÚ, doplňujících
průzkumů a rozborů, zadání ÚPD a nadřazené ÚPD
Plzeňského kraje, tj. ZÚR PK prověřeny a v ÚP jsou v
území vytvářeny podmínky pro hospodárné
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny
v území zejména při realizaci nejvýznamnějších
záměrů v rámci zajištění veřejné infrastruktury včetně
vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně
prospěšných opatření (VPO).
• V ÚP jsou v území koncepcí urbanistickou, koncepcí
veřejné infrastruktury a koncepcí uspořádání krajiny
vytvořeny podmínky pro zajištění civilní ochrany a to
zejména z hlediska případného vzniku mimořádných
událostí na podkladě havarijního plánu, povodňového
plánu a ostatních podkladů na tomto úseku.
• V území
jsou
vymezeny
plochy
přestavby
s diferencovaným způsobem této územní operace dle
konkrétních podmínek v dané ploše a plochy změn
respektive opatření v krajině, které sledují hlavní cíle

• Územní plán je v souladu s úkoly územního plánování
a to zejména z následujících důvodů:
• Územní plán města Staňkov byl vypracován na
podkladě ÚAP ORP Horšovský Týn včetně RURÚ,
doplňujících průzkumů a rozborů a zadání ÚPD, při
kterých byl zevrubně zjištěn a posouzen stav území,
jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
• Koncepce rozvoje území, včetně urbanistické
koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny, byla s ohledem na výše uvedené
podklady a nadřazenou ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR
PK stanovena s ohledem na ochranu konkrétních
hodnot v území a ostatní podmínky v území a
požadavky na jeho rozvoj
• Potřeba změn v území, veřejný zájem na jejich
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem
například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou
infrastrukturu a na její hospodárné využívání byly
s ohledem na výše uvedené podklady a nadřazenou
ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR PK v rámci procesu
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• Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je
součástí odůvodnění územního plánu dle § 55
stavebního zákona.
• Pořizovatel ÚP před vydáním na základě výše
uvedených zjištění vyhodnotil, že Územní plán Staňkov
je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.

celkové urbanistické koncepce i koncepce uspořádání
krajiny včetně určení nutných asanačních,
rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území.
• Celkovou koncepcí rozvoje území, která kromě jiného
vychází také z nadřazené ÚPD Plzeňského kraje, jsou
v ÚP vytvářeny podmínky pro ochranu území podle
zvláštních právních předpisů před negativními vlivy
záměrů na území s tím, že vzhledem k umístění
rozvojových ploch a jejich charakteru se nepředpokládá
negativní vliv záměru na území, který by vyžadoval
kompenzační opatření v území
• V procesu zpracování ÚP a zejména při stanovení
základní koncepce urbanistické, veřejné infrastruktury a
koncepce uspořádání krajiny byly uplatňovány
poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu,
územního plánování, ekologie a památkové péče.
• Vyhodnocení vlivů územního plánu (ÚP) na vyvážený
vztah územních podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území, tj. vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, jehož součástí má být
posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivu
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
nebylo nutné vypracovat, protože příslušný orgán
ochrany přírody svým stanoviskem takový vliv vyloučil.

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

• Územní plán Staňkov (ÚP) je v souladu s požadavky
dle zvláštních právních předpisů a to zejména proto, že
nejsou nad míru únosnou dotčeny veřejné zájmy
vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
• V územním plánu jsou ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů vytvořeny podmínky pro ochranu nemovitých
kulturních památek zapsaných do Ústředního seznamu
kulturních
památek
včetně
ÚAN
(území
archeologických nálezů) a archeologických zón.
• V řešeném území se nenachází památková zóna ani
nemovitá národní kulturní památka.
• Ve správním území města Staňkov se nachází
nemovité kulturní památky (NKP) zapsané v Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky.
• V grafické části odůvodnění ÚP jsou NKP zakresleny
dle podkladů vyplývajících z ÚAP ORP Horšovský Týn.
• Ve správním území obce Staňkov jsou ve Státním
archeologickém seznamu ČR dosud evidována území
s archeologickými nálezy.
• V grafické části odůvodnění ÚP jsou hranice ÚAN
zakresleny dle Státního archeologického seznamu
České republiky, respektive podkladů vyplývajících
z ÚAP ORP Horšovský Týn.
• Další urbanisticky a architektonicky hodnotné stavby,
prostranství a jiné objekty, které výrazně utváří
charakter města Staňkov jsou v ÚP zohledněny a
zakresleny včetně vybraných veřejných prostranství
jako hodnoty, které je třeba chránit před nevhodnými
zásahy.
• Dokumentace územního plánu obsahuje dopravní
řešení odpovídající dopravním normám a je v souladu
se zákonem 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(např. zásady pro nová připojování sousedních
nemovitostí či lokalit určených k zástavbě, výstavby
chodníků podél silnic atd.).
• Je respektovaná stávající silnice 1/26 včetně
ochranného pásma (OP)
• Je vymezen a územně chráněn koridor pro přeložku
silnice 1/26 jako návrhovou plochu pro silniční dopravní
infrastrukturu se všemi souvisejícími stavbami.
• Stavba přeložky silnice 1/26 je v ÚP Staňkov zařazena
mezi VPS (veřejně prospěšné stavby).
• V OP stávající silnice 1/26 a výše uvedeném koridoru
nejsou vymezeny plochy, jejichž využití umožňuje
umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny

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

• Územní plán Staňkov byl vypracován v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č.500/2006 Sb. o
územně plánovacích podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací
činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů.
• Pořizovatel přezkoumal návrh ÚP před jeho schválením
a vydáním na podkladě výsledků projednání při
společném a veřejném projednání z hlediska jeho
souladu:
- s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem (ZÚR PK ve znění
aktualizace č.1)
- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
požadavky na ochranu architektonických a
urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
- s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
- s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, a došel k závěru, že územní plán Staňkov je
v souladu s § 53 odst. 4 stavebního zákona a přílohou
č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti.
• Zdůvodnění přijatého řešení je součástí odůvodnění
územního plánu.
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• Pro údržbu vodních toků správci vodních toků je
zohledněno pásmo 6 m od břehové čáry.
• V ÚP jsou sledovány požadavky na zvýšení retence
vody v krajině a pro zlepšení protipovodňové ochrany
s tím, že Laškovský a Srbický potok včetně vybraných
ploch souvisejících s vodním tokem Radbuza jsou
určeny pro revitalizaci.
• Umisťování malých vodních nádrží v krajině je
umožněno stanovením podmínek RZV.
• V územním plánu jsou respektována ochranná pásma
energetických zařízení, sloužících pro přenos nebo
distribuci elektřiny, přepravu a distribuci plynu,
definovaná v zákoně č. 458/2000 Sb. energetický
zákon ve znění pozdějších předpisů.
• Pouze ve výjimečných případech je navržena přeložka
stávajících vedení technické infrastruktury a to
především v souvislosti se záměry nadmístního
významu nebo jsou stanoveny specifické podmínky pro
využití ploch, které jsou dotčeny stávajícími rozvody TI.
• V územním plánu jsou vytvořeny předpoklady pro
ochranu přírody a krajiny a to zejména celkovou
koncepcí uspořádání krajiny se stanovením požadavků
na její využívání z hlediska RZV (rozdílný způsob
využití) vymezených ploch.
• Skladebné prvky ÚSES jsou přednostně vymezeny
jako plochy přírodní (RB a LB, tj regionální a lokální
biocentra) a plochy smíšené nezastavěného území (RK
a LK, tj. regionální a lokální biokoridory) ve smyslu §§
16 a 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších
předpisů.
• Zároveň jsou limitovány případné záměry na nevhodné
využití nezastavěného území a zajištěna ochrana
významných krajinných prvků (lesy, mokřady, údolní
nivy apod.) a krajiny jako celku včetně umožnění jejího
přiměřeného využívání obyvateli pro rekreaci při
respektování významných limitů využití území (ochrana
ložisek nerostů, ochranná pásma dopravní a technické
infrastruktury). V území je vymezen SES (systém
ekologické
stability)
krajiny
na
podkladě
aktualizovaného Generelu ÚSES (územní systém
ekologické stability) ORP Horšovský Týn, který byl
zpracován v širších souvislostech.
• Na území kde byly ukončeny KPÚ (komplexní
pozemkové úpravy) je v ÚP zohledněn plán společných
zařízení (SZ). V řešeném území jsou dle územně
technických podmínek zachovány stávající přístupové
cesty a sjezdy na zemědělské pozemky.
• V ÚP je řešena urbanistická koncepce, koncepce
veřejné infrastruktury a zejména koncepce uspořádání
krajiny s důsledným zaměřením na ochranu přírody a
krajiny včetně ochrany PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa) a ZPF (zemědělský půdní fond).
V rozpracovanosti bylo řešení ÚP koordinováno se
záměry a požadavky vybraných DO (dotčené orgány) a
to především z hlediska případného vlivu na ochranu
hodnot v území, ochranu přírody a krajiny včetně ÚSES
a ochranu ZPF.
• Řešení ÚP respektuje požadavky na ochranu PUPFL
s tím, že podrobné vyhodnocení záboru půdního fondu

hygienické limity (hluk, imise) nebo jsou stanoveny
specifické podmínky pro využití takových ploch.
• Dopravní
připojení
nových
rozvojových
či
přestavbových ploch je řešeno prostřednictvím
místních komunikací a sítě silnic nižší třídy
• V ÚP jsou mimo zastavěnou část obce respektovaná
ochranná pásma silnic I. třídy (50 m od osy krajního
dopravního pruhu), II. a III. třídy (15 m od osy silnice).
• Dle ÚP Staňkov se v ochranném pásmu silnic I. a II.
třídy nevymezují nové plochy, jejichž využití umožňuje
umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické limity (hluk, imise), nebo jsou stanoveny
specifické podmínky pro využití takových ploch.
• V návrhu umístění technické infrastruktury jsou
respektovaná ustanovení zákona 13/97 Sb. o
pozemních komunikacích s tím, že energetická,
telekomunikační, vodovodní, kanalizační a jiná
technická vedení mohou být podélně umisťována v
tělese silnice pouze v případě nemožnosti jiného
technického řešení a po doložení řádného zdůvodnění.
• V ÚP je respektovaná železniční trať č. 180 Plzeň –
Domažlice i navazující železniční trať Staňkov Poběžovice včetně záměru modernizace a
zdvojkolejnění s přeložkou kolem Staňkova, která
zasahuje do řešeného území města Staňkov.
• Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném
pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou
upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném
znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č.
177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah" v platném
znění.
• V územním plánu je respektováno ochranné pásmo
dráhy (OPD) (železniční trať č. 180 Plzeň – Domažlice
a č. 182 Staňkov - Poběžovice dle §§ 4, 4a, 8, 9 a
následujících dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.
• V OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti
jen se souhlasem Drážního úřadu, případně
Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka
pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků.
• Dle ÚP Staňkov se v ochranném pásmu dráhy
nevymezují nové plochy, jejichž využití umožňuje
umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny
hygienické limity (hluk, imise), nebo jsou stanoveny
specifické podmínky pro využití takových ploch.
• V ÚP je v rámci koncepce veřejné infrastruktury řešeno
vodní hospodářství včetně zásobování pitnou vodou,
odkanalizování a čištění odpadních vod a problematiky
vodních ploch a vodotečí včetně protierozních a
protipovodňových opatření v krajině za účelem zvýšení
retenční kapacity území včetně ochrany zastavěného
území sídel před povodní v souladu s koncepcí a
zohledněním SZ (společná zařízení) KPÚ.
• Řešení vodního hospodářství vychází z Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje bez podstatné
změny s tím, že výhledově doplňuje místní vodovodní a
kanalizační síť v nových zastavitelných plochách a
plochách přestavby.
• Podmínky RZV (rozdílný způsob využití území)
zohledňují ochranná pásma vodních zdrojů.
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- urbanistická koncepce města Staňkov se orientuje na
stabilizaci obyvatel při optimalizované nabídce
disponibilních ploch pro případný nárůst počtu obyvatel
a přiměřený rozvoj s důrazem na kvalitativně vyšší
úroveň sídelní struktury
- koncepcí ploch přestavby a nových zastavitelných
ploch převážně v přímé návaznosti na zastavěné
území nejsou negativně nad únosnou míru zasaženy
zájmy z hlediska ochrany přírody a krajiny
- koncepce uspořádání krajiny se orientuje na ochranu
hodnot v území při jeho přiměřeném rekreačním využití
zejména v přímé návaznosti na město Staňkov

s odůvodněním je v příslušné kapitole textové části
ÚP. Zábor PUPFL je minimální převážně pro vybrané
veřejně prospěšné stavby a v pásmu 50 m od okraje
lesa se nachází až na malé výjimky pouze některé
plochy přestavby a plochy převzaté z předchozí ÚPD.
• Na území města Staňkov se nachází, ložiskové a
poddolované území, jejichž rozsah je vymezen
v grafické části a popsán v textové části ÚP.
• V řešeném území, v k. ú. Krchleby u Staňkova, jsou
vymezeny plochy T(z) – Plochy těžby nerostů
zastavitelné a T(n) – Plochy těžby nerostů
nezastavitelné, pro které jsou stanoveny podmínky
jejich využití tzv. RZV (rozdílný způsob využití).
• Řešení ÚP respektuje požadavky na ochranu životního
prostředí s důrazem na ochranu souvislého obytného
území před negativními vlivy z dopravy silniční a
železniční podél koridorů silnice I/26 a železniční trati
č. 180, z těžební a výrobní činnosti v okolí areálu
zemědělské rostlinné a živočišné výroby apod.

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

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

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

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

• Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP
Staňkov neuplatnil požadavek na posouzení územního
plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a zároveň
vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu
či ptačí oblast. Proto pořizovatel nepožadoval v návrhu
zadání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
• ÚP Staňkov nestanoví rámec pro budoucí povolení
záměru uvedeného v příloze č. 1 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
• Záměry dle ÚP Staňkov nezasahují za hranice žádné
EVL (evropsky významná lokalita) nebo PO (ptačí
oblast) a představuje zásah takového charakteru, který
nemůže ani druhotně negativně ovlivnit předmět
ochrany jakékoliv složky soustavy Natura 2000.
• V zadání územního plánu nebylo požadováno, a proto
nebylo vypracováno vyhodnocení vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území respektive posouzení
z hlediska vlivu koncepce územního plánu na životní
prostředí a EVL (evropsky významná lokalita) nebo PO
(ptačí oblast) evropského systému ochrany přírody a
krajiny NATURA 2000 především z následujících
důvodů:
- PO se na území obce ani v její blízkosti nenachází a
nejsou proto koncepcí rozvoje území dotčeny
- EVL se na území obce nenachází
- záměry nadmístního významu dopravní infrastruktury
převzaté z nadřazené ÚPD Plzeňského kraje, tj. ZÚR
PK, které v rámci procesu projednání uvedené
dokumentace již byly posouzeny z hlediska vlivu na
životní prostředí, evropský systém ochrany přírody a
krajiny Natura 2000 a udržitelný rozvoj, byly v ÚP
pouze zpřesněny dle podrobnější přípravné nebo
v době zpracování ÚPD dostupné dokumentace

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

i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
včetně vybrané varianty
- Vymezení zastavěného území
• Územní plán řeší celé území obce ve smyslu § 43,
odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve
znění pozdějších předpisů respektive území města
Staňkov v rozsahu všech jeho katastrálních území.
• Zastavěné území bylo dle § 58 zákona č.183/2006 Sb.,
stavební zákon ve znění pozdějších předpisů
v řešeném území vymezeno v rámci prací na ÚP ke dni
30.6.2016 na podkladě:
- zákresu intravilánu k 1. 9. 1966 v katastrálních mapách
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj poskytnutých
pořizovatelem ÚP
- DKM a KMD předané pro celé řešené území ze strany
pořizovatele ÚP
- předchozího ÚPN-SÚ Staňkov včetně následných
změn 1 až 10
- doplňujících průzkumů a rozborů pro ÚP (2014)
- požadavků pořizovatele ÚP
- požadavků vzešlých ze zadání a při projednání ÚP
• Na území obce je vymezeno více dílčích zastavěných
území z důvodu předchozího urbanistického vývoje
území a se zohledněním souvisejících pozemků dle
vlastnických vztahů v území, které zahrnuje také dílčí
urbanizované plochy mimo souvislé zastavěné území
města a ostatních sídel v řešeném území
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• Hranice ZÚ (zastavěné území) je vymezena tak, aby
její průběh bylo možné v grafické části ÚP jednoznačně
určit.

předešlým vývojem městského, příměstského a
vesnického organizmu poznamenaného zvýšenou
exploatací krajiny zemědělskou výrobou rostlinnou a
v minulosti také výrobou živočišnou.
• Urbanistická struktura a měřítko sídel nebo jejich částí
na území města Staňkov jsou podřízeny konfiguraci
terénu s řídícím prvkem údolní nivy Radbuzy, Zubřiny,
Laškovského respektive Puclického potoka a
Srbického potoka s převážně zalesněnými okraji
řešeného území v oblasti k Čečovicím, Puclicím a u
Krchleb v návaznosti na rozsáhlé lesy Výtůňského
polesí s významným potenciálem pro nepobytovou
rekreaci ve volné krajině.
• V závislosti na charakteru území, limitech využití a jeho
hodnotách společenských, krajinných, urbanistických a
stavebně architektonických je celé území města
rozděleno na urbanistické a krajinné sektory.
• Základní členění území obce na urbanistické a krajinné
sektory určuje celkovou koncepci rozvoje území města
z obecného a širšího hlediska.
• Rozvoj zastavitelných ploch je řešen téměř výhradně
v rámci urbanistických sektorů převážně v přímé
návaznosti na zastavěné území s tím, že všechny
záměry jsou podřízeny ochraně nesporných hodnot
v území.
• Jednou z nejvýznamnějších jsou kulturně historické
hodnoty.
• Význam sídla a jeho atraktivita jsou posíleny existencí
památkově chráněných, kulturních a přírodních hodnot
a zajímavostí a navazujícího převážně zemědělského
krajinného rámce s významnou místní krajinnou
dominantou, vrchem Mastník.
• Z historické struktury se dle srovnání se stabilním
katastrem do současné doby zachovala podstatná část
původní zástavby s více či méně přestavěnými
původními objekty doplněné v menších lokalitách a
prolukách objekty novými často nevhodné
architektonické formy. I přesto že došlo k výraznému
plošnému růstu města zejména na začátku 20. století a
následně v 60. až 80. letech 20. století, tvoří původní
zástavba významnou část urbánní struktury.
• Součástí urbánní struktury jsou významné objekty a
soubory staveb dokládající kulturně historický vývoj
území a jsou kromě přírodního a krajinného zázemí,
památkově chráněných objektů a archeologických
nalezišť významnou hodnotou, kterou je nutné
zachovat a chránit před nepříznivými zásahy pro
budoucí generace a to zejména pro zvýšení atraktivity
Staňkovska i vlastního města z hlediska využití pro
rekreaci a cestovní ruch.
• Na území města Staňkov není vyhlášena ochrana
sídelních souborů ve formě MPZ (městská památková
zóna) nebo VPZ (vesnická památková zóna).

- Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a
rozvoje jeho hodnot
• Obyvatelstvo a osídlení Staňkov v rámci dnešního
POÚ Staňkov (pověřený obecní úřad), ORP Horšovský
Týn (obec s rozšířenou působností) a Plzeňského kraje
prošlo v předchozím období poměrně složitým
vývojem. Převážně zemědělská oblast si od poloviny
19. století zachovala svůj charakter až do nedávné
doby s tím, že došlo k částečnému útlumu zemědělské
živočišné a rostlinné výroby v dané oblasti. Staňkov
patří k potenciálně ekonomicky významnější oblasti
bývalého okresu Domažlice.
• Sídelní struktura se vyznačuje nízkou hustotou
zalidnění.
• Město Staňkov je součástí rozvojové osy a v ní
vymezeném rozvojovém území dle ZÚR PK.
• Vzhledem k rychlým změnám ve všech oblastech
života společnosti se snižuje spolehlivost
dlouhodobějších prognóz.
• Vývoj města bude přímo ovlivněn vývojem celého
regionu. Proto bylo nutno územní řešení zpracovat s
dostatečnou flexibilitou tak, aby postihlo možné
odchylky od předpokládaného vývoje.
• Pro budoucí úspěšný a přiměřený rozvoj předmětného
území je nutné nadále prosazovat rovnováhu mezi
přírodně, kulturně a historicky danými podmínkami v
území a nově založenými rozvojovými možnostmi
s ohledem na trvale udržitelný rozvoj dané oblasti jak
po stránce ekonomické, kvalitního životního prostředí
tak i sociálně přívětivého prostředí.
• Z hlediska současných a budoucích trendů je možné
město Staňkov charakterizovat jako stabilizované až
progresivní.
• Z hlediska rozvojových možností a limitujících faktorů
v území je možné město Staňkov charakterizovat jako
spíše progresivní.
• Základním cílem je do budoucna v prvé řadě
stabilizace obyvatel a následně rozvoj pracovních
příležitostí v širší oblasti a případný nárůst počtu
obyvatel Staňkova v souladu s předpoklady rozvojové
osy a vymezeného rozvojového území dle ZÚR PK.
• Z hlediska budoucího rozvoje je významná poloha
města na silnici I/26 a železniční trati č. 180 Plzeň Domažlice nadregionálního významu včetně navazující
železniční trati č. 182 Staňkov – Poběžovice
regionálního významu. Základní rozvržení
stabilizovaných ploch, ploch změn a územních rezerv,
provozních a komunikačních vazeb na území města
Staňkov je v mnoha aspektech předznamenáno
předešlým vývojem městského, předměstského a
vesnického organizmu. To se týká zejména koncepce
souvisle urbanizovaného území města, venkovských
sídel a samot.
• Základní rozvržení ploch RZV (rozdílný způsob využití),
provozních a komunikačních vazeb na území města
Staňkov je v mnoha aspektech předznamenáno

Ochrana kulturních památek a archeologických nalezišť
• Do seznamu nemovitých kulturních památek na území
obce Staňkov jsou zapsány:
Pořadové Část obce čp.
číslo
01
Staňkov I

15
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Památka Ulice,nám./umístění/ÚSKP
Silniční

přes řeku Radbuzu, 28.
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most

02

Staňkov I čp.1

03

Staňkov I čp.27

04

Staňkov I čp.13 a
70
Staňkov II

05

října, Nádražní (ppč
2000/2 a 2052/1 v k.ú.
Staňkov – Město bez
ochrany ppč 1045/1,
1094/10 a 1095/2 v k.ú.
Staňkov – Ves bez
ochrany)
ÚSKP r.č. 101659
Radnice nám. T. G. Masaryka
ÚSKP r.č. 42065/4-2220
Rodinný Plzeňská
dům
ÚSKP r.č. 23677/4-2218
Venkovsk 28. října
á usedlost ÚSKP r.č. 41060/4-2221
Kostel sv. ÚSKP r.č. 41599/4-2217
Jakuba
Většího

24

21-22-22/3

jádro vsi
Krchleby jádro vsi

II

Krchleby u
Staňkova

Poznámka:
- Označení ÚAN je shodné s označením v grafické části odůvodnění
ÚP

Ochrana ostatních vybraných prostranství, souborů a
objektů
• Kromě výše uvedených objektů a ÚAN je nutné chránit
před nevhodnými zásahy následující vybrané objekty a
stavby, areály, soubory a prostranství:
Pořadové
číslo
31

Poznámka:
- Označení NKP (nemovitá kulturní památka) je shodné s označením
v grafické části odůvodnění ÚP
Vysvětlivky:
- ÚSKP = ústřední seznam kulturních památek

32
33

• V řešeném území se nachází archeologická naleziště.
Nejvýznamnější jsou ÚAN I. a II. kategorie.
• ÚAN I. kategorie (území s pozitivně prokázaným a dále
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů):

Název
Kaple sv. Jana
Nepomuckého
Socha sv. Jana
Nepomuckého

35

Kaple Panny
Marie Lurdské
Kaple sv.
Antonína
Paduánského
Hřbitov

34

Poznámka

Katastr
Ohučov

Na místě zbořené Staňkov-Město
kaple sv. Jana
Nepomuckého
Staňkov-Ves
U hřbitova

Staňkov-Ves

Významné
pomníky a
náhrobky

Staňkov-Ves

Poř. č. SAS

Katastr

36

Bílý Mlýn

Vránov

Kaple sv. Josefa

Vránov

38

Sokolovna

Staňkov-Město

14

21-22-22/15 "Pod silnicí" I

41

Náves

Krchleby

15

21-22-22/7

42

Ulicová náves

Ohučov

18

21-22-22/9

Staňkovměsto
Staňkovměsto
Staňkovměsto
Staňkovměsto
Staňkov-ves

37

13

Název UAN Kategorie
UAN
21-22-16/9 Poloha
I
"Kopaniny"
21-22-22/12 "Pod Silnicí" I

43

Náměstí

Staňkov-Město

19

21-22-22/6

44

20

21-22-21/6

45

Náves
Včetně části ulice Staňkov-Ves
s pamětními kříži Nádražní
Vrch Mastník
Staňkov-Ves

22

21-22-21/7

46

Náves

23

21-22-22/4

47

Náměstí

48

Vesnická chalupa čp. 34

Vránov

Bez
označení
49

Vesnická chalupa čp. 38

Vránov

Vesnická usedlost čp. 2

Vránov

• ÚAN II. kategorie (území, na němž nebyl doposud
pozitivně prokázán výskyt AN, ale určité indicie mu
nasvědčují s pravděpodobností výskytu AN 51-100%:

50

Vesnická usedlost čp. 6

Vránov

51

Vesnická usedlost čp. 37

Vránov

Pořadové
číslo
12

Poř. č. SAS

Katastr

52

Vesnická usedlost čp. 17

Ohučov

Ohučov

53

Vesnická usedlost čp. 18

Ohučov

16

21-22-22/8

Staňkovměsto

Vesnická usedlost čp. 22

Ohučov

17

n

Bez
označení
54

Vesnická usedlost čp. 2

Ohučov

55

Vesnická usedlost čp. 3

Ohučov

Pořadové
číslo
11

25

21-22-22/5

Staňkov - SZ
od vsi
Staňkov kostel Sv.
Jakuba
Staňkov - Z
od vsi
Poloha "Na
Vrbovkách"
Vránov - JZ
okraj vsi
Hradiště
"Holubí
hlava"
Krchleby mohylník

I
I

I
I

Staňkovměsto
Vránov

I

Vránov

I

Krchleby u
Staňkova

I

Krchleby u
Staňkova

Poznámka:
- Označení ÚAN je shodné s označením v grafické části odůvodnění ÚP

21

21-22-17/10

n

Název UAN Kategorie
UAN
Ohučov II
jádro vsi
Staňkov II
město, jádro
městyse
Staňkov –
II
Ves, jádro
vsi
Vránov II

Staňkov-Ves

Vránov
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56

Vesnická usedlost čp. 4

Ohučov

86

Vila

57

Vesnická usedlost čp. 6

Ohučov

87

Fara

Staňkov - Ves

58

Vesnická usedlost čp. 7

Ohučov

88

Vesnická usedlost čp. 54

Staňkov - Ves

59

Vila

čp. 10

Ohučov

89

Bez
označení
60

Pomník padlým

V blízkosti vily čp. Ohučov
10
čp. 9
Ohučov

90

Vesnická usedlost čp. 14/II
Staňkov-Ves
(sousední
usedlost čp. 13/II
zničena
přestavbou)
Mlýn
Staňkov - Ves

91

Vila

čp. 326

Staňkov - Ves

92

Budova školy

čp. 125

Staňkov - Město

93

Pomník T.G.M.

za řekou

Vránov

Bez
označení
Bez
označení

Kamenný klenutý v ulici Domažlická Staňkov - Město
mostek přes trať k Osvračínu
Areál někdejší
u nádraží
Staňkov - Ves
sklárny později
CHKZ

61
62

Vrchnostenský
dvůr a areál
mlýna
s roubenými
sýpkami
Vesnická chalupa čp. 67

Krchleby u
Staňkova
Krchleby u
Staňkova
Krchleby u
Staňkova
Krchleby u
Staňkova
Krchleby u
Staňkova
Krchleby u
Staňkova
Krchleby u
Staňkova
Krchleby u
Staňkova
Krchleby u
Staňkova
Staňkov - Město

63

Pomník obětem I.
a II. světové války
Vesnická usedlost čp. 30

64

Vesnická usedlost čp. 27

65

Vesnická usedlost čp. 20

66

Vesnická chalupa čp. 12

67

Kaple

68

Vesnická chalupa čp. 100

69

Vesnická chalupa čp. 99

70

Vila

71

Bývalý pivovar

72

Vila

čp. 248

Staňkov - Město

73

Městský dům

čp. 205

Staňkov - Město

74

Městský dům

čp. 131

Staňkov - Město

75

Městský dům

čp. 30

Staňkov - Město

76

Budova MěÚ

čp. 35

Staňkov - Město

77

Městský dům

čp. 45

Staňkov - Město

78

Městský dům

čp. 132/172

Staňkov - Město

79

Městský dům

čp. 5

Staňkov - Město

80

čp. 8

Staňkov - Město

81

Městská
spořitelna
Městský dům

čp. 275

Staňkov - Město

82

Městský dům

čp. 206

Staňkov - Město

83

Městský dům

čp. 194

Staňkov - Město

Bez
označení
Bez
označení
85

Městský dům

čp. 182

Staňkov - Město

Městský dům

čp. 321

Staňkov - Město

Obecní škola

čp. 326

čp. 216

Staňkov - Ves

Zdroj:
- Doplňující P+R pro ÚP Staňkov
Vysvětlivky:
- n = neuvedeno
Poznámky:
- Číselné označení je shodné s označením objektu v grafické části
odůvodnění ÚP.

• Nevhodnými zásahy se rozumí všechny úpravy
stavební nebo nestavební povahy, které snižují
zachovanou architektonickou nebo urbanistickou
hodnotu dané stavby nebo souboru staveb a vybraných
prostranství v historicky vzniklých souvislostech,
architektonickém stylu a urbanistickém zakomponování
do krajiny nebo okolní zástavby.

Staňkov - Město

- Urbanistická koncepce včetně vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
• Současné uspořádání urbanizovaného území města
Staňkov má podstatně omezené možnosti
prostorového rozvoje zejména z následujících důvodů:
- konfigurace převážně zemědělské krajiny s proměnnou
šířkou a hloubkou údolních niv s vymezeným
záplavovým územím řeky Radbuzy a Zubřiny
- důsledná ochrana přírody a krajiny, existence
registrovaných VKP (významný krajinný prvek)
- koncepce regionálního a místního systému ekologické
stability vyplývající z nadřazené ÚPD Plzeňského kraje
a zpřesněného plánu ÚSES města Staňkov
- ochrana zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany a plošně
rozsáhlé investice do ZPF (meliorace)
- existence stávajících i zamýšlených koridorů
nadřazených systémů dopravní a technické
infrastruktury s ochrannými a bezpečnostními pásmy
- omezené energetické zdroje (zásobování el. energií a
plynem)
• Urbanistická koncepce předmětného území vychází
zejména z předpokladů a podmínek rozvoje
vyplývajících ze ZÚR PK, předchozí ÚPD (ÚPN-SÚ) a

Staňkov-Ves
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ze známých rozvojových záměrů a trendů zjištěných
v průběhu prací na ÚP a vyplývajících ze zadání ÚP.
• Důraz je kladen na rozvoj území v souladu s limity
využití území a rozvoj zastavitelných ploch je řešen ve
vymezených urbanistických sektorech převážně
v přímé návaznosti na zastavěné území.
• V řešeném území jsou s ohledem na jeho charakter a
územní souvislosti vymezeny urbanistické sektory.
• Pro každý urbanistický sektor jednotlivě jsou
stanoveny:
- Vymezení sektoru
- Hlavní hodnoty
- Hlavní limity využití území
- Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním
- Shrnutí základních podmínek rozvoje území

- označením plochy, které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP
- označením plochy textovým symbolem dle RZV
(rozdílný způsob využití), které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP. U každé
plochy změny v území jsou v textové části ÚP uvedeny
v souladu s celkovou koncepcí:
- pořadovým číslem plochy
- označení plochy změny
- název plochy změny
- účel změny a vybrané specifické podmínky v území
- základní prostorové podmínky (plocha, IVP, VRZ, min.
podíl plochy veřejných prostranství, min. podíl plochy
sídelní zeleně,
tak, aby byl způsob využití vymezených rozvojových
ploch případně vybraných specifických ploch
jednoznačně určen v provázanosti s ostatními plochami
v souladu s celkovou koncepcí urbanistickou, koncepcí
veřejné infrastruktury a koncepcí uspořádání krajiny.

• V zastavěném území, tj. převážně urbanizovaném
území, jsou vymezeny plochy, které se dále člení dle
stávajícího způsobu využití, požadovaného způsobu
využití a významu v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve
znění pozdějších předpisů.
• Plochy změn v území jsou vymezeny v nutném
rozsahu s ohledem na předpokládané demografické a
ekonomické podmínky pro zabezpečení optimálního
rozvoje města převážně v návaznosti na zastavěné
území.
• Plochy přestavby jsou v závislosti na předpokládaném
druhu přestavby a míře zásahu do stávající urbánní
struktury dále členěny.
• Podrobnější členění ploch přestavby je stanoveno
z důvodu zajištění adekvátní územní operace
v konkrétním území se stanovením podrobnějších
podmínek z hlediska jeho přestavby s ohledem na
požadovaný způsob využití při zabezpečení přiměřené
ochrany hodnot.
• Plochy přestavby jsou dle druhu přestavby zakresleny
v příslušných výkresech grafické části ÚP.

• Sídelní zeleň je nezbytnou složkou životního prostředí
města, a proto musí být v zastavěném území chráněna
zeleň stávající a rozvíjena zeleň nová v souladu
s celkovou urbanistickou koncepcí.
• V předmětném území je kladen důraz na vytvoření
předpokladů pro uplatnění požadavků na zastoupení
zeleně na všech plochách s rozdílným způsobem
využití území se záměrem vytvoření uceleného
systému sídelní zeleně, která v sobě zahrnuje všechny
plochy zeleně i solitéry ve městě, přidružených sídlech
a přilehlé krajinné oblasti.
• Jedná se o zeleň veřejnou, obytnou, vyhrazenou a v
neposlední řadě také zeleň doprovodnou, ochrannou a
clonící.
• Z důvodu zajištění optimálního rozsahu ploch zeleně
v návaznosti na urbanistickou koncepci a převažující
způsob využití konkrétní plochy, zóny i sídla je zeleň
v zastavěném území (sídelní zeleň) dále členěna:
- zeleň veřejná (orientační ukazatel 8-12 m2/ob) (parky,
ozeleněná městská prostranství, uliční zeleň)
- zeleň obytná (orientační ukazatel 14-19 m2/ob) (zeleň
u RD, zeleň sídlištní, zeleň vnitrobloková)
- zeleň vyhrazená (orientační ukazatel 6-9 m2/ob) v
areálech občanské vybavenosti především u zařízení
výchovných, školních, sociální péče, sportu a rekreace,
rekreačních objektů hromadné rekreace, kultury,
administrativy apod.
- zeleň ostatní (orientační ukazatel 22-35 m2/ob) v
zahrádkových osadách, zeleň u chat a ostatních
rekreačních objektů individuální respektive rodinné
rekreace apod.
• Zeleň obytnou je nutné v rámci obytných souborů
plošně rozšířit tak, aby byla splněna alespoň minimální
hodnota ukazatele.
• Zeleň doprovodná, ochranná a clonící, která je
součástí krajiny a zároveň může prostupovat
urbanizovaným respektive zastavěným územím je
součástí ploch zejména tam, kde je nutné zajistit:
- přechod mezi zastavěným územím a volnou krajinou
- průchod prvků ÚSES

• V území jsou vymezeny plochy změn převážně pro:
- B(i) - Plochy bydlení v rodinných domech
- B(v) - Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
- D - Plochy dopravní infrastruktury silniční
- D(z) - Plochy dopravní infrastruktury drážní
- L(r) - Plochy lesní rekreační
- O - Plochy občanského vybavení
- P - Plochy přírodní
- R(z) - Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
- SN – Plochy smíšené nezastavěného území
- SO - Plochy smíšené obytné
- SO(v) – Plochy smíšené obytné venkovské
- V – Plochy výroby a skladování
- VS - Plochy smíšené výrobní
- ZP - Plochy zeleně přírodního charakteru,
které jsou základními složkami organizmu města pro
zabezpečení jeho rozvoje v následném období do roku
2030 s ohledem na jeho postavení a funkci ve struktuře
osídlení.
• Plochy změn v území jsou vymezeny v souladu
s celkovou koncepcí a jsou označeny:

18
MĚSTO STAŇKOV

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
- stabilizaci přírodních nebo přírodě blízkých prvků
v zastavěném území
- ochranná a clonící funkce na okrajích ploch
s případným negativním vlivem na okolí jak z hlediska
hygienického, tak i z hlediska estetického

Silniční doprava
• Navrhované úpravy na státní silniční síti řeší
nejvýznamnější záměry v území vyplývající z PÚR ČR
nebo ZÚR PK.
• Navrhované úpravy na krajské silniční síti řeší dílčí
dopravní závady nebo přímo souvisí s modernizací
železniční trati a záměry na státní silniční síti.
• Navrhované úpravy na místní komunikační síti řeší dílčí
dopravní závady a s tím související úpravy. Nebo
souvisí s úpravami na státní i krajské silniční síti,
s modernizací železniční trati a s připojením
zastavitelných ploch a ploch přestavby sítí místních
komunikací doplněných komunikacemi účelovými
s integrovanými nebo samostatně vedenými
turistickými, pěšími nebo cyklistickými trasami.

- Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek
pro její umísťování
• Dopravní infrastruktura
• Systém dopravní infrastruktury je koncepčně řešen
s ohledem na urbanistickou koncepci a celkový
předpokládaný rozvoj města s výhledem do roku 2030
s tím, že jsou zapracovány a zpřesněny nejzávažnější
následující záměry v území:
- modernizace železniční trati č. 180 včetně
zdvojkolejnění a elektrizace včetně návaznosti na
související železniční trať č. 182 v rozsahu obvodu
drány dle záměru SŽDC a výstavby nového úseku
železniční trati dle záměru vyplývajícímu ze ZÚR PK
včetně úprav na související komunikační síti.
- přeložka silnice I/26 v Ohučově v návaznosti na
dokončený úsek obchvatu Staňkova včetně stavebních
úprav navazujících úseků silnic III. třídy a vybraných
MK
- výhledové přeložky silnice II/185 a navazujících silnic
III. třídy ve společném koridoru s novým úsekem
modernizované železniční trati č. 180
- alternativní výhledová přeložka silnice I/26 kolem
Ohučova v souběhu s novým úsekem železniční trať ve
společném koridoru
- doplnění systému ÚK včetně rozšíření koridorů
stávajících ÚK s integrovanou cyklistickou a pěší
turistickou dopravou

Dopravní plochy
• Vzhledem ke struktuře zástavby na území města
Staňkov je parkování a garážování soustředěno pouze
do vlastního města. Větší parkovací a odstavné plochy
jsou soustředěny v centrální části města (náměstí)
nebo u zařízení občanské vybavenosti a v areálech
výroby a skladů.
• Požadavek na garáže v nízkopodlažní zástavbě je
převážně uspokojen na vlastních pozemcích RD.
Bytové domy s celkovým počtem bytů mají zajištěno
parkování jen částečně. Garážování je pro obyvatele
domů zajištěno v několika lokalitách s větším počtem
řadových garáží.
• V ÚP se pro následné období do roku 2030
předpokládá stupeň automobilizace:
Ve výchozím roce
ÚP 2014
400

• Oblast Staňkova zaujímá z dopravního hlediska
významnou polohu v nadregionálním silničním a
železničním spojení ve směru Praha - Plzeň –
Domažlice – Regensburg respektive Mnichov.
• Staňkovem prochází železniční trať č. 180
nadregionálního významu a navazující železniční trať
č. 182 regionálního významu.
• Silniční síť v oblasti Staňkova má kromě místního
cílového charakteru dopravy především zásadní
význam z hlediska tranzitní dopravní zátěže na
železniční trati č. 180, silnici I/26 a II/185.
• Hlavní dopravní síť vykazuje množství lokálních
dopravních závad, které jsou v ÚP řešeny jak v rámci
návaznosti na záměry na státní nebo krajské silniční
síti a modernizaci železniční trati, tak i návrhem na
odstranění lokálních nevyhovujících míst z hlediska
místní cílové dopravy.
• Síť hlavních komunikací doplňují místní komunikace a
účelové komunikace včetně lesních a polních cest
často nevyhovujících parametrů zejména z hlediska
jejich průjezdnosti a stavebně technického stavu, které
jsou v ÚP upraveny nebo doplněny novými úseky.

K roku 2030

Počet vozidel/1000
400
obyvatel
1 vozidlo/počet
1:2,5
1:2,5
obyvatel
Součinitel
1,00
1,00
Zdroj:
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

• Celková odhadovaná potřeba počtu odstavných a
parkovacích stání pro obyvatelstvo v řešeném území:
Ve výchozím roce
ÚP 2014
(3250 obyvatel)
500

K roku 2030
(max. 3600 obyvatel)

Celkový počet stání
590
pro obyvatelstvo (N)
a) základní počet
335
410
odstavných stání
dlouhodobých (Oo)
b) základní počet
165
180
parkovacích stání
krátkodobých (Po)
Zdroj:
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
Poznámka:
- Pro výpočet základního počtu odstavných stání pro obytné domy
činžovní bylo s ohledem na místní podmínky uvažováno s následujícím
rozdělením bytového fondu dle velikosti:
- byty o jedné místnosti = 20 %
- byty do 100 m2 celkové plochy = 75 %
- byty nad 100 m2 celkové plochy = 5 %
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• Pokrytí potřebného počtu stání pro občanské vybavení
bude zajištěno dle ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací na pozemcích občanského vybavení a
podmíněně za podmínky přednostního zajištění
parkování pro obyvatelstvo na veřejných
prostranstvích.
• Pokrytí potřebného počtu stání pro výrobu a sklady i
smíšenou výrobu bude zajištěno dle ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací výhradně na
pozemcích výroby, skladů a smíšené výroby.

• Koncepce pěších koridorů, ploch a veřejných
prostranství je řešena za účelem celkového zkvalitnění
a rozšíření tohoto způsobu dopravy jak uvnitř města,
tak i do blízkých sídelních částí včetně vazby na
krajinné zázemí za účelem zajištění nezbytné
prostupnosti pro každodenní uspokojování potřeb a
rekreaci obyvatel i návštěvníků města.
• Pěší doprava se bude realizovat zejména po
dostatečně kapacitních chodnících pro pěší, jež
doprovázejí síť komunikací motoristických a po
obytných zklidněných komunikacích nemotoristických,
kde je pěší provoz upřednostněn před ostatními druhy
provozu.
• Z hlediska pěší dopravy ve vlastním sídle je nutné se
zabývat koncepcí pěších ploch a veřejných
prostranství. Chodníky podél frekventovaných
komunikací jsou často ve špatném technickém stavu
nebo úplně chybí.

Zařízení dopravy
• Stávající plochy pro služby motoristům jsou zastoupeny
veřejnou čerpací stanicí PHM (pohonné hmoty) ve
Vránově s možností rozšíření služeb pro motoristy také
ve vybrané lokalitě v Ohučově..
• V rámci ostatních ploch RZV (rozdílný způsob využití)
v zastavěném území je umožněna realizace dalších
zařízení dopravy dle konkrétní potřeby v závislosti na
hlavním způsobu využití příslušné plochy dle ÚP.
Cyklistická doprava
• Územím prochází cyklotrasa č. 2185 vedoucí obcí
Krchleby směrem do Staňkova, č. 305 Staňkov –
Hlohovčice – Srbice, cyklotrasa č.3 Plzeň – Merklín –
Všeruby.
• V návrhu je nadregionální cyklotrasa č. 1 Regensburg
– Plzeň – Praha a cyklotrasa č. 306 Klášter Teplá Stříbro - Staňkov
• Síť cyklistických tras nadmístního významu doplní
úseky místních cyklotras za účelem propojení tras do
radiálního a okružního systému se zajištěním lepší
průchodnosti krajiny.
• V rámci územního plánu jsou z hlediska cyklistické
dopravy místního a nadmístního významu
předpokládány hlavní cyklistické trasy převážně podél
vybraných státních silnic a místních komunikací. V
extravilánu sídla a částečně v intravilánu dle územně
technických možností jsou trasy samostatné.
• Rovnocennou složku cyklistických komunikací může
tvořit doprovodná infrastruktura:
- přístřešky a odpočívadla
- odstavná parkoviště
- informační tabule
- půjčovny kol
- úschovny kol
- případná zařízení a vybavení pro kombinovanou
přepravu cykloturistů (železnice, cyklobusy) ve vazbě
na širší území (např. rekreační oblast Merklínsko
apod.)

Hromadná doprava
• Stávající autobusová doprava je zajišťována
meziměstskými spoji. Zastávky jsou umístěny vcelku
rovnoměrně. Docházkové vzdálenosti se doporučuje
zajistit ve vzdálenosti do 500 m.
Železniční (kolejová) doprava
• Územím prochází žel. trať č. 180 se stanicí Staňkov,
která je určena pro modernizaci respektive elektrizaci
jednokolejné trati v rozsahu stávajících pozemků bez
nároků na nové plochy.
• Modernizace stávající trati včetně souvisejících úprav
v obvodu stávající železniční stanice Staňkov byla
zapracovaná a zpřesněná v ÚP dle poslední studie
proveditelnosti SŽDC (2015).
• Kromě toho je zapracovaná a zpřesněná modernizace
železniční trati s vybudováním nového úseku
železniční trati v řešeném území včetně nové
železniční stanice v blízkosti ulice Puclická u silnice III.
třídy do Puclic dle poslední studie proveditelnosti SŽDC
(2015).
• Záměr vychází ze ZÚR PK a je zapracován jako VPS
(veřejně prospěšná stavba) s koridorem šířky 200 m.
Letecká doprava
• V řešeném území se nenavrhuje žádné nové zařízení
letecké dopravy.
• Kromě VVL Staňkov v řešeném území je nejblíže z
hlediska širších vztahů lokalizováno letiště Líně a
Klatovy.
• Zatížení životního prostředí z provozu VVL (veřejné
vnitrostátní letiště) Staňkov není zejména s ohledem na
jeho provoz významné.
• VVL Staňkov nemá stanovená PHO (pásmo hygienické
ochrany) s tím, že v ÚP jsou respektována OP
(ochranná pásma pro vzlet a přistání apod.).

Pěší doprava
• V území je značena řada pěších tras Klubu českých
turistů.
• Nejdůležitější trasy KČT jsou:
- modrá - Puclice, Staňkov, Merklín
- zelená - naučná stezka „Po stopách Jiráskovy lucerny“
(oblast Krchleby, Staňkov, Hlohová, Osvračín)
- žlutá – rozcestí hájovna - Holubí Hlava, Krchleby,
Buková

Negativní vlivy dopravy
• Vysoké zatížení hlukem a otřesy je podél železniční
trati při průjezdu souvisle zastavěným územím.
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• Nadlimitní zatížení okolní zástavby hlukem a otřesy
z provozu na dráze by mělo být částečně odstraněno
modernizací železniční trati s protihlukovými stěnami a
stavebně technickým řešením včetně přizpůsobení
provozu moderním vlakovým soupravám.
• S ohledem na zatížení území v ochranném pásmu
dráhy zvýšeným hlukem a otřesy je v ÚP na takto
dotčených plochách v zastavěném území a na
zastavitelných plochách upřednostněno využití území
pro výrobu, smíšené využití nebo občanské vybavení a
sídelní zeleň s výjimkou ploch, u kterých se
předpokládá
ochrana
technickým
opatřením
(protihlukové stěny, valy apod.) při modernizaci
železniční trati
• Nejvyšší zatížení hlukem, prachem a otřesy je podél
vybraných úseků silnic I. a II. třídy zejména ve větších
stoupáních a při průjezdu souvisle zastavěným územím
nebo v jeho těsném sousedství.
• Zatížení silnic III. třídy nedosahuje z hlediska
negativního vlivu hluku a otřesů v jejich okolí
významnějších hodnot.

- Dopravní zátěž na vybraných komunikacích a jejich
úsecích dle sčítání dopravy v roce 2000, 2005 a 2010:
Silnice/sčítací úsek

Počet vozidel za 24 hod.
Sčítání
Sčítání
Sčítání
r.2000
r.2005
r.2010

Nárůst
intenzity
dopravy od
roku 2000 /
2005
(%)
+26/
/+7(+21)

I/26
7348
9282
7869
sčítací úsek 3-0846
(11269)
(Směr Holýšov)
I/26
6687
8113
6316
+21/
sčítací úsek 3-0850
/-5,5
(Směr Křenovy)
II/185
1548
1580
2002
+2/29
sčítací úsek
3-2350
(Husova)
III/18323
1354
1831
1191
+35/-12
sčítací úsek 3-2480
Zdroj:
- ŘSD ČR Praha
Poznámka:
- Údaj (11269) je převzat ze stanoviska ŘSD ČR k zadání ÚP

• Schéma výhledové dopravní koncepce:

• Technická infrastruktura
• Systém technické infrastruktury na úseku vodního
hospodářství, energetiky a spojů je koncepčně řešen
s ohledem na urbanistickou koncepci a celkový
předpokládaný rozvoj města s výhledem do roku 2030
s tím, že z hlediska koncepce technické infrastruktury
jsou nejzávažnější následující záměry v území:

- připojení Vránova na veřejnou kanalizační síť
ve Staňkově
- úpravy na el. vedeních VN 22 kV
- výstavba STL plynovodu z RS Křenovy do Vránova
- výstavba VTL plynovodu včetně nové RS u pivovaru
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• Vodní hospodářství – zásobování vodou
Ochranná pásma:
• Podle zákona č. 274/2001 Sb.§ 23 ve znění pozdějších
předpisů se vymezují ochranná pásma vodovodních
řadů k jejich bezprostřední ochraně před poškozením.
Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední
blízkosti vodovodních řadů, určený k zajištění jejich
provozuschopnosti.
• Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou
stranu:
- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m
- u vodovodních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m
• V těchto pásmech lze provádět vybrané činnosti jako
např. zemní práce, skládky pouze se souhlasem
vlastníka vodovodu.

- dovážení pitné vody cisternami
- dodávky balené pitné vody - balenou pitnou vodou se
pro účely tohoto dokumentu rozumí voda v jakosti
stanovené orgánem ochrany veřejného zdraví,
dodávaná ve vyhovujících zdravotně nezávadných
obalech v rozsahu:
- pro první dva dny 5 litrů na osobu a den
- pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den,
s tím, že se nouzové zásobování vodou zahajuje do 5ti hodin po vyhlášení krizového stavu
- požadavky na jakost vody mohou být v podmínkách
nouzového zásobování vodou odlišné od požadavků
na jakost vody pitné
- mobilní úpravny vody a jiná technologická zařízení,
potřebná k dosažení požadované jakosti vody
v případě vyřazení úpraven vod či vodních zdrojů nebo
při využití nouzových zdrojů
- různé kombinace výše uvedených možností, popř. jiná
opatření (likvidace havárií vodních zdrojů pro
zásobování obyvatel apod.), přičemž v prvé řadě
posuzují a využívají schopnost vodovodu dodávat
vodu, byť ve zhoršené kvalitě
• Nouzové zásobování vodou zajišťují orgány krizového
řízení pro obyvatele v kterékoli postižené části jimi
spravovaného územního celku po nezbytně nutnou
dobu, potřebnou pro obnovení funkce běžného
zásobování pitnou vodou.
• Při nouzovém zásobování vodou zabezpečují orgány
krizového řízení nezbytné množství vody požadované
jakosti .
• Vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu
zajišťuje nouzové zásobování vodou (dále jen NZV) v
nezbytném rozsahu rovněž pro zařízení občanské
vybavenosti.

Provoz za mimořádných podmínek:
• V mimořádných situacích veřejné zásobování řeší
zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve
znění pozdějších předpisů stanovením povinnosti
náhradního plnění dodavateli vody např. dovážením
vody v cisternách.
• U individuálního zásobování zajišťuje náhradní
zásobování vodou obec.
• Podmínky nouzového zásobování pitnou vodou a
nouzového odvádění odpadních vod za krizové situace
upravují zvláštní právní předpisy (Zákon č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů, v jejichž rámci provozovatelé vodovodů nebo
kanalizací podle svých možností zabezpečují odborné
služby.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období ve Staňkově dle
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKPK):
• Investice navrhované v PRVK PK byly prakticky
vesměs obcí realizovány s odchylkami podle
provozních zkušeností a potřeb CHVAK Domažlice
jako správce sítě vodovodu pro veřejnou potřebu.

Nouzové zásobování vodou:
• Nouzové zásobování vodou je součástí krizových a
havarijních plánů podle zvláštních předpisů a obsahuje
opatření pro řešení situací vzniklých v důsledku:
- extrémního snížení nebo zvýšení hladiny vody ve zdroji
vody, extrémního zhoršení kvality vody ve zdroji či
extrémního poškození vydatnosti vodního zdroje
- přerušení dodávky elektrického proudu
- závažného porušení vodovodních potrubí, vodojemů,
úpraven vod, čerpacích stanic a dalších zařízení
vodovodů či nedostatku provozních hmot
- jiných závažných zásahů do vodovodů, s uvažováním
jejich kombinací v rámci technického systému v míře
odpovídající řešenému krizovému stavu
• Nouzové zásobování vodou zabezpečují orgány
krizového řízení prostřednictvím právnických a
podnikajících fyzických osob zahrnutých do krizových
plánů tak, že podle povahy narušení systému
zásobování obyvatel pitnou vodou mohou využívat :
- nenarušené vodovodní systémy nebo jejich části a
možnosti jejich provizorního propojení
- nenarušené samostatné jímací objekty (studny)
- soupravy na dezinfekci vody

Předpokládané nároky na úpravy a přeložky technických
sítí:
• V souvislosti s řešením vybraných rozvojových ploch a
koridorů bylo v ÚP nutné prověřit nezbytné úpravy a
přeložky vodovodních řadů:
- Přeložky a úpravy vodovodních řadů v Ohučově
v souvislosti s přeložkou silnice I/26
- Rozšíření veřejné vodovodní sítě pro připojení nových
rozvojových ploch včetně ploch stabilizovaných dosud
nepřipojených
Vodovod Staňkov:
• Město Staňkov je zásobeno převážně pitnou vodou z
vodovodu pro veřejnou potřebu.
• Část obyvatel (zhruba čtvrtina) je zásobena z
domovních a obecních studní.
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• Kvalita ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou
se stanoví požadavky na pitnou vodu, zejména v
ukazatelích obsahu železa a dusičnanů.
• Vlastníkem vodovodu je zčásti obec Staňkov a zčásti
CHVaK a.s. Domažlice.
• Provozovatelem je CHVaK a.s. Domažlice
• Zdrojem vody je vodovodní přivaděč skupinového
vodovodu Nýrsko – čelní VDJ Hluboká – Domažlice –
Horšovský Týn (VDJ Lazce) – Staňkov – Holýšov.
• Z armaturní šachty AŠ 5 na přivaděči je voda přiváděna
přes město do VDJ HTP a z AŠ 6 do VDJ DTP.
• Vodovodní síť je rozdělena na dvě tlaková pásma (DTP
a HTP)
• DTP je zásobeno z VDJ Staňkov I. (Letiště) o objemu
2x1500 m3 (415,00/410,00 mnm), který je zároveň
zásobním VDJ pro Holýšov.
• HTP je zásobeno z VDJ Staňkov II. (Mastník) o objemu
2x250 m3 (426,30/423,00 mnm), který zahrnuje
akumulaci pro Krchleby a výhledově (podle PRVK PK)
také pro obce Čermná, Hlohová a Poděvousy.
• DTP i HTP je zásobováno gravitačně bez čerpání
eventuálně redukcí tlaku.
• VDJ DTP – Staňkov I. je zemní dvoukomorový vodojem
s objemem 2x 1500 m3, max. provozní hladina 415,00
mnm a min. provozní hladina 410,00 mnm.
• VDJ Staňkov I. je plněn přívodním řadem DN 200
z hlavního řadu Horšovský Týn – Holýšov, jeho úkolem
je přerušit tlak a zabezpečit akumulaci pro zásobení
DTP Staňkov.
• Město Staňkov je zásobováno vodou přímo z přivaděče
(z horního tlakového pásma) přes redukční ventil.
• VDJ DTP – Staňkov II. je zemní dvoukomorový
vodojem s objemem 2x 250 m3, max. provozní hladina
426,30 mnm a min. provozní hladina 423,00 mnm.
• VDJ je plněn přívodním řadem z hlavního řadu
Horšovský Týn – Holýšov
• Účelem VDJ je přerušit tlak z VDJ Lazce pro zásobení
HTP Staňkov a Krchleby s výhledovou akumulací pro
obec Hlohová
• Některé části vodovodu jsou vyřazené z provozu:
- ÚV pro sídliště
- ÚV u Mastníku
- část pivovarského vodovodu – pivovar je dnes zcela
mimo provoz včetně vlastních vodních zdrojů a
vodojemu nad východním okrajem města
- část vodovodu ZD Radbuza – Zemědělské družstvo má
z městského vodovodu pro veřejnou potřebu pouze
přípojku pitné vody. K zásobování provozní vodou
využívá své vlastní zdroje – vrtané studny východně od
areálu ZD.
• Předpokládá se další rozšíření rozvodné vodovodní
sítě za účelem zásobování všech obyvatel města ze
skupinového vodovodu.
• Nouzové zásobování pitnou vodou může být zajištěno
cisternami CHVaK a.s., Domažlice (20 km) nebo z
Horšovského Týna (10 km) a domovních studní.
• Zdrojem nouzového zásobování užitkovou vodou je
řeka Radbuza.

Vodovod Ohučov:
• Místní část Ohučov je zásobena pitnou vodou z
veřejného vodovodu. Napojena na veřejný vodovod je
převážná většina obyvatel. Část obyvatel využívá ke
svému zásobování pitnou vodou domovní studny.
• Zdrojem je skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice Holýšov, VDJ Staňkov I. 2x1500 m3 (415,00/410,00 m
n.m.).
• Obec je připojena na přivaděč ve vzdušníkové šachtě.
• Rozvodná vodovodní síť je převážně z plastových trub
DN 90
• V budoucnosti zůstane zachováno zásobování
Ohučova pitnou vodou ze skupinového vodovodu
Nýrsko - Domažlice – Holýšov přímo z přivaděče přes
redukční ventil.
• Nebude budován navrhovaný vodojem Ohučov 2x10
m3 (387,20/385,00 m.n.m.) podle PRVK PK.
• Nouzové zásobování pitnou vodou může být zajištěno
cisternami CHVaK a.s., Domažlice (23 km). Zdrojem
nouzového zásobování užitkovou vodou je řeka
Radbuza.
Vodovod Vránov:
• Místní část Vránov je zásobena pitnou vodou z
vodovodu pro veřejnou potřebu. Část obyvatel používá
ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.
• Zdrojem je skupinový vodovod Nýrsko - Domažlice Holýšov.
• Místní část je připojena na přivaděč přes redukční
šachtu na přívodním řadu.
• Přívodní řady jsou z plastových trub DN 110 délky
Rozvodná vodovodní síť je převážně z plastu DN 110.
• V budoucnosti zůstane zachováno zásobování
Vránova pitnou vodou ze skupinového Nýrsko Domažlice - Holýšov.
• Dle PRVAK PK je navrhován nový vodojem Vránov
2x10 m3 (392,20/390,00 m n.m.) a zrušení stávající
redukční šachty.
• Nouzové zásobování pitnou vodou může být zajištěno
cisternami CHVaK a.s., Staňkov (2 km). Zdrojem
nouzového zásobování užitkovou vodou je řeka
Radbuza.
Vodovod Krchleby:
• Místní část Krchleby je zásobena pitnou vodou z
vodovodu pro veřejnou potřebu od r.1996. Velmi malá
část obyvatel používá ke svému zásobení domovní
studny.
• Krchleby byly připojeny na skupinový vodovod Nýrsko
– Domažlice – Holýšov. Pitná voda se odebírá z
vodojemu Staňkov II. 2x250 m3 (426,30/423,00 m. n.
m.).
• Věžový vodojem Krchleby /1x200 m3 (495/490 m n.
m.), výška 30 m/ na jihovýchodním okraji obce není
dnes využíván a je od systému vodovodu odpojen.
Rovněž není využíváno původní místní prameniště
(nevyhovující kvalita vody).
• Propojením kolem vodojemu je zásobena rovněž obec
Čermná jižně od řešeného území.
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• Přívodní řad z vodojemu Staňkov II. k vodojemu
Krchleby je z PVC 90 délky 3,199 km. Od vodojemu
vede do místní části Krchleby zásobovací řad lPE DN
160. Rozvodná vodovodní síť je z lPE DN 110.
• V budoucnosti zůstane zachováno zásobování Krchleb
pitnou vodou ze skupinového Nýrsko - Domažlice Holýšov.
• Nouzové zásobování pitnou vodou může být zajištěno
cisternami CHVaK a.s., Staňkov (2 km). Zdrojem
nouzového zásobování užitkovou vodou je místní
rybník.

- Stoka C, která odvodňuje V pravobřežní část města
podchází řeku Radbuzu a je zaústěna do ČS u ČOV
- Stoka D, která odvodňuje JV pravobřežní část města a
je zaústěna do stoky C
• Součástí jednotné stokové sítě jsou odlehčovací
komory a odlehčovací stoky zaústěné přímo nebo přes
vybudované úseky dešťové kanalizace do řeky
Radbuzy
• Stoková síť je vybudovaná z trub DN 250
• Tlaková část kanalizační sítě je z trub DN 110
• V minulosti byla provedena výstavba nových stok a
staré původní stoky se staly stokami dešťovými
• Volné výusti:
- V34 z jednotné kanalizace ve V části města do
Puclického (Laškovského) potoka
- V35 z jednotné kanalizace v Z části města po obou
stranách Americké ulice do Puclického (Laškovského)
potoka
- V36 z jednotné kanalizace v Z části města v Americké
ulici k náměstí do Puclického (Laškovského) potoka
- V37 z jednotné kanalizace v Plovární ulici do
Puclického (Laškovského) potoka
- V13 z jednotné kanalizace po obou stranách Americké
ulice od náměstí do Puclického (Laškovského) potoka
- V2 z jednotné kanalizace v JZ pravobřežní části města
v ulici Domažlické pod tratí do řeky Radbuzy
• Navržena je rekonstrukce nevyhovujících částí
kanalizační sítě a její dostavba za účelem zrušení
zbývajících
funkčních
septiků
v souvisle
urbanizovaném území.
• Předpokládá se, že ve výhledu by obce Puclice,
Křenovy a místní část Vránov mohly být připojeny na
kanalizační síť města Staňkov tlakovou kanalizací a
dále do čistírny odpadních vod města Staňkov. Tento
výhled není zatím zařazen mezi prioritní investice.
• Původně uvažované připojení obce Hlohová na
stokovou síť a ČOV Staňkov již nebude realizováno.
Obec Hlohová má vlastní síť splaškové kanalizace s
malou ČOV.

Hrubá bilance potřeby vody vodovodu pro veřejnou
potřebu Staňkov je následující:
• Specifická potřeba vody je vyčíslena podle přílohy č. 1
k vyhl. č.428/2001 ve znění vyhl. č. 120/2011 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Koeficienty
nerovnoměrnosti jsou stanoveny podle Plzeňského
standardu a PRVK PK. Potřeba vody pro místní
průmysl je stanovena odborným odhadem.
• Roční potřeba vody na jednoho obyvatele bytu
s tekoucí studenou i teplou vodou:
- Qr = 35 m3.rok-1, což odpovídá průměrné denní
potřebě Qd0=100 l.den-1
- Potřeba vody pro základní občanskou vybavenost na 1
obyv. QV0 =40 l.den-1
- Celkem potřeba vody pro obyvatelstvo (denní průměr)
Qd =140 l.den-1
• Bilanční hodnoty jsou spočteny pro město Staňkov
s plným zásobováním místních částí Ohučov, Vránov a
Krchleby.
• Odhadovaný počet obyvatel pro tato sídla v součtu k
roku 2030 bude cca 3450.
• Výhled potřeby vody ze skupinového vodovodu:
- Denní průměr: Qdv=3450x140=483000 l.d-1= 483,00
m3d-1=5,59 l.s-1
- Odhad potřeby místního průmyslu:40,0 m3d-1,tj. cca
0,46 l.s-1
- Celkem denní průměr Qdv 523,00m3d-1=6,05 l.s-1
- Denní maximum:Qmv=523,00x1,4=732,20 m3d-1
=8,47 l.s-1
- Hodinové maximum: Qhv=8,47x2,0=16,94 s-1
• Vodní hospodářství – kanalizace a čištění odpadních
vod
Kanalizace Staňkov:
• Většina odpadních vod ze Staňkova jsou gravitačně
odváděny převážně jednotnou stokovou sítí do ČOV ve
Staňkově
• Nepatrná část odpadních vod (cca 90 obyvatel v r.
2003) je odváděna stokovými sítěmi do několika
volných výustí a do řeky Radbuzy a Puclického
(Laškovského) potoka
• Kanalizační síť je jednotná a člení se na hlavní stoky:
- Stoka A, která odvodňuje SV levobřežní část města a
je přímo napojena na ČOV
- Stoka B, která odvodňuje S a Z levobřežní část města
a je napojená shybkou pod řekou Radbuzou do stoky C
na jejím pravém břehu k ČOV

Kanalizace Ohučov:
• Odpadní vody z Ohučova jsou gravitačně a zčásti
tlakově odváděny oddílnou stokovou sítí na
mechanicko-biologickou ČOV do Staňkova
• Splašková kanalizační síť je vybudovaná z trub DN 250
• Tlaková kanalizace je vybudovaná z trub DN 100
• Gravitační kanalizační stoky jsou zakončeny v nových
ČS 7 a 8.
• ČS 8 je doplněna retenční nádrží o max. objemu 18 m3
• Výtlačné potrubí s výustí do nové gravitační kanalizace
na okraji Staňkova je ukončené nátokem do stávající
kanalizace v areálu ČOV
• Provozuschopné úseky původní staré kanalizace slouží
pouze k odvádění dešťových vod.
Kanalizace Vránov:
• Odpadní vody z Vránova jsou gravitačně odváděny
jednotnou stokovou sítí přes volné stokové výustě VO1
a VO2 volným korytem v délce 80a 60 m do řeky
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Radbuzy. Stokovou síť provozuje obec. Čištění
odpadních vod je prováděno lokálně domovními
čistírnami nebo odvážením splašků do ČOV Staňkov.
• Pro skupinu obcí Puclice, Křenovy a místní část Vránov
se ve výhledu uvažuje s výstavbou tlakové kanalizace
s přivede-ním splašků do čistírny odpadních vod města
Staňkov.
• Do kanalizační sítě Vránova bude pak připojen výtlačný
řad z obce Křenovy.
• Kanalizační tlaková síť bude vybudována z potrubí
profilů DN 50 až DN 150. Tato kanalizační síť bude
zaústěna do výtlačného řadu DN 200 a ten do
kanalizační sítě města Staňkov a dále do čistírny
odpadních vod města Staňkov.
• Do doby, než bude realizována tato výhledová
investice, je Ve Vránově třeba uvažovat s výstavbou
nové kanalizační sítě s vlastní malou ČOV zejména pro
řešení rozvojových ploch východně od dnešní
zástavby. Po realizaci tlakové kanalizace pro skupinu
Puclice – Křenovy – Vránov by tato malá ČOV mohla
být vyřazena z provozu.

Předpokládané nároky na úpravy, prodloužení a přeložky
technických sítí:
• V souvislosti s řešením vybraných rozvojových ploch a
koridorů bylo v ÚP nutné prověřit úpravy a přeložky
kanalizačních sběračů:
- Rozšíření veřejné kanalizační sítě pro připojení nových
rozvojových ploch včetně ploch stabilizovaných dosud
nepřipojených
- Odkanalizování Vránov – rozvojové plochy včetně ČS
nebo malé ČOV (MČOV) s možností připojení sousední
obce Křenovy gravitační nebo tlakovou kanalizací
- Odkanalizování Stříbrnice
- Odkanalizování (Ohučov – průmyslová zóna)
• Ochranná pásma kanalizačních stok jsou stanovena
podle § 23 zákona č. 274/2001Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů.
• Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední
blízkosti kanalizačního potrubí určený k zajištění jeho
provozuschopnosti.
• Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou
vzdáleností od vnějšího líce potrubí dle průměru
potrubí:
- do 500 mm 1,5 m
- nad 500 mm 2, 5 m
V ochranném pásmu lze provádět vybrané činnosti jen
se souhlasem vlastníka respektive provozovatele
kanalizace.

Kanalizace Krchleby:
• Odpadní vody z Krchleb jsou gravitačně odváděny
stokovou sítí do nové ČS1 a dále výtlačným potrubím
s výustí do gravitační stoky v ulici Rašínova ve
Staňkově, která je ukončena nátokem do stávající
kanalizace v areálu ČOV ve Staňkově.
• Kanalizační síť je oddílná
• Stoková síť je vybudovaná z trub DN 250
• Tlaková část kanalizační sítě je z trub DN 110
• Provozuschopné úseky původní staré kanalizace slouží
pouze k odvádění dešťových vod.

• Energetika - zásobování el. energií, slaboproudé
rozvody a radiokomunikace
• Řešení koncepce technické infrastruktury v energetice
pro zásobování el. energií vychází z následujících
podmínek a požadavků:
- řešení respektuje ochranná a bezpečnostní pásma
stávajících energetických zařízení
- pouze v nutných případech jsou řešeny přeložky
vedení a rozšíření sítě VN 22 kV s novými distribučními
trafostanicemi (DTS) dle rozsahu rozvojových ploch a
v návaznosti na nadřazené a stávající sítě el. vedení
- řešení umožňuje využití alternativních zdrojů energie
na stávajících zastavěných plochách určených pro
přestavbu pro výrobu nebo smíšenou výrobu
• Na území Staňkova nejsou žádné významné zdroje
elektrické energie.
• Na vodních tocích jsou umístěny MVE (malé vodní
elektrárny) a FVE ve Staňkově - Městě (bývalá cihelna)
a ve Staňkově - Vsi.
• Kromě MVE může být ze stejných důvodů zájem o
využití dalších druhů OZE (obnovitelné zdroje energie)
ve formě staveb a zařízení, jako jsou FVE
(fotovoltaická elektrárna) a BPS (bioplynová stanice).
• BPS je situovaná v areálu fy Agro ve Staňkově - Městě
• Zájem o výstavbu VTE (větrná elektrárna) se vzhledem
k podmínkám v území a ochraně krajinného rázu
nepředpokládá.

Rozvoj kanalizace ve výhledovém období ve Staňkově
dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKPK):
• PRVKPK bude vyžadovat aktualizaci zejména pro
menší místní části. Investice v něm navržené již byly
prakticky vesměs obcí realizovány.
• Výjimkou je navrhované odkanalizování skupiny sídel
Puclice – Křenovy – Vránov tlakově do ČOV Staňkov,
které zatím není zařazeno mezi investiční priority.
Čistírna odpadních vod Staňkov (ČOV):
• ČOV Staňkov rekonstruovaná v roce 2004 je
mechanicko – biologická založená na principu
nízkozatěžované
aktivace
s biologickým
odstraňováním dusíku a chemickým srážením
sloučenin fosforu.
• Kapacita ČOV:
- Qmax. srážkový (l/s) – 47,5
- Qh (l/s) – 19,3
- Q24 (m3/d) – 815
- Qbalast (m3/d) – 359
- Qd (m3/d) – 997
- Počet připojených EO (dle BSK5) – 3800
- BSK5 (kg/d) - 228
- Recipientem je řeka Radbuza, významný vodní tok poř.
č. 249, číslo hydrologického pořadí je 1-10-02-043
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• V oblasti je zajištěna dodávka a rozvod elektrické
energie sítí ČEZ a.s.
• Kapacita rozvodné sítě elektrické energie je
dostačující. V případě nových požadavků je technicky
realizovatelné její navýšení.
• Zásobování el. energií je zajištěno ze zokruhovaného
vedení VN 22 kV.

skutečné požadavky na napojení budou upřesněny dle
konkrétního záměru na využití dané plochy.
• Pro rozvojové plochy výroby, skladování a občanského
vybavení budou osazeny samostatné trafostanice
přímo v dané ploše s instalovanými výkony 250630kVA dle konkrétních požadavků.
• Ochranné pásmo venkovního vedení VN je stanoveno
zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění
pozdějších předpisů, a to 7 m od krajního vodiče pro
vedení 22kV nebo 10 m u vedení vybudovaných před r.
1995 a v případě vedení izolovanými vodiči, je
ochranné pásmo pouze 2 m od krajního vodiče.

Vedení velmi vysokého napětí:
• VVN se v řešeném území nevyskytuje..
Vedení vysokého napětí:
• Zásobování Staňkova el. energií včetně Vránova a
Ohučova i oblasti na Stříbrnici je převážně
prostřednictvím páteřního nadzemního vedení 22 kV ve
směru Horšovský Týn - Holýšov, na které je v řešeném
území připojeno celkem 17 DTS (distribuční
trafostanice 22 kV/0,4 kV).
• Zásobování Krchleb je zajištěno ze samostatné větve
VN 22 kV ve směru z obce Čermná se dvěma DTS.
• Rozvody VN v řešeném území jsou převážně venkovní.
• DTS jsou převážně stožárové. 1 DTS je kompaktní
zděná betonové a 1 DTS věžová s venkovním
přívodem.
• V řešeném území je na území bývalé cihelny
dislokovaná FVE (fotovoltaická elektrárna) a na řece
Radbuza jsou umístěny 3 MVE (malá vodní elektrárna).
• S umístěním nových energetických zdrojů jako
velkoplošných FVE nebo VTE (větrná elektrárna) se
vzhledem k ochraně krajinného rázu a celkovému
charakteru a vlastnostem území neuvažuje.

• Rozvody nízkého napětí (NN):
• Rozvody nízkého napětí budou posíleny v místech
napojení nové zástavby na hlavních přívodech od DTS,
v ucelených rozvojových plochách respektive zónách
budou provedeny rozvody zemními kabely.
• Veřejné osvětlení bude rozšířeno v rámci rozvojových
ploch svítidly na samostatných stožárech se zemními
kabelovými rozvody.
• V rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat
prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti a
počítat i s pokládkou nových místních sdělovacích
vedení.
Telefon a meziměstské a telefonní kabely:
• Územím prochází řada v zemi uložených kabelů, které
je nutno při konkrétním využití rozvojových ploch
zohlednit.

Návrh řešení napojení nových rozvojových ploch :
• Pro zásobování rozvojových ploch je pokrytí území
stávajícími transformačními stanicemi nedostatečné.
• Navrženo je místní osazení nových stanic.
V rozvojových plochách pro bydlení budou na okrajích
zástavby venkovní sloupové stanice, ve vnitřní
zástavbě pak přednostně kioskové kabelově napojené
stanice, smyčkované mezi stávající napájecí body
rozvodného zařízení.
• V rozvojových plochách pro výrobu a skladování budou
řešeny stanice venkovní 1SL nebo kioskové, dle
konkrétních potřeb odběratelů a využití území.
• Tyto nové stanice vyřeší požadavky na napojení
navržených ploch a vyřeší části dotčených sídel, která
jsou příliš vzdálena od stávajících stanic a odlehčí
stávajícím stanicím.
• V ostatních částech řešeného území budou využity
stávající přezbrojené trafostanice, které jsou vhodně
umístěny a jsou jimi dobře pokryty také rozvojové
plochy. Kromě výstavby nových stanic bude příkon
jednotlivých transformátorů navyšován se zástavbou
navržených území až po maximální kapacitu
trafostanic. Ve výkonech transformačních stanic se
ponechá rezerva pro případnou modernizaci a změnu
vytápění domácností.
• Příkony pro rozvojové plochy pro výrobu, skladování a
občanské vybavení není možné přesněji určit, proto

Radiokomunikace:
• Řešeným územím prochází provozované RR trasy,
které musí být při plánované nadzemní výstavbě
respektovány.
• Ochranná a bezpečnostní pásma spojových zařízení
jsou stanovena zákonem č. 151/2000 Sb. o
telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci rozvodů zemními kabely je třeba dodržovat
prostorové uspořádání sítí technické vybavenosti dle
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení
• Zásobování plynem a teplem
• Napříč územím obce ve směru Hlohová – Staňkov
(Vránov) – Puclice prochází tranzitní VVTL plynovod
s OP (ochranné pásmo) a rozsáhlým bezpečnostním
pásmem (BP).
• Staňkov je zásobován zemním plynem z jedné RS
(regulační stanice plynu) napojené na páteřní VTL
plynovod na trase Hlohovčice – Holýšov s odbočnou
větví do Horšovského Týna.
• Kromě městské RS plynu jsou v části Staňkov – Ves
umístěny 2 RS v ulici Domažlická napojené
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• Bývalá skládka TKO „Stříbrnice“ na Z okraji Staňkova
mimo souvislou zástavbu byla zrušena a je
rekultivovaná.
• Provozovaná skládka odpadu Lazce, která je v provozu
od roku 1994, je umístěna na místě bývalé vojenské
střelnice mimo řešené území a v současné době je
provozována společností LAZCE-GIS spol. s r.o.
• Součástí areálu skládky Lazce je středisko recyklace a
kompostárna.
• Základní zařízení pro zneškodňování odpadu se
nachází mimo sledovanou oblast s tím, že v řešeném
území města Staňkov není v ÚP vymezena plocha pro
skládku odpadu ani termické zneškodňování
komunálního odpadu s tím, že objekty a zařízení pro
sběr a třídění odpadu nebo kompostárnu je možné
umístit na plochách dle podmínek RZV stanovených
v ÚP.
• Pozůstatkem minulého období jsou dnes tzv. staré
zátěže, tj. nezabezpečené skládky, u nichž často není
známo složení skládkovaného odpadu a lze tudíž
předpokládat i přítomnost odpadu kategorie
nebezpečného. Tyto lokality, zejména pokud jsou
situovány v citlivých územích, mohou představovat v
současnosti i ve výhledu významné ohrožení
přírodního prostředí.
• Naléhavost asanace starých zátěží je posuzována
podle následujících kritérií:
- druh uložených odpadů;
- propustnost horninového prostředí;
- vliv skládky na povrchové a podzemní vody
- ovlivňování přívalovými vodami;
- rozšíření nekrotické vegetace vlivem skládky.

samostatnou větví VTL plynovodu na páteřní plynovod
a zásobující zemním plynem přiléhající provozy.
• Distribuční rozvody ve Staňkově jsou převážně
středotlaké (STL plynovod) a pouze v sídlišti za
regulátorem tlaku je NTL plynovod.
• Samostatnou STL větví plynovodu z RS Srbice ve
směru ze sousední obce Čermná jsou zemním plynem
zásobovány Krchleby.
• Vránov a Ohučov nejsou zatím plynofikovány s tím, že
v Ohučově je na STL plynovodní síť napojena nová
průmyslová zóna.
• Plynofikace Vránova s případným připojením sousední
obce Křenovy se předpokládá napojením na STL
plynovodní síť ze Staňkova nebo z nové odbočky VTL
plynovodu s RS v obci Křenovy.
• Více než 45 % (SLDB 2001) obyvatel využívá zemní
plyn pro vaření převážně v bytech v bytových domech
a částečně pro vytápění především v RD.
• V prostoru sídliště je bloková plynová kotelna s
výměníkovou stanicí CZT. Podrobnější údaje nebyly
poskytnuty.
• V řešeném území je v areálu AGRO Staňkov mimo
souvislé obytné území dislokovaná BPS (bioplynová
stanice).
• Vzhledem k velikosti obce a převládajícímu charakteru
zástavby nemá Staňkov zpracovanou Územní
energetickou koncepci (ÚEK), která by definovala cíle,
priority, opatření a nástroje pro řešení energetického
hospodářství v daném území.
• ÚEK je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí,
zejména ochrany ovzduší a klimatu, a šetrného
nakládání s přírodními zdroji energie.
• Hlavní záměry a cíle územní energetické koncepce lze
stručně definovat takto:
- Zajištění optimální dodávky energií pro stávající
odběratele a předpokládaný rozvoj území
- Snižování energetické náročnosti realizací úsporných
opatření
- Zavádění energetického managementu v objektech
občanské vybavenosti a objektech ve správě města
- Snižování produkce emisí ze spalovacích zdrojů
- Rozvoj a stabilizace centrálního zásobování teplem
- Podpora obnovitelných energetických zdrojů

• V řešeném území se jedná zejména o následující
plochy, na kterých je v ÚP navržena asanace a
rekultivace:
- Dílčí okrajové části bývalé skládky Na Stříbrnici
- Plocha za hřbitovem
- Plocha vpravo u silnice ze Staňkova do Krchleb
- Plocha v pískovně v Krchlebech
• Z krajské koncepce hospodaření s odpady vyplývají
pro následné období z hlediska uplatnění v ÚPD tyto
principy nakládání s odpady:
- podpora prevence vzniku odpadů, zpomalení trendu
nárůstu produkce odpadů v souladu s principy trvale
udržitelného rozvoje
- vytvářet podmínky pro snižování měrné produkce
odpadů
- podpora vytváření systému sběrných dvorů v obcích
- podpora efektivity systémů obcí pro nakládání s
odpady
- podpora systému separace dále využitelných složek
komunálního odpadu a odděleného sběru
nebezpečných složek KO
- podpora odděleného sběru bioodpadu a realizace
zařízení na jeho zpracování
- útlum skládkování odpadů obecně, především u
komunálního odpadu, snížení počtu skládek,
rekultivace zaplněných skládkových ploch

• Ochranná a bezpečnostní pásma energetických
zařízení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.
• Hospodaření s odpady
• Hospodaření s odpadem je společné pro oblast
Horšovskotýnska.
• Odvoz a likvidace tuhého domovního odpadu je
prováděn na skládku Lazce mimo řešené území.
• Na území obce Staňkov se již nenachází žádná
provozovaná skládka TKO.
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pro spádový okruh s 3.500 obyvateli s tím, že školní
budova má dostatečný pozemek pro případné rozšíření
její kapacity nebo dočasným využitím jiného objektu
pro pokrytí krátkodobé zvýšené potřeby míst v ZŠ.

- integrovaný systém nakládání s odpady - realizace
střediska pro využívání a zpracování odpadů
s doplňkovým využitím skládkových kapacit
- vybudování krajského informačního centra pro
odpadové hospodářství
- podpora integrace obcí sdružených za účelem
společného řešení oblasti nakládání s odpady
- podpora ekologické výchovy a osvěty veřejnosti
především na místní úrovni
- vytvoření systému zajištění zpětného odběru
vybraných druhů odpadů prostřednictvím systémů
sběrných dvorů obcí

Zdravotnictví a sociální péče:
• Celkově se poskytování zdravotnických služeb ve
městě jeví pro budoucí období jako dostatečné. Další
vývoj bude silně ovlivněn stále se zvětšujícím podílem
osob starších 65 let v populaci města.
• Oblast sociálních služeb je nutno řešit koncepčně
zejména s ohledem na očekávané stárnutí populace,
změny ve fungování rodiny i změny ve struktuře
poskytovaných služeb.
• V ÚP jsou určeny plochy, které v rámci RZV umožňují
využití také pro výše uvedené činnosti a služby včetně
bydlení sociálního.

• Občanské vybavení
• V ÚP jsou vymezeny plochy občanského vybavení
v závislosti na předpokládaném demografickém a
ekonomickém rozvoji města při zachování základního
členění občanského vybavení dle podílu veřejného
nebo komerčního sektoru a kategorie vybavení dle
předpokládaného okruhu působnosti zařízení.
• Veřejné občanské vybavení je převážně zařízení:
- školství a výchova
- zdravotnictví a sociální péče
- kultura a osvěta
- správa a veřejné služby
- tělovýchova, sport a rekreace
• Komerční občanské vybavení je převážně zařízení:
- maloobchod
- veřejné stravování a ubytování
- služby nevýrobní, výrobní a opravárenské

Kultura a osvěta:
• V kulturním životě mikroregionu Staňkovska s vazbou
na okolní sídla má Staňkov jako kulturně společenské
centrum významné postavení.
• Objekt kulturního zařízení v Dělnické ulici ve Staňkově
– Vsi s víceúčelovým sálem má kapacitu 350 osob.V
současné době je Lidový dům využíván pro plesy,
zábavy, společenské akce, taneční kurzy, ochotnická
divadelní představení a pro různé obchodní aktivity.
Součástí objektu je kino, loutkové divadlo a veřejná
knihovna.
Správa a veřejné služby:
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití pro správu a veřejné služby.

Školství a výchova:
• Vzhledem k velikosti, postavení a funkci města Staňkov
je nabídka výchovných a vzdělávacích zařízení na
dobré úrovni. Školská zařízení lokalizovaná v území
svou spádovostí zajišťují dostupnost základního
vzdělání také nad rámec města.
• Jako zásadní se jeví z hlediska postavení Staňkova,
konkurenceschopnosti města i zachování vyvážených
podmínek hospodářských a sociální soudržnosti
obyvatel ve struktuře osídlení zachování zařízení
středního školství ve městě.
• Mateřská škola je umístěna ve Staňkově – Městě v ulici
Puclická. Očekává se mírný nárůst počtu dětí díky
nové výstavbě uvažované v ÚP. Pro pokrytí
výhledových potřeb, které však budou mít zřejmě jen
dočasný charakter z hlediska navýšení potřebných
míst, je třeba zajistit kapacitu zařízení cca 140 míst,
což bude postačující pro spádový okruh s max. 3500
obyvateli. Předpokládá se, že v případě potřeby lze
zajistit minimální potřebné zvýšení kapacity zařízení
rozšířením a přístavbou stávajících budov, využitím
jejich vnitřních rezerv nebo dočasným využitím jiného
objektu pro pokrytí krátkodobě zvýšené potřeby míst v
MŠ.
• Základní škola je umístěna ve Staňkově - Vsi v ulici
Komenského. Pro pokrytí výhledových potřeb, které
však budou mít zřejmě jen dočasný charakter
z hlediska navýšení potřebných míst, je třeba zajistit
kapacitu zařízení cca 385 míst, což bude postačující

Tělovýchova, sport a rekreace:
• Podmínky pro činnost sportovních klubů jsou dány
především existencí sportovních ploch a jejich kvalitou.
Na území se nachází řada sportovišť, avšak nejsou
vždy ideálně udržované a vybavené. K možným
turistickým výletům a rekreačním respektive kondičním
sportům místních obyvatel i turistů je k dispozici několik
turistických tras a cyklotras, které navazují na další
trasy v okolních obcích.
• Pro budoucí rozvoj města na úseku tělovýchovy, sportu
rekreace a jiných pohybových a kulturně
společenských aktivit s tím spojených je pro posílení
atraktivity města a zlepšení nabídky ve vybavení
sledována stabilizace stávajících zařízení.
• Při realizaci a provozu areálů se předpokládá
výraznější účast soukromého sektoru.
• Většina sportovních ploch a zařízení je soustředěna
v JZ části Staňkova v ulici Plovární.
• Ve Staňkově působí TJ Sokol s různými sportovními
oddíly, fotbalové, hokejové a tenisové kluby včetně
fitness klubu apod.
• Na letišti Staňkov působí Aeroklub Staňkov.
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití pro tělovýchovu, sport a rekreaci.
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6110 Projektování místních komunikací a dále ČSN 73
6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6108 Lesní
dopravní síť, ČSN 73 6109 Projektování polních cest .

Vybavenost komerčního typu:
• Z hlediska širších vztahů jsou tržní i netržní služby
koncentrovány převážně do Staňkova. Z hlediska
trendů má tato oblast určité další růstové perspektivy,
její vývoj bude záviset na vývoji podnikatelských
subjektů a veřejné sféry. Služby pro obyvatele jsou
rozvinuty nedostatečně.
• Obyvatelé jezdí za nákupy mimo vlastní město do
velkých obchodních zařízení. Ve venkovských sídlech
v rámci řešeného území je zastoupeno drobné
podnikání v provozovnách integrovaných do rodinných
domů a usedlostí.

- Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení
ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich
využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu
před povodněmi, rekreaci a dobývání ložisek
nerostných surovin
• Koncepce uspořádání krajiny vychází z předpokladů a
podmínek rozvoje vyplývajících ze ZÚR PK, předchozí
ÚPD (ÚPN-SÚ) a ze zjištěných rozvojových záměrů a
trendů se zohledněním regionálního a místního
systému ekologické stability krajiny a požadavků a
podmínek sloužících při řízení rozvoje nezastavěného
území z důvodů ochrany přírodních a krajinných
hodnot při zajištění přiměřené hospodářské a rekreační
funkce krajiny a eliminaci nepříznivých vlivů v území a
to zejména eroze, záplav apod.

Maloobchod:
• Budoucí rozvoj obchodních zařízení a s tím spojených
vybraných služeb bude i nadále zajišťován výhradně
zastoupením soukromého respektive komerčního
sektoru.
• V ÚP jsou vymezeny plochy, které v rámci RZV
umožňují využití pro maloobchod.

• V řešeném území jsou s ohledem na jeho charakter a
územní souvislosti vymezeny krajinné sektory.
• Pro každý krajinný sektor jednotlivě jsou stanoveny:
- Vymezení sektoru
- Hlavní hodnoty
- Hlavní limity využití území
- Hlavní záměry v území nebo v přímém kontaktu s ním
- Shrnutí základních podmínek rozvoje území

Veřejné stravování a ubytování:
• Budoucí rozvoj veřejného stravování, ubytování a s tím
spojených vybraných služeb bude převážně zajišťován
soukromým respektive komerčním sektorem.
• S ohledem na posílení funkce rekreační ve
sledovaném území jsou navrženy ve spojení s
rekreačními a sportovně tělovýchovnými zařízeními
také alternativní druhy ubytování od hotelového typu
přes penziony až k formám ubytování ve spojení
s agroturistikou v rámci RZV (rozdílný způsob využití)
dle ÚP.

• Plochy změn v krajině jsou vymezeny v nutném
rozsahu s ohledem na předpokládaný rozvoj města a
pro zabezpečení optimálního využití volné krajiny a
příměstské krajiny v návaznosti na zastavěné území.
• V nezastavěném území, tj. převážně neurbanizovaném
území, jsou vymezeny plochy, které se dále člení dle
stávajícího způsobu využití, požadovaného způsobu
využití a významu v souladu s § 3 vyhlášky č. 501/2006
Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve
znění pozdějších předpisů.
• V území jsou vymezeny plochy pro:
- protipovodňová opatření
- liniové protipovodňové opatření
- protierozní opatření a zvýšení retenční kapacity území
- revitalizaci vodních toků
- založení skladebných prvků ÚSES (územní systém
ekologické stability)
- umístění ÚK (účelová komunikace)
- VKP (významné krajinné prvky)
- IP (interakční prvky v krajině)
- dopravní a technickou infrastrukturu včetně vybraných
koridorů
- veřejně prospěšné stavby a opatření
• Plochy změn v krajině jsou dle druhu změny zakresleny
v příslušných výkresech grafické části ÚP.
• Plochy změn v území jsou vymezeny v souladu
s celkovou koncepcí a jsou označeny:
- označením plochy, které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP

Služby nevýrobní, výrobní a opravárenské:
• Z pozice města bude tento druh podnikání ponechán
na zájmu soukromého sektoru s tím, že městské
technické služby mohou zabezpečit chybějící základní
služby výrobní a opravárenské.
• V ÚP je stanoven pouze minimální rozsah zařízení
služeb nevýrobních ve formě ukazatele vztaženého
k počtu obyvatel města nebo jeho dílčích částí.
• Veřejná prostranství
• Na území města Staňkov a vybraných sídel jsou
vymezeny urbanisticky a architektonicky významné
zóny a ulice se stanovením základních podmínek a
požadavků na ochranu hodnot s tím, že při řízení jejich
rozvoje mohou sloužit navazující ÚS (územní studie) a
RP (regulační plány) se stanovením konkrétních
opatření ve větší podrobnosti.
• V ÚP jsou stanoveny základní prostorové požadavky
na koridory v nezastavěném území a na vybraná
veřejná prostranství v zastavěném území, jejichž
součástí jsou komunikace a mohou sloužit také pro
umisťování sítí technické infrastruktury se zohledněním
požadavků na pozemky veřejných prostranství
vyplývajících z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů a na dopravní prostor vyplývajících z ČSN 73
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bukového vegetačního stupně. Na J, JV až V
orientované levobřežní svahy široce rozevřeného údolí
Radbuzy (sz. od Ohučova, v lokalitě Stříbrnice a sev.
od Vránova) však ještě zasahuje 2. buko-dubový v.s. a
naopak na SZ, S a SV orientované svahy Výtůňské
pahorkatiny zasahuje již 4. bukový v.s. v dubojehličnaté
variantě (podle lesnické typologie Zlatníka 1979). Ve
vymezení typů biochor podle vegetačních stupňů bude
tudíž nutné ještě zohlednit orientace svahů a upřesnit
jejich hranice.
• Z biogeografického členění území vyplývá, že v ÚSES
musí být zastoupeny jak ekosystémy mezofilní bučinné
na rozvodných plošinách, tak i systémy hygrofilní v
zamokřovaných údolních nivách vodních toků. ÚSES
byl i v minulosti vymezen vyváženě na mokřadních
(údolních) i bučinných (lesních) stanovištích.
• ÚSES byl v místních podmínkách pro nový územní
plán Staňkov zpracován na správním území města v
podrobnosti Plánu místního ÚSES do měřítek 1:2 000
až 1:500, a to na hranice pozemků KN či na prostorové
rozdělení lesa (lesnický detail).
• Na tomto ekosystémově nepříliš pestrém území byly
územní systémy ekologické stability revidovány,
aktualizovány či upřesňovány do detailu skladebných
částí v rámci nového ÚP Staňkov z následujících
důvodů.

- označením plochy textovým symbolem dle RZV
(rozdílný způsob využití), které je zároveň uvedeno
v příslušných výkresech grafické části ÚP. U každé
plochy změny v území jsou v textové části ÚP uvedeny
v souladu s celkovou koncepcí:
- pořadovým číslem plochy
- označení plochy změny
- název plochy změny
- účel změny a vybrané specifické podmínky v území
základní prostorové podmínky (plocha)
• Koncepce územního systému ekologické stability
krajiny (ÚSES)
• Aktuálně závazný ÚSES je součástí komplexních
pozemkových úprav (KPÚ), a to na všech 5 k.ú.
zahrnujících řešené území města Staňkov. Z
nadřazené ÚPD, kterou jsou Zásady územního rozvoje
Plzeňského kraje, vyplynuly z Plánu nadmístního
ÚSES pro detailní vymezení skladebných částí ÚSES
vyšší hierarchie požadavky na upřesnění zasahujících
úseků třech regionálních biokoridorů se dvěma
vloženými regionálními biocentry. Jako podklad k
aktualizaci ÚSES Staňkov byly použity také ÚAP ORP
Horšovský Týn, územní plány a plány ÚSES
sousedních obcí Křenovy, Puclice, Štichov, Kvíčovice,
Holýšov a Horní Kamenice. Dále bylo využito mapování
biotopů Natura 2000, hranic biochor a bioregionů
(Culek M. et al. 1996 a 2003), lesních typů (WMS
ÚHÚL), BPEJ a další dostupné související podklady.
• V rámci revize a aktualizace Plánu místního ÚSES
Staňkov pro nový ÚP Staňkov bylo zjištěno, že
závazná vymezení z platných KPÚ na mnoha místech
neodpovídají aktuálně platným přístupům projektování
ÚSES v podrobnosti a požadavcích Plánu místního
ÚSES (podle Löw et al. 1995; Maděra, Zimová et al.
2005 i podle nejnovější metodiky MŽP podle Bínová et
al. 10/2015).
• Určitá složitost provedené aktualizace Plánu místního
ÚSES spočívá také v tom, že se území nachází na
rozhraní ORP Stod a ORP Horšovský Týn a že v
minulosti nebyla pro toto širší území zpracována
koncepce ÚSES v podobě generelu.
• Celé řešené správní území obce Staňkov (k.ú. Vránov,
Staňkov-Město a Staňkov-Ves, Ohučov a Krchleby u
Staňkova) leží z biogeografického hlediska v
reprezentativní jihozápadní části Plzeňského
bioregionu 1.28.
• Na řešeném území byly v tomto bioregionu vymezeny
následující typy biochor (podle Culek M. et al. 1996 a
2003):
- 3BE – rozřezané plošiny na spraších v suché oblasti 3.
vegetačního stupně
- 3Nh – užší převážně hlinité nivy 3. v.s.
- 3RE – plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s.
- 4BM – rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 4.
v.s.
• Řešené území leží převážně ve Stříbrské pahorkatině,
pouze na k.ú. Krchleby zasahuje zčásti také Výtůňská
pahorkatina. Převážná většina území, včetně
inverzního údolí řeky Radbuzy, zasahuje do 3. dubo-

Nadregionální úroveň ÚSES
• Tato nejvyšší hierarchická úroveň se na řešeném
území města Staňkov ani v širším okolí nevyskytuje.
Regionální úroveň ÚSES
• Všechny tři zasahující regionální systémy byly podle
ZÚR PK (aktualizace 2014) dále upřesňovány na
lesnický detail resp. detail KN tak, aby detailní
vymezení všech skladebných částí odpovídalo
požadovaným prostorovým parametrům a
reprezentativním biotopům či potenciálním stanovištím
podle typu RBK odvozeného z typu aktuálních
ekosystémů, které předmětné regionální biokoridory
propojují.
• Ve smyslu nejnovější metodiky MŽP (Bínová et al.
10/2015) je třeba stanovit, zda se bude jednat o
biokoridory přírodní (lesní) nebo antropogenně
podmíněné (luční, mokřadní a lesní), jelikož mají
odlišné požadavky na prostorové parametry v detailu
skladebných částí.
• Na okrajovém hřbetu Vytůňské pahorkatiny byl v k.ú.
Krchleby vymezen přírodní RBK č. RK196 Výtůň-Srnčí
vrch (aktuální vegetační typy: A – agrocenózy, P –
louky a L-SM, BO – lesy s převahou smrku a borovice;
cílový typ mezofilní bučinný, MB). Skladebné části
tohoto RBK byly dále upřesňovány podle lesnického
detailu, většinou na hranice lesních dílců. Pro přírodní
RBK a lesní ekosystémy musí být LBC vkládány do
vzdálenosti 700m (se ZÚR PK není žádný rozpor –
upřesnil se jen vnitřní detail a některé skladebné části
se mírně zmenšily podle lesnického detailu).
• Na mokřadních až střídavě zamokřovaných biotopech
údolní nivy řeky Radbuzy byl dále upřesňován tzv.
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kontaktní RBK údolního typu, tj. biokoridor zahrnující
pravidelně zaplavovanou nivu s fragmenty jasanovoolšových luhů, tvrdých luhů až vlhkých doubrav a také
erozní svahy údolí s reprezentativními biotopy
acidofilních doubrav. Všechna vložená LBC i okrajová
RBC byla v obou zasahujících kontaktních RBK č. RK
200 Dolní Kamenice-Pasecký Mlýn a RK 200 Pasecký
Mlýn-Peřina (aktuální vegetační typy: A – agrocenózy,
P – louky, B – břehové porosty a Z – zastavěné plochy)
tudíž upřesňována jako biocentra kombinovaného typu,
která obsahují oba reprezentativní typy biotopů resp.
potenciálních stanovišť a která dodržují min limitní
plochu 4-6ha pro LBC a 40ha pro RBC. Podle
aktuálního stavu biotopů se jedná o antropogenně
podmíněný RBK s převahou lučních biotopů, do
kterého je nutné vkládat LBC do vzdálenosti 500m. Z
tohoto důvodu musela být některá již dříve vymezená
LBC i RBC mírně zvětšena, aby se zkrátily max délky
jednotlivých segmentů RBK a naopak vložené
kombinované LBC 206/01 bylo zmenšeno na
přiměřenou plochu (se ZÚR PK není žádný rozpor –
upřesnil se jen vnitřní detail a některé skladebné části
se na orné půdě dokonce mírně zmenšily podle
zpracovaných KoPÚ). Z RBC Pasecký Mlýn byly v
zastavěném území Staňkova vyjmuty aktuálně
zastavěné plochy (zahrady, zahrádky).

-

-

Lokální úroveň ÚSES
• Lokální systémy ES, a to jak hygrofilní (mokřadní), tak i
mezofilní (lesní), doplňují vesměs sítě vyšších
hierarchií do základní hustoty sítě podle přirozené
hustoty biochor – na přítomných pahorkatinách s
přechody do plošin to je maximálně 3x3km resp. až
3,5x3,5km. Hygrofilní systémy se vymezují výhradně
jako terestrické, tzn. v potočních údolích nebo na
údolních nivách (nikoliv jen podél koryt vodních toků).
Vodní biotopy zde slouží především pouze pro migraci
specifické vodní a mokřadní bioty jako hlavní migrační
osy v krajině.
• Závazné vymezení ÚSES podle aktuálně platných
KPÚ, podle návrhů v ÚAP ORP Horšovský Týn i podle
ZÚR PK muselo být mírně koncepčně přehodnoceno,
přesto však byly v lokální hierarchii četné systémy
zachovány, upřesněny nebo doplněny při koordinaci na
vyšší hierarchii ÚSES a do okolních území. Zásadní
úpravy byly navrženy v příliš velké nebo naopak v
nedostatečné hustotě sítě závazných ÚSES podle
KoPÚ, které nerespektovaly principy přiměřených
prostorových nároků reálné hustoty sítě pro zasahující
typy biochor (viz výše) ani princip zohlednění jiných
limitů a zájmů v krajině. Pro urbanizovanou krajinu v
okolí Staňkova jsou tyto principy zásadní.

-

-

-

• Ze sousedních území ORP Stod byly v lokální
hierarchii propojeny dále do území ORP Horšovský Týn
následující systémy:
- 1) mokřadní LBK Srbického potoka, antropogenně
podmíněný BK; chybně vymezeno LC11 – v
mokřadním systému nemůže být vymezeno biocentrum
převážně na mezofilních lesních stanovištích –

reprezentativní LBC je vymezeno těsně za hranicí
území na rybnících Vížka
2) propojení RBC 1045 Pasecký Mlýn a RBC 367
Vytůň mezofilním LBK, přírodní modální BK; LK091045 musí být v průtočné rokli vymezen výhradně na
mezofilních stanovištích, nikoliv na rybníku (bylo
opraveno a upřesněno), LC09 musí být výhradně lesní
(nikoliv luční), LK10-09 má v KPÚ nedostatečnou
minimální šířku (jeho součástí nemůže být polní cesta,
protože cílovým stavem je přírodní dřevinný porost –
upraveno), LC10 bylo v detailu upřesněno podle KoPÚ
(na loukách je cílový stav les), těsně za hranicí
řešeného území musí být na k.ú. Horní Kamenice
vloženo v lokalitě „V doubí“ lesní LBC o min ploše 3ha
(podle metodiky se musí do něj vejít kruhová plocha o
průměru min 196m)
3) propojení RBC 367 Vytůň přes údolí Radbuzy s
elevací Kopaniny severně od Stříbrnice mezofilním
LBK, přírodní kontrastně-modální BK; propojeno na již
realizovaný LBK na k.ú. Horní Kamenice, LK03-200/02
má v KoPÚ nedostatečnou minimální šířku (jeho
součástí nemůže být polní cesta, protože cílovým
stavem je přírodní dřevinný porost – upraveno,
problémový může být též přechod přeložky I/26), v
LC03 byly vymezeny funkční a nefunkční plochy (cílový
stav je les), LK03-12 byl do nového ÚP Staňkov
doplněn a vymezen podle ÚAP z důvodu nedostatečné
hustoty sítě v KoPÚ přesahující 3,5km – LBK upraven
na min šířku 15m;
4) mezofilní bučinný LBK na vrcholové plošině
Strachotín-Kopaniny byl v lesních porostech dále
upřesňován podle lesnického detailu a provázán do
území ORP Stod (návaznost na území obcí Kvíčovice,
Štichov, Malý Malahov a Bukovec);
5) mokřadní LBK Puclického potoka, antropogenně
podmíněný BK; na křížení s mezofilním bučinným
systémem (LK04-06xLK04-05) musí být vloženo
kombinované LC04, tj. hygrofilní+mezofilní (min plocha
je vzhledem ke tvarové deformaci kolem 7ha) – cílový
stav nefunkčních ploch luk a orné půdy je les; z
kombinovaného LC04 byla v KoPÚ vymezena na
plošinu Strachotín odbočka kontaktního LBK (tj.
hygrofilní+mezofilní) s min šířkou 15+20m (dolní část
LBK u silnice Staňkov-Puclice je nefunkční) – do LBK
se nedoporučuje vkládat další retenční nádrže; plocha
vloženého LC05, které musí být rovněž
kombinovaného typu, byla upřesněna na min limitní
plochu kolem 7ha;
6) na opačnou stranu pokračuje z kombinovaného
LC04 mezofilní bučinný LBK na plošinu Spálený vrch,
přírodní kontrastně-modální BK; LK04-06 je na k.ú.
Staňkov vymezen chybně – jeho součástí nesmí být
polní cesta a musí mít min šířku 15m (upraveno); LC06
bylo v lesních porostech mírně zmenšeno na
přiměřenou plochu; součástí LK 06-07 rovněž nemůže
být polní cesta – zbytková šířka je však odpovídající;
předmětný LBK přechází kontaktní RBK Radbuzy ve
vloženém kombinovaném LBC 206/01 a směřuje do
Křenovského lesa (LC08) – oba úseky LBK vymezeny
v min šířce 15m;
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- 7) z důvodu zcela nepřiměřené hustoty sítě byl ze
základní sítě ÚSES vyjmut systém mezi LC05, LC03,
LC02 a LC04; plochy pro LBK byly mezi LC 05-03-02
ponechány jako podpůrná síť ÚSES resp. interakční
prvky (na rozsáhlých plochách orné půdě mají též
funkci protierozní), LC02 a LC04 byly navrženy ke
zrušení, protože leží převážně na plochách orné půdy

a není zde nutné síť dále zahušťovat; registrovaná VKP
uvnitř LC02 byla propojena interakčními prvky do
nejbližšího lesního porostu na plošině Kopaniny; LK
01-02 a LK02-1060 jsou pro zcela nepřirozené
umístění v reliéfu a výhradně na orné půdě navrženy
ke zrušení.

• Schéma zpřesněného ÚSES dle ÚP Staňkov:

• Ochrana přírodního a kulturního dědictví v krajině
• V řešeném území se nevyskytují ani do něj nezasahují
žádná velkoplošná ani maloplošná chráněná území
přírody a nejsou chráněny žádné památné stromy.
• V řešeném území není evidován významný druh
zvláště chráněných živočichů dle vyhlášky č. 395/92
Sb. MŽP ČR ve znění pozdějších předpisů, který by byl
chráněn v rámci chráněného území přírody.
• VKP (významné krajinné prvky) jsou v předmětném
území registrovány. Vyskytují se zde VKP vyplývající
ze zákona (lesy apod.). Dle ÚAP ORP Horšovský Týn
jsou v území zapracované 4 lokality jako registrované
VKP.
• V řešeném území jsou lokalizovány IP (interakční prvky
v krajině) zajišťující především vzájemné propojení
VKP nebo ve smyslu koncepce ÚSES v ÚP jsou
vymezeny na plochách, které z hlediska funkčnosti
ÚSES nejsou systémové ale vychází z vymezení SZ
(společné zařízení) v KPÚ.
• Území obce Staňkov je součástí území se zvýšenou
ochranou krajinného rázu v rámci Domažlicko-chodské
oblasti.

• Charakteristické pro dané území jsou:
- Široká údolní niva významných vodních toků Radbuza
a Zubřina
- Zvlněná převážně otevřená zemědělská krajina ve
zvýšené poloze po obou stranách nad údolní nivou
řeky Radbuzy
- Souvislé bloky lesních porostů nad Vránovem, nad
letištěm a v Krchlebech jako součást rozsáhlých
lesních celků přesahujících řešené území
- Drobné vodní toky Puclický potok a Laškovský potok
včetně Srbického potoka s doprovodnou zelení a
několika rybníky
- Vrch s dominantou kaple Panny Marie Lurdské nad
Staňkovem – Vsí se vzrostlou lesní a mimolesní zelení
• Nadmořská výška se v řešeném území pohybuje
přibližně od nejnižší cca 354 mnm za Ohučovem
v místě, kde řeka Radbuza opouští řešené území až po
nejvyšší ve východní části území v Krchlebech – Holubí
Hlava ve výšce cca 476 mnm.
• Estetická hodnota zastavěných území je střední až
snížená nevhodným nebo nedostatečným řešením
veřejných prostranství ale také mnohých
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neudržovaných nebo nevyužitých staveb včetně
nevhodných stavebních úprav na nich.
• Negativně se projevují některé stavby rodinných domů
na západním až jihozápadním a jižním svahu vrchu
Mastník, které narušují charakter místní krajinné
dominanty zejména v pohledu od západu a jihozápadu,
novodobá zástavba zemědělského areálu a budovy
letiště, které svými objemovými parametry narušují
měřítko volné krajiny ve zvýšené poloze na Stříbrnici,
halové budovy zemědělského areálu ve Staňkově,
které působí nepřiměřeně při vjezdu do města od
severu, halové budovy nové průmyslové zóny v
Ohučově, které svým měřítkem a architektonickým
řešením narušují panorama původní vesnické zástavby
a provozy s velkoobjemovými objekty hal a
technologických zařízení prorůstající obytné území ve
Staňkově – Vsi v ulici Domažlická, které tak narušují
celkový charakter navazující nízkopodlažní obytné
zástavby se zahradami.
• Z ÚAP ORP Horšovský Týn vyplývá, že jako nevhodná
negativní dominanta je vnímán věžový vodojem
v Krchlebech. Dle koncepce ÚP však tato stavba stojí
za zachování s druhotným využitím pro rozhlednu,
hvězdárnu apod.
• Historicky zvláště cenné stavby či areály regionálního
až nadregionálního významu se nevyskytují.
• Na území obce jsou chráněny nemovité kulturní
památky spíše místního významu s tím, že žádné
území nebo jeho část není chráněno plošně chráněna
jako VPZ (vesnická památková zóna) nebo MPZ
(městská památková zóna).
• Krajinné hodnoty celku jsou průměrné až nadprůměrné
zvláště v přírodně zachovalých krajinných segmentech
v údolních nivách Radbuzy a Zubřiny nebo v oblasti
Mastník s navazujícím krajinným zázemím ke zřícenině

hradu Lacembok (mimo řešené území) a kolem Krchleb
ve směru k Merklínu..
• Z hlediska krajinného rázu a zapojení osídlení do
krajiny jsou vyznačeny citlivé výškové úrovně,
horizonty, v řešeném území ve výšce 370,00, 410,00,
430,00 a 460,00 mnm.
• Na výškové úrovni 370,00 mnm a níže je usazena
převážná část původní městské a venkovské zástavby
Staňkova, Vránova a Ohučova. Výjimkou je ves
Krchleby, která je usazena na výškové úrovni 430,00 a
výše.
• Na výškové úrovni nad 410,00 mnm je na vrchu
Mastník ve Staňkově - Vsi usazena kaple Panny Marie
Lurdské.
• Výškové zónování je v ÚP zohledněno a dále rozvinuto
ve formě podmínek rozvoje urbanistických a krajinných
sektorů nebo prostorových regulativů ve vybraných
rozvojových plochách za účelem ochrany krajinného
rázu a ostatních hodnot území.
je
zajištěna
převážně
• Prostupnost
krajiny
stabilizovaným systémem cest v krajině, včetně pěších
cest a cyklostezek, které jsou a dále mohou být dle ÚP
v závislosti na RZV doplněny sítí nových cest v rámci
ploch stabilizovaných i ploch změn.
• V ÚP je stanoven požadavek na doplňování cest
v krajině doprovodnou zelení ve skupinách nebo
stromořadích v souběhu s nimi včetně doplnění
drobným vybavením s odpočívadly a informačními
tabulemi na vhodných místech (kraj lesa, vyhlídky
apod.).

• Topografické schéma krajiny řešeného území:
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• Hydrologie, vodní toky a nádrže, ochrana území před
povodněmi a erozí půdy včetně zvýšení retenční
kapacity území
• Území obce Staňkov je hydrologicky zranitelnou oblastí
dle Nařízení vlády ČR 103/2003 Sb. ve znění Nařízení
vlády ČR 219/2007 Sb.
• Podíl vodních ploch (35 ha) je v řešeném území cca
1,50 % a je vzhledem k charakteru a konfiguraci území
malý.
• Území náleží do povodí významných vodních toků
Radbuza a Zubřina, drobných vodních toků Laškov,
Srbický potok a bezejmenný potok včetně jejich
pravobřežních a levobřežních přítoků.
• Řeka Radbuza protéká Staňkovem a rozděluje oblast
určenou na dvě přibližně stejné části – SZ a JV. Tyto
části jsou Radbuzou odvodňovány jak přímo, tak
prostřednictvím toků Zubřina, Chuchla a Laškov
respektive Puclický potok, dále pak Srbického potoka,
které tvoří přítoky zmiňované řeky a tokem Merklínka.
• Ve vlastním řešeném území jsou následující vodní
toky:
- Zubřina
- pravobřežní přítok Zubřiny odvodňující území na
hranici s obcí Hlohová
- Radbuza
- pravobřežní přítok Radbuzy odvodňující území nad
Čermenským lesem, převážně zatrubněný ve Staňkově
- Vsi
- potok Laškov respektive Puclický potok
- levobřežní přítok Radbuzy odvodňující Stříbrnici,
v zastavěné části Staňkova – Města zatrubněný
- pravobřežní přítok Radbuzy odvodňující území nad
hřbitovem ve Staňkově - Vsi
- levobřežní přítok Radbuzy za areálem AGRO Staňkov
a.s.
- levobřežní přítok Radbuzy odvodňující území nad
Ohučovem, v zastavěné části převážně zatrubněný
- Srbický potok
- pravobřežní přítok Srbického potoka odvodňující rybník
v Krchlebech
- potok na hranici s Holýšovem odvodňující území Holubí
Hlava v Krchlebech do řeky Merklínka
• Řešené území je dle hydrologického pořadí 4. řádu
rozděleno na následující plochy dle jednotlivých
vodních toků (recipienty):
- 1-10-02-043 Radbuza – 745,00 ha z toho v řešeném
území 367,40 ha
- 1-10-02-069 Srbický Potok – 3485,85 ha z toho
v řešeném území 381,45 ha
- 1-10-02-068 Radbuza – 973,90 ha z toho v řešeném
území 795,60 ha
- 1-10-02-089 Merklínka – 1386,60 ha z toho v řešeném
území 25,40 ha
- 1-10-03-067 Puclický Potok– 1155,80 ha z toho
v řešeném území 276,80 ha
- 1-10-03-066 Radbuza – 43,40 ha z toho v řešeném
území 43,40 ha
- 1-10-03-065 Zubřina – 1018,60 ha z toho v řešeném
území 92,90 ha

- 1-10-03-071 Chuchla – 3398,80 ha z toho v řešeném
území 57,10 ha
• Vodní plochy, rybníky a umělé vodní nádrže jsou
v řešeném území zastoupeny ve velmi malém rozsahu:
- soustava rybníků a vodních nádrží v části Strachotín na
Laškovském a Puclickém potoku
- založený rybník ve Vránově
- drobné vodní nádrže v Krchlebech, Staňkově a na
Stříbrnici
• Dle Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje
(SPPOPK) je uvažováno s realizací protipovodňových
opatření na řece Radbuza a Puclickém potoku ve
Staňkově dle předchozího ÚPN-SÚ:
- protipovodňová hráz na levém břehu Radbuzy
v jihozápadní části města v rozsahu od starého mlýna
až k profilu lávky pod silničním mostem v ř.km 52,734
- rekonstrukce lávky v ř.km 52,734 tak, aby její spodní
hrana byla nejméně 0,5 m nad úrovní Q100
- osazení konstrukce pro instalaci mobilních
protipovodňových stěn na pravém břehu Radbuzy v
oblasti silničního mostu až k profilu lávky
- protipovodňová hráz v další trati na pravém břehu
Radbuzy až k ř.km 52,1
- protipovodňová hráz nebo konstrukce pro instalaci
mobilních stěn na levém břehu Radbuzy pod profilem
rekonstruované lávky až k profilu ČOV.
- zrušení lávky pro pěší v ř.km 52,5.
- revitalizace koryta Laškovského respektive Puclického
potoka v intravilánu města včetně úpravy podélného
profilu kaskádovitě pomocí přehrážek, které zabezpečí
retenční funkci při místních přívalových srážkách v
povodí od Malého Malahova a Puclic a pod polesím
Strachotín.
- vyčištění rybníků pod polesím Strachotín a obnova
retenční funkce rybníků a poldrů na přítoku do potoka
Laškov (Puclický potok).
• Dle ÚP Staňkov je uvažováno s realizací tzv. „měkkých
protipovodňových opatření“ na řece Radbuza a
Puclickém potoku ve Staňkově s tím, že výše uvedená
opatření dle SPPOPK nejsou v ÚP vyloučena:
- zajištění volného nezastavěného profilu v rozsahu
povodně (Q100) a zejména v rozsahu aktivní zóny
stanoveného povodňového území (2008) s omezením
zástavby a s nároky na uvolnění vybraných ploch
- revitalizace vybraných ploch podél řeky Radbuzy pro
umožnění rozlivu případné povodně v údolní nivě a
koryta potoka Laškov respektive Puclického potoka
v extravilánu a intravilánu města v povodí od Malého
Malahova a Puclic a pod polesím Strachotín.
- diferencovaná protipovodňová ochrana vybraných
rozvojových ploch ve Vránově a Ohučově zasahující
mírně do pasivní zóny záplavového území (Q100)
• Kolem vodotečí a vodních nádrží musí být zajištěn
minimální volný koridor (manipulační prostor) pro
přístup k vodoteči z hlediska jejich údržby a zajištění
bezodkladných prací souvisejících se zajištěním
průtočnosti koryta.
• V souvislosti s lokálním povodňovým nebezpečím je
nutno uvažovat také s potenciální možností vzniku
průlomové vlny způsobené nahromaděním vody v
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šachty kanalizace jsou v zátopovém území opatřeny
vodotěsnými nepropustnými poklopy.
- Staňkov – Město: čp. 21, Plovární čp. 379, 142, 55, 91,
164, 194, 206, 275, 276, 162, Nábřežní čp. 200, 24, 28.
října čp. 70, 71, 169, 282/I, Americká čp. 74, 148,
Vodní čp. 4, 3, 6, 5, 89, 375, nám. T.G.M. čp. 7, 8,
zahrady v Americké ulici u čp. 282, 70, 71, 118, 72, 73,
74, 75, 76, 120, 77, 78, zahrady na nám. T.G.M. u čp.
81, 7, 8, 9, 10
- Staňkov – Ves: U Radbuzy čp. 412, 38, 105, 83, 71,
Wenigova čp. 101, 318, Nádražní čp. 1, 25, most v ulici
28. října, o. lávka v ulici Vodní, o. lávka pod
Sokolovnou, 2 jezy (mlýn Woch a Malý mlýn)

oblastech při vtoku vodotečí do zastavěných částí
(zatrubnění toků, nedostatečné propustky apod. pod
Stříbrnicí, pod Čermenským lesem, Ohučov) nebo
protržením hráze rybníků nad zastavěnými částmi sídel
(Puclický potok, potok Laškov)
• Při déle trvajících vydatných deštích mohou být
zaplavovány pozemky zahrad a rodinných domů
zejména ve Staňkově – Vsi a v menší míře ve Vránově
a Ohučově. Proto je potřebné realizovat příslušná
opatření včetně SZ (společná zařízení) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava).
• Podmínky pro stavby v záplavovém území řeky
Radbuzy a protipovodňová opatření:
• Území obce Staňkov se převážně nachází v široké
údolní nivě řeky Radbuzy s pravostranným přítokem
říčky Zubřina.
• Ve zvýšené poloze mimo významnější vodní toky se
nachází zástavba na Stříbrnici, část Staňkov – Ves nad
železniční tratí a Krchleby.
• Ve vlastním řešeném území jsou hlavním recipientem
Radbuza, Zubřina, Laškov respektive Puclický potok a
Srbický potok.
• Významný vodní tok Radbuza má stanovené
záplavové území včetně aktivní zóny KÚPK ze dne
29.9.2008 pod č.j.: ŽP/1269/08.
• Významný vodní tok Zubřina má stanovené záplavové
území (Q100) Okresním úřadem Domažlice ze dne
13.8.2001 pod č.j.: OUDO-12268/2001/ŽP.
• Ostatní vodní toky nemají stanoveno záplavové území.
Proto se doporučuje uplatňovat požadavek na
dodržování minimálního odstupu nových staveb od
katastrální hranice toku v závislosti na místních
podmínkách. Kolem vodotečí a vodních nádrží musí
být zajištěn minimální volný koridor (manipulační
prostor) pro přístup k vodoteči z hlediska jejich údržby
a zajištění bezodkladných prací souvisejících se
zajištěním průtočnosti koryta.
• V souvislosti s lokálním povodňovým nebezpečím je
nutno uvažovat s potenciální možností vzniku
průlomové vlny způsobené nahromaděním vody v
oblastech při vtoku vodotečí do zastavěných částí.
• Pravidelně při déle trvajících vydatných deštích může
být ohrožena zástavba pod svahy s velkým sklonem
především v části Staňkov - Ves.
• Město Staňkov má zpracovaný Povodňový plán (Ing.
Jan Papež - fa Koordinace, srpen 2005).
• Z dokumentace PP města Staňkov vyplývá:
- Významné vodní toky jsou řeka Radbuza, potok
Laškov (Puclický potok) a řeka Zubřina
- V území Strachotín se nachází místně významná
rybniční soustava, tzv. Puclické rybníky
• Na území obce jsou povodní ohrožené následující
objekty:
- Vránov: čp. 24, 6, 18, 23, 9, lokalita Bílý Mlýn č.p.21,
ž.b. most přes Radbuzu, 2 mostky u Bílého mlýna
- Ohučov: čp. 9, 26, 12, 24, o. lávka, objekt ZD
s živočišnou výrobou. Kanalizační čerpací stanice má
zhlaví vytaženo nad úroveň stoleté vody. Revizní

• V ÚP jsou stanoveny podmínky pro stavby
v záplavovém území a vymezeny plochy stabilizované
zástavby v hranicích záplavového území, které jsou
samy ohroženy povodní, mohou být překážkou pro
povodňovou vlnu a případným vyplavením mohou
ohrozit i další plochy níže po toku, a ve kterých musí
být uplatněny omezující podmínky z hlediska nových
staveb a stavebních úprav.
• Vodní toky Radbuza a Zubřina mají vyhlášeno
záplavové území. Na ostatních vodních tocích v území
nejsou záplavová území vyhlášena.
• Město Staňkov má zpracován povodňový plán, který
stanovuje povinnosti orgánů města a součinnost se
Správou povodí, Hasičským záchranným sborem,
orgány hygienické služby a ostatními dotčenými orgány
a organizacemi v případě výskytu velkých vod na řece
Radbuze respektive Zubřině. Povodňový plán je třeba
pravidelně aktualizovat a důsledně dodržovat omezení
v umísťování staveb v záplavovém území podle § 67
Vodního zákona č, 273/2010 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.¨
• Údolní nivu řeky Radbuzy a Zubřiny je třeba ponechat
bez zástavby a umožnit tak volný rozliv vody při
povodňových stavech. Bude třeba vždy důsledně
posoudit, zda objekty na těchto plochách odpovídají
požadavkům vodního zákona a zda nebude omezován
možný průtok velkých vod.
• Podél vnějších hranic zastavitelných ploch v území pod
svažitými pozemky bude účelné zvážit možnost
vybudování ochranných záchytných příkopů,
svedených k nejbližší přirozené vodoteči jako ochranu
proti zaplavení při lokálních extrémních přívalových
srážkách. Ve všech takových místech je doporučeno
zemědělské výrobě vytvořit u hranice zástavby na
přilehlých pozemcích ochranný pás trvalých travních
porostů o šířce 30 – 50 m.
• Všeobecně je třeba dbát o co nejúčinnější zadržení
srážkových vod v krajině s využitím následujících
opatření:
- nerozšiřovat na únosnou míru zpevněné plochy,
zejména s nepropustným povrchem
- neodvádět srážkové vody z ploch zeleně, zahrad a
střech domů do kanalizace
- dodržovat zásady protierozní ochrany půdy na
svažitých pozemcích (dělení honů, mulčování, výsev
do ochranné plodiny, minimalizační technologie,
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zpracování půdy po vrstevnicích, způsob hnojení,
pěstování širokořádkové plodiny jako jsou kukuřice,
brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice pouze
s využitím půdoochranných technologií.)
• Zemědělsky obhospodařované pozemky mimo
zastavěnou část města a ostatních sídel v řešeném
území, zejména nad Vránovem, Ohučovem a nad
zástavbou ve Staňkově – Vsi jsou poměrně svažité a je
zde nebezpečí vzniku intenzivní eroze půdy při
lokálních přívalových srážkách. V ÚP jsou proto tyto
plochy navržené pro realizaci protierozních opatření
s tím, že je nezbytná spolupráce města
s hospodařícími zemědělci při tvorbě osevních plánů,
aby byly dodržovány zásady správného hospodaření a
osevních postupů na svažitých pozemcích a bylo
eliminováno nebezpečí splavování ornice do
zastavěných částí města, do koryt vodních toků a
melioračních struh. Není žádoucí na těchto plochách
vysévat širokořádkové plodiny, např. kukuřici,
slunečnici ap.

esteticky působícím prostředí za předpokladu
dostatečného stupně vybavení nejatraktivnějších míst.
• Výše uvedená základní koncepce rekreace se v
územním plánu promítá především v následujících
záměrech:
- prosazení a zabezpečení hygienicky únosného a
biologicky účinného estetického prostředí (zachování
pokud možno negativními vlivy nenarušené krajiny v
celé údolní nivě řeky Radbuzy, Zubřiny a Puclického
potoka
- s ohledem na celkové zvýšení atraktivity území pro
rekreaci a turistiku je sledováno také zapojení širšího
krajinného území zejména v oblasti údolní nivy
Radbuzy a vrchu Mastník s návazností na Výtůňské
polesí u Krchleb
- stabilizace a přiměřený rozvoj převážně rekreačního
využití území v okrajových částech zastavěného území
Staňkova – Vsi ve formě zahrad a sadů
- zajištění dostatečných ploch pro rekreaci každodenní
respektive krátkodobou především jak vlastních
obyvatel sídla, tak i potenciálních návštěvníků
- vymezení ploch pro sídelní zeleň, parky, plochy vhodné
pro lokalizaci rekreačních, herních a odpočivných
ploch.
- zajištění lepšího propojení v rámci sídla i mimo něj po
cestách a stezkách pro pěší a cyklisty včetně doplnění
chodníků kolem hlavních komunikací
- obnova a doplnění sítě cest, turistických tras a
přístupových komunikací a cyklotras respektive
cyklostezek
• Rekreace se z hlediska doby trvání rozlišuje takto:
- každodenní, která je realizována ve městě a nejbližší
příměstské oblasti
- krátkodobá (víkendová), s nároky na krátkodobé
ubytování (1-2 dny)
- dlouhodobá (dovolená a prázdninová), s nároky na
ubytování 4 a více dnů
• Rekreace každodenní je v urbanistické koncepci a
koncepci uspořádání krajiny sledována jako
nejdůležitější složka rekreačního využití území
Staňkova
• Rekreace krátkodobá bude pro budoucí rozvoj města
důležitou složkou využití území a to zejména pro
zvýšení atraktivity oblasti ve vazbě na oblast
Horšovskotýnska a Merklínska za předpokladu aktivace
místních hodnot (kulturní památky, přírodní krásy a
zajímavosti) a doplnění vybavenosti (sportovně
rekreační zařízení a ubytování)
• Rekreace dlouhodobá s výjimkou rekreace individuální
v chatách a chalupách nebude, vzhledem k charakteru
města Staňkov a krajiny, pro řešené území typická
s tím, že výjimečně se může jednat o rekreační aktivity
vázaného cestovního ruchu (kulturně společenské
nebo vzdělávací akce širšího významu s vícedenním
trváním, školení, tréninkové pobyty apod.)
• Z hlediska organizace, nároků a způsobu ubytování se
rozlišuje:
- volný cestovní ruch
- vázaný cestovní ruch

• Koncepce rekreačního využívání krajiny
• Vybavení území pro rekreaci, turistiku a cestovní ruch
je potřebné do budoucna rozšířit. Jedná se o území
společně s okolními obcemi podél údolní nivy Radbuzy
a ve směru na Merklín respektive rozsáhlé Výtůňské
polesí atraktivní zejména pro turistické, rekreační a
kondiční výlety.
• Celková koncepce rekreačního využívání krajiny a s
tím související lokalizace rekreačně pobytových ploch a
zařízení je ovlivněna snahou o aktivaci sídelní zeleně s
regenerací a doplněním do potřebné úrovně tak, aby
byl dán základ pro propojení ploch zeleně s
implantovanými lokalitami sportu a rekreace (například
ulice Plovární v údolní nivě Radbuzy, vrch Mastník,
okolí Krchleb) v zastavěném i nezastavěném území
s diferencovaným využitím do uceleného funkčního
systému při zachování určité samoobnovovací
schopnosti krajinného prostředí.
• Je kladen důraz také na stabilizaci ploch pro zařízení
sportu a rekreace jak krytých tak na otevřených pokud
možno s účastí soukromého sektoru a klubů. Plochy
jsou lokalizovány tak, aby byly atraktivní jak pro
obyvatele spádové oblasti, tak i pro provozovatele
těchto zařízení.
• Principielně by se do budoucna mělo jednat o vytváření
alternativních netradičních druhů rekreačních zařízení
v úzké vazbě na krajinu při zachování krajinného rázu
okolí města a její prolínání do vnitřní městské struktury.
• V obytném území je kladen důraz na vazbu bydlení a
dalších funkcí na rekreaci a sport při zabezpečení
základních hygienických požadavků.
• Z důvodu zlepšení obytnosti území je sledována
základní koncepce vybraných pěších a cyklistických
tras včetně úprav stávajících ulic a doplnění chodníků.
• Je nutno předpokládat zvýšený zájem o danou oblast
nejen z důvodu úrovně dopravní infrastruktury ale
především z důvodu měnícího se životního stylu a
nároků na rekreaci a pobyt v relativně příznivém a
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• Volný ani vázaný cestovní ruch v řešeném území
nebude v následném období příliš významný a bude
záviset zejména na úrovni vybavenosti pro rekreaci a
cestovní ruch.
• Vybavení území pro rekreaci, turistiku a cestovní ruch
je nutné do budoucna rozšířit. Jedná se o území
s širšími vazbami (Horšovskotýnsko a Merklínsko)
s množstvím kulturních památek a zajímavostí
atraktivní zejména pro turistické, rekreační a kondiční
výlety.
• Oblast hromadné rekreace, turistiky a cestovního ruchu
je nutné řešit v rámci širší oblasti Staňkovska,
Horšovskotýnska a Merklínska.
• V řešeném území není rekreace individuální oproti
sousedním obcím výrazněji zastoupena s výjimkou
rekreačního využití nemovitostí v rámci zastavěného
území Ohučova, Vránova a především Krchleb.
• V minulosti realizované objekty individuální rekreace
v chatách a jiných tomu odpovídajících objektech na
lesní i nelesní půdě mimo vymezené zastavěné území
budou vzhledem k ochraně přírody a krajiny
stabilizované s tím, že nebude možné jejich plošné ani
objemové rozšiřování, přístavby, nástavby ani jiné
stavební úpravy zvětšujících jejich obestavěný prostor
kromě prací udržovacích.
• Prostupnost krajiny je zajištěna systémem cest
v krajině, včetně pěších cest a cyklostezek. Jedná se
zejména o systém cest lesních a polních s turistickými
a cyklistickými trasami.
• V souběhu s komunikacemi pro pěší a cyklisty
vedenými v nezalesněném území budou vysázeny
aleje doprovodné zeleně. Trasy budou ve vhodných
místech (vyhlídky) doplněny odpočívadly, přístřešky a
informačními tabulemi.

které však dle informací obce bylo zrušeno.
Podrobnější údaje nebyly poskytnuty.
• Kromě výše uvedených OPVZ, která jsou evidovaná
v ÚAP ORP Horšovský Týn jsou další vodní zdroje,
které musí být v ÚP zohledněny. Jedná se o vodní
zdroje, které slouží zásobování vodou pro zemědělské
provozy ve Staňkově a na Stříbrnici. Podrobnější údaje
nebyly poskytnuty. Vychází se z předchozí ÚPD a
projektové dokumentace přeložky silnice I. třídy a pod.
• Pro zásobování vodou místní části Krchleby sloužilo
prameniště jižně od sídla na území sousední obce
Čermná. Jedná se o vodní zdroje, které mohou sloužit
jako zdroj nouzového zásobování vodou (voda není
pitná). Podrobnější údaje nebyly poskytnuty.
Prameniště Krchleby dle údajů PRVK PK nevyhovuje
platné vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou
vodu, v ukazatelích hořčíku, pH, vápníku a železa.
V současné době jsou Krchleby a sousední obec
Čermná zásobovány pitnou vodou ze skupinového
vodovodu ze sítě Staňkov.
• Kromě výše uvedených zdrojů pitné vody jsou
v řešeném území situovány další zdroje vody, které
jsou lokalizovány v areálech a další neveřejné studny
převážně na soukromých pozemcích.

• Ochrana přírodních vodních zdrojů
• V řešeném území jsou lokalizovány zdroje vody
zejména v oblasti Staňkov – Ves nad hřbitovem
(provoz pivovaru zrušen, nevyužívá se), Staňkov –
Město za areálem Agro Staňkov (slouží pouze pro
provozní vodu zemědělského areálu) a na Stříbrnici
(pro zemědělství).
• Rozhodnutí o vyhlášení ochranných pásem vodních
zdrojů, která jsou v grafické části Doplňujících P+R
zakreslena dle podkladů ÚAP ORP Horšovský Týn
nebyla pro zapracování do návrhu k dispozici.
• Ochranná pásma slouží k tomu, aby v nich byly
vyloučeny činnosti ohrožující vydatnost vodního zdroje,
jakost a zdravotní nezávadnost zdroje.
• Prameniště býv. pivovaru ve Staňkově – Vsi nad
hřbitovem má stanovené OPVZ. Podrobnější údaje
nebyly poskytnuty a zákres OPVZ v dostupných
podkladech se liší. Vodou z prameniště je
prostřednictvím tzv. pivovarského vodovodu dotovaná
vodní nádrž u ČOV ve Staňkově. Zároveň může
eventuelně sloužit jako nouzový zdroj vody.
• Odběr vody z povrchového zdroje vody (Puclický
potok) byl včetně bývalé úpravny vody ve Staňkově za
zahradnictvím zrušen. Dle dostupných podkladů je
v řešeném území stále evidované OPVZ 2. stupně,

• V řešeném území je stále dle ZÚR PK vedeno pásmo
hygienické ochrany vodních zdrojů na Úslavě.
• Pásmo hygienické ochrany 1. a 2a, b stupně
povrchového vodního zdroje bylo zrušeno. Úpravna
vody ve Staňkově je již mimo provoz a budova bude
využita pro jiný účel. Město je plně zásobováno pitnou
vodou ze skupinového vodovodu.
• V zástavbě sídel jsou umístěny studny, z kterých velká
část obyvatel místních částí odebírá pitnou vodu pro
svoji potřebu s tím, že v sídlech, která není možné
zásobovat pitnou vodou z veřejného vodovodního
systému, bude obyvatelstvo i nadále závislé na těchto
místních zdrojích.

• Ostatní zařízení vodního hospodářství a ochranná
pásma
• Na území Staňkova – Města a Staňkov – Ves jsou dle
ÚAP ORP Horšovský Týn umístěna zařízení ČHMÚ.
• Jedná se o pozorovací vrt, fenologické měření,
meteorologickou a vodoměrnou stanici apod. Hluboký
pozorovací vrt má ochranné pásmo 500 m a
vodoměrná stanice 5 m. Umístění hlubokého
pozorovacího vrtu není z podkladů ÚAP jednoznačné.

• Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory (DP),
území poddolovaná a sesuvná, rekultivace ploch po
těžbě
• Do řešeného území respektive k.ú Krchleby zasahují:
- ložisko nevyhrazených nerostů (tech. zeminy,
štěrkopísky) č. ložiska 5175600 na k.ú. Krchleby u
Staňkova. Probíhá zde občasná těžba firmou
RENOVUM-Stavební činnost s.r.o.
• V řešeném území se nachází nebilancovaná ložiska
nerostných surovin:
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územích zřizovat stavby pouze po provedení
speciálního geologického průzkumu, který určí soubor
technických opatření nutných pro zakládání staveb v
těchto oblastech. Na poddolovaných územích lze
zřizovat stavby v souladu s ustanovení §13 zákona
č.62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
pouze se souhlasem MŽP ČR a za jím stanovených
podmínek. Při projektování staveb na těchto územích
platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na
poddolovaném území.

- č.l. 5175500 – k.ú. Vránov – písek a štěrkopísek – býv.
povrchová těžba
- č.l. 5175400 – k.ú. Staňkov - Ves – cihlářská surovina
– býv. povrchová těžba
• V řešeném území na k.ú. Staňkov – Město se nachází
zrušená ložiska nerostných surovin:
- č.l. 3221600 – cihlářská surovina – býv. povrchová
těžba
- č.l. 9203800 – polymetalické rudy – býv. hlubinná těžba
• Ve výhledu se uvažuje se zachováním těžebních a
souvisejících činností v Krchlebech.
• Využití nebilancovaných ložisek nerostných surovin
nebo obnova zrušených ložisek nerostných surovin
není plánováno.
• Území sesuvná v řešeném území nejsou evidovaná.
• Údaje o rekultivaci ploch dotčených těžbou nejsou k
dispozici.

• Pro oblast Krchleby je k dispozici znalecký posudek, z
kterého vyplývají následující údaje a doporučení.
• Do k.ú. Krchleby u Staňkova zasahuje dle podkladů
Geofondu ČR poddolované území:
- Holýšov – Výtůň II (ident.č. 0626)
- Merklín u Přeštic 4 (ident.č. 0655)
• V poddolovaném území jsou situovány doly:
- Starý důl (ident.č. 17621)
- Starý Holanerův důl (ident.č. 17622)
- Stanislav (ident.č. 17620)
• Posuzované území bylo v minulosti postiženo
hlubinnou těžbou uhlí v rámci západního okraje
Merklínské černouhelné pánve.
• Merklínská černouhelná pánev je rozložena západně
od města Merklín k obci Krchleby a od obce
Poděvousy k Holýšovu.
• Karbonský útvar dosahuje mocnosti až 200 m.
• Černouhelná sloj má mocnost od několika cm až do
dvou metrů v hloubce 2 až 70 m.
• V k.ú. Krchleby u Staňkova byly provozovány doly:
- Stanislav (1871 až 1922) s těžební jámou hlubokou 60
m SV od Krchleb
- Útrpný (pouze přibližné umístění bez podrobnějších
informací) v poli SV od Krchleb
- Starý důl (pouze přibližné umístění bez podrobnějších
informací) V od Krchleb
- Starý Holanerův dům (pouze přibližné umístění bez
podrobnějších informací) V od Krchleb

Plochy v minulosti těžené
• Na části předmětném území probíhala v minulosti
těžba povrchovým ale také hlubinným způsobem.
• Jedná se o lokalitu Na Stříbrnici a souvislé
poddolované území východně a severovýchodně od
Krchleb
• Pro zapracování do ÚP nejsou k dispozici podrobnější
podklady o způsobu a rozsahu poddolování kromě
údajů vyplývajících z ÚAP ORP Horšovský Týn.
• Pro podrobnější návrh a posouzení možnosti nové
výstavby na rozvojových plochách v rozsahu území
postiženého předchozí důlní činností bude nutné vždy
opatřit geologické respektive báňské posouzení z
hlediska možného vlivu poddolování na budoucí
výstavbu dle konkrétního záměru.
• Z důvodu plošně rozsáhlého historického poddolování
v oblasti Krchleby s nároky na vymezení zastavitelných
ploch byl v průběhu zpracování ÚP zajištěn znalecký
posudek, který vypracoval Ing. Jaroslav Jiskra, PhD,
znalec v oboru Těžba, odvětví Těžba nerostů a Těžba
uhlí se specializací Vlivy poddolování na stavby a
ostatní povrchové objekty, projektování a dobývání
ložisek, mechanika zemin jmenovaný Krajským
soudem v Plzni dne 31.10.1997, č.j. SPR 2466.
• Znalecký posudek byl zapsán pod pořadovým číslem
300 znaleckého deníku.
• Znalecký posudek je v originále uložen u pořizovatele
ÚP.
• Znalecký posudek se vztahuje pouze na oblast
Krchleby.
• Oblast Stříbrnice, kde je stabilizovaná zástavba kolem
letiště a navrhuje se další rozšíření zastavitelných a
především rezervních ploch je i nadále podmíněně
zastavitelná a z hlediska vlivu předchozí důlní činnosti
na povrch je nutno postupovat ve smyslu ustanovení
zákona a normových požadavků.
• Pro oblast Stříbrnice nejsou k dispozici potřebné údaje
na úrovni znaleckého posudku apod.
• Z hlediska vlivu předchozí důlní činnosti zejména
poddolování v dané oblasti proto lze na poddolovaných

• Závěr a doporučení vyplývající ze znaleckého posudku:
- Shora uvedené doly nejblíže k posuzovanému území
jsou v dostatečné vzdálenosti cca 500 m s výjimkou
dolové míry Stanislav VI, která je od okraje
posuzované plochy ve vzdálenosti 290 m.
- Na
posuzovaném území nejsou patrné žádné
propadliny nebo poklesy terénu a anketou mezi
starousedlíky nebyly zjištěny jiné informace.
- Protože vrchní sloj v této oblasti dosahuje mocnosti až
2,2 m, nemohou být hlubinné dobývá hlubší.
- Na takovém území s dobývkami vysokými 2,2 m lze
bez problémů stavět rodinné domy, pokud je strop
dobývky pod terénem v hloubce alespoň 29,5 m nebo
více.
- Proto je doporučeno realizovat v části posuzovaného
území vrtný průzkum do hloubky 30 m.
- Pokud nebude do této hloubky zachycena černouhelná
vrchní sloj, bude výstavba rodinných domů možná a
bezproblémová.
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• Životní prostředí
• Nejzávažnější problémy v oblasti životního prostředí,
které jsou v ÚP řešeny nebo zohledněny:
- Zemědělská exploatace krajiny a nepřiměřené
scelování včetně meliorace zemědělských pozemků a
vysoký podíl orné zemědělské půdy na scelených
pozemcích bez protierozních opatření se
zapracováním skladebných prvků funkčních nebo k
založení na úrovni RÚSES a MÚSES, doplněním
propojení VKP (významný krajinný prvek) systémem IP
(interakční prvek v krajině, vymezením ploch pro
přednostní realizaci protierozních a protipovodňových
opatření v návaznosti na KPÚ apod.
- Výrazný nárůst hustoty automobilové dopravy a s tím
související nárůst emisí NO x především uvnitř obce na
křižovatkách a ve stoupáních komunikací se
zapracováním úprav a přeložek vybraných úseků
nejvíce zatížených silnic
- Existence bývalé skládky Na Stříbrnici s potenciální
možností ohrožení povrchových a podzemních vod,
půdy a okolí se zapracováním asanace a rekultivace v
ÚP
- Potenciální negativní vliv s možností ohrožení
řešeného území provozem velkochovu Na Stříbrnici se
stanovením omezujících územně technických opatření
z hlediska RZV

vysoké protihlukové stěny. Mělo by se jednat o
modernější a k ochraně hodnot v území šetrnější
způsoby (snížené protihlukové zábrany, prosklené
části, využití zeleně v kombinaci s technickým řešením
apod..)
• Pro pohodu bydlení jsou negativní vlivy ze
zemědělských provozů ve Staňkově se stanoveným
PHO a na Stříbrnici, které nemají vyhlášené hygienické
ochranné pásmo. V případě “vhodných” povětrnostních
podmínek dochází k šíření zápachu do širší oblasti až
na území města za tratí na straně Staňkov – Ves. V
ÚPD jsou regulační prostředky omezené a lze pouze
stanovit přísnější pravidla z hlediska RZV (rozdílný
způsob využití) pro umístění zemědělských velkochovů
a vymezením lokalit, kde je možné tyto provozy umístit
nebo rozšířit.
• Obec je plynofikována s výjimkou Vránova, kde se dle
předchozích záměrů předpokládá připojení na RS v
sousední obci Křenovy STL plynovodem, pro jehož
vedení je v ÚP vymezen koridor.
• Částečně se na znečištění ovzduší podílí také kotelny
a kamna na pevná paliva a to především spalováním
méně hodnotných paliv a často také části odpadků z
domácností. S tím souvisí využití zemního plynu,
elektřiny a zejména netradičních zdrojů energií, které je
v ÚP umožněno a preferováno.
• Většina obyvatel obce je připojena na veřejnou
vodovodní a kanalizační síť. Systém vodního
hospodářství je v řešeném území stabilizován.
• Zásobování vodou je zajištěno z vodovodu pro
veřejnou potřebu ze skupinového vodovodu Nýrsko.
Místní zdroje vody nejsou v současné době vhodné pro
zásobování města pitnou vodou. Jsou využívány jako
zdroj užitkové vody a pro zásobování zemědělských
provozů.
• Obec má vybudovanou soustavnou kanalizační síť
zakončenou ČOV včetně napojení sídel Ohučov a
Krchleby s tím, že se předpokládá připojení Vránova a
sousední obce Křenovy kanalizačním sběračem a
tlakovou kanalizací s ČS, pro jehož vedení je v ÚP
vymezen koridor.

• Provoz na silnici I. třídy je významným zdrojem
negativních vlivů. Realizovanou přeložkou byl
odstraněn významný negativní vliv silniční dopravy na
souvislé obytné území města Staňkov.
• Problém však trvá v Ohučově, kde lze jen s obtížemi
vymezit dostatečný koridor dle nadřazené ÚPD kraje z
důvodu postupného zastavění v návaznosti na novou
průmyslovou zónu a těsné sousedství souvislého
obytného území. Proto je v ÚP navržena alternativní
trasa budoucí přeložky silnice I/26 v souběhu s novou
trasou železniční trati ve společném koridoru.
• Zátěží pro Staňkov je také zvýšený provoz na
průjezdné silnici II. třídy do Klatov s tím, že do
budoucna zejména po realizaci obchvatů měst a obcí
na silnici I/26 v celém rozsahu lze předpokládat
výrazné zvýšení dopravní zátěže. Protože stávající
trasa silnice II/185 zejména při průjezdu městem
vykazuje významné dopravní a hygienické závady, je
navržena přeložka silnice II. třídy mimo souvislé území
města s možností etapizace její výstavby po
provozuschopných úsecích.
• Negativně se z hlediska hluku projevuje také provoz na
železniční trati, která vede souvislou zástavbou. V
době přípravy ÚP byla již projekčně připravovaná
modernizace železniční trati v rozsahu drážního
obvodu bez nároků na nové rozvojové plochy jako
jednokolejné s její novou elektrizací. Lze předpokládat,
že moderním stavebně technickým opatřením dojde ke
snížení hlukové zátěže bezprostředního okolí trati, k
čemuž přispívá také nasazení moderních vlakových
souprav. Umisťování protihlukových opatření v průběhu
trati zastavěným územím je však i nadále požadováno.
Nemělo by se však jednat o souvislé neprůhledné a

Radon
• Město Staňkov se nachází v území s nízkým
radonovým rizikem z geologického podloží.
• Jedná se o oblast předpokládané redistribuce uranu s
možností výskytu lokálních kontrastních anomálií
objemové aktivity radonu v půdním vzduchu.
• Žádná opatření nad rámec obvyklých se v ÚP
nepředpokládají.
Bývalé skládky TKO (tuhý komunální odpad)
• Bývalá skládka TKO „Stříbrnice“ mimo souvislé
zastavěné území byla zrušena. Na ploše bývalé
skládky proběhla rekultivace a je zajištěn monitoring
povrchových vod.
• Skládka TKO „Stříbrnice“ byla uvedena do provozu
v roce 1983 na základě Rozhodnutí o využití území
(ONV-OVÚP Domažlice, 22.7.1983, č.j. 1321/83).
Během ukládání odpadu došlo k plošnému rozšíření
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skládky na sousední pozemky mimo původně určený
pozemek.
• V roce 1994 byly na lokalitě skládky stanoveny zvláštní
podmínky pro ukládání výkopových zemin rozhodnutím
OÚ-RŽP Domažlice, ze dne 22.3.1994, č.j. 450/94.
Následně byly na skládce ukládány pouze výkopové
zeminy na její rekultivaci.
• Území skládky bylo navrženo do režimu biologické
revitalizace. Skládka byla založena do erozních rýh na
jihovýchodním okraji areálu drůbežárny.
• Celkový objem skládky byl odhadován na cca 18 tis.
m3 na ploše cca 0,83 ha s mocností od 0,5 do 4,0 m.
• Vzhledem k nejasnému složení ukládaných odpadů je
skládka považovaná za skládku smíšenou.
• Území skládky lze považovat za stabilizované (2002).
• Z hlediska aktuálního rizika pro ekosystémy byla
skládka vyhodnocena jako nízké riziko avšak s vyšší
mírou nejistoty a to zejména z důvodu silnějších zdrojů
znečištění (areál drůbežárny, starý odval po těžbě rud).
• Aktuální riziko pro zdraví obyvatel bylo vzhledem
k umístění a zjištěním v území vyhodnoceno jako
minimální při střední míře nejistoty. V rámci navržených
opatření při následné biologické rekultivaci byly
navrženy odvětrávací šachty a vegetační monitoring.
Skládka „Stříbrnice“ je v uvedené dokumentaci
kategorizována jako slabý až střední zdroj znečištění
půdy a horninového prostředí a slabý zdroj znečištění
povrchových a podzemních vod.
• V řešeném území jsou “černé” skládky, jejichž
existence byla v ÚP zjištěna a je navržena asanace a
rekultivace dotčených ploch pro vhodný RZV:
- Staňkov – Ves (za hřbitovem)
- Staňkov – Ves (vpravo od silnice do Krchleb)
- Krchleby (pískovna)
• V řešeném území není v ÚP vzhledem k nevhodným
územně technickým podmínkám, požadavkům na
ochranu přírody a krajiny, uvažována žádné nová
plocha pro zneškodnění odpadu skládkováním nebo
termickým způsobem (spalování).

- Z hlediska šíření hluku se uvádí snížení úrovně hluku
technickým opatřením ve vzdálenosti 10 m od zdroje
na max. 65 dB
- BPS nepodléhá zákonu o ochraně před závažnými
haváriemi
• Nároky na dopravu BPS:
- Návoz materiálu 233,3 jízd a´15 tun/rok plus 7,8
jízd/den po 30 dnů při žních ve směrech od Plzně (I/26)
50%, od Staňkova do areálu (I/26) 20%, po místní
komunikaci od letiště 30%
- Odvoz digestátu 1417,8 jízd a´15 tun/rok plus 7,7
jízd/den po 185 dnů v roce ve směrech: od Plzně (I/26)
50%, od Staňkova do areálu (I/26) 20%, po místní
komunikaci od letiště 30%
Výkrmna brojlerů Staňkov – Tagrea s.r.o.
• Farma Výkrm brojlerů Staňkov je umístěna na
severozápadním okraji obce Staňkov. Vzdálenost od
souvislého obytného území je větší než 800 m.
• Jedná se o zařízení pro výkrm kuřecích brojlerů, které
je v provozu od roku 1969.
• Zařízení tvoří 8 jednopodlažních hal typu BIOS, které
mají celkovou kapacitu pro ustájení 170 000 ks kuřat.
Technologie ustájení je hluboká podestýlka. Dále je
zde kancelářská budova s garážemi, sklady a dílnou.
• Vyhlášení ani podmínky PHO nejsou pro zapracování
do ÚP známy.
- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití
• V územním plánu jsou vymezeny plochy v souladu s §
3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území ve znění pozdějších předpisů podle
stávajícího nebo požadovaného významu, míry a
způsobu zásahu do území včetně jeho změn:
- plochy stabilizované
- plochy změn
- plochy územních rezerv
• Plochy změn se dále v souladu s § 3 vyhlášky
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území ve znění pozdějších předpisů člení:
- plochy zastavitelné
- plochy přestavby , tj. plochy ke změně stávající
zástavby
- plochy změn v krajině

AGRO Staňkov
• Společnost se zabývá zemědělskou činností, jak v
rostlinné, tak i živočišné výrobě.
• Chov obsahuje cca 700 ks dojnic. Telata jsou ve
Staňkově ustájeny ve venkovních boudách,které jsou
určeny pro individuální vzdušný odchov telat.
• Areál má stanovené PHO, jehož podmínky musí být při
rozvoji dotčeného území respektovány.
• V areálu AGRO Staňkov je dislokovaná BPS
(bioplynová stanice):
- BPS se nachází v areálu AGRO Staňkov na straně
odvrácené od souvislé obytné zástavby ve vzdálenosti
cca 300 m
- BPS byla posouzena v rámci procesu EIA
- BPS jako celek je definovaná jako velký stacionární
zdroj – výroba bioplynu
- Kogenerační jednotka BPS je středním zdrojem
znečištění ovzduší

• Výše uvedené plochy jsou v rámci ÚP nazývány také
rozvojové plochy bez rozlišení, zda se jedná o plochy
dle výše uvedeného členění.
• Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny
v souladu s §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
a 18 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších
předpisů s tím, že vzhledem ke specifickým
podmínkám a charakteru území, urbanistické koncepci
a koncepci uspořádání krajiny včetně charakteru
stabilizovaných ploch a ploch změn v území obytné
zástavby, rekreace, občanského vybavení, veřejných
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prostranství, dopravní infrastruktury, lesních ploch,
těžby nerostů a zeleně, jsou dále podrobněji členěny:
• Plochy bydlení
RZV
B(h)
B
B(i)
B(v)

- zástavba nízkopodlažní převážně rodinných domů
s výškovou hladinou od 1 do 2 nadzemních podlaží,
která tvoří plošně významný podíl obytné zástavby v
obci
- zástavba nízkopodlažní převážně rodinných domů,
vesnických usedlostí, domů vesnických nebo
příměstských s výškovou hladinou od 1 do 2
nadzemních podlaží plus podkroví nebo podstřešní
podlaží zejména v zachovaných částech sídel Ohučov,
Vránov, Krchleby a v části Staňkova.

RZV - název
- PLOCHY BYDLENÍ
V BYTOVÝCH DOMECH VÍCEPODLAŽNÍCH
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH NÍZKOPODLAŽNÍCH
- PLOCHY BYDLENÍ
V RODINNÝCH DOMECH
- PLOCHY BYDLENÍ
V OBYTNÝCH DOMECH – VENKOVSKÉ

• Plochy rekreace
R

- PLOCHY REKREACE

R(z)

- PLOCHY REKREACE
ZAHRADY A ZAHRÁDKOVÉ OSADY
- PLOCHY REKREACE V HROMADNÝCH
ZAŘÍZENÍCH

R(h)

• Plochy rekreace jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristických urbanistických částí sídla respektive
stabilizovaných ploch rekreace s výrazným podílem
rekreace individuální, pro které je typické rozdělení:
- pozemky s objekty individuální rekreace respektive
staveb pro rodinnou rekreaci
- pozemky zahrad a zahrádek převážně bez objektů
individuální rekreace, kde je nutné chránit rekreační
hodnoty území s převažující zelení a s vazbou na
vlastní sídlo a okolní volnou krajinu před další
nepřiměřenou výstavbou objektů rekreace nebo RD
s vyššími nároky na veřejnou infrastrukturu.
- pozemky rekreace v hromadných zařízeních pro
rekreaci kolektivní nebo individuální s širší působností
v rámci rekreace víkendové a cestovního ruchu.

• Plochy občanského vybavení
O

- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

O(v)

- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
PRO SPORT A REKREACI
- PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
HŘBITOVY

O(s)
O(h)

• Plochy veřejných prostranství
VP
VP(z)

- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
- PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
VEŘEJNÁ ZELEŇ

• Plochy občanského vybavení jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristických urbanistických
částí sídla respektive stabilizovaných ploch
občanského vybavení při zohlednění koncepce veřejné
infrastruktury, podle které je pro budoucí období
prioritou sledování a rozšíření nabídky ploch
občanského vybavení veřejné infrastruktury pro sport a
rekreaci za účelem zlepšení úrovně vybavení také na
tomto úseku a zvýšení atraktivity Staňkova a místní
části Krchleby pro rekreační využití, turistiku a cestovní
ruch jak v místním tak v širším kontextu.

• Plochy dopravní infrastruktury
D
D(z)
D(l)

- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
SILNIČNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
DRÁŽNÍ
- PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
LETECKÉ

• Plochy smíšené obytné
SO

- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

SO(v)

- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ

L
L(r)

- PLOCHY LESNÍ
- PLOCHY LESNÍ
REKREAČNÍ

• Plochy lesní

• Plochy veřejných prostranství jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristických urbanistických
částí sídla respektive stabilizovaných ploch veřejných
prostranství při zohlednění koncepce veřejné
infrastruktury, podle které je pro budoucí období
prioritou sledování a rozšíření nabídky ploch veřejných
prostranství se sídelní zelení a ochrana
nejvýznamnějších veřejných prostranství za účelem
zlepšení úrovně vybavení a zvýšení atraktivity
řešeného území pro bydlení i rekreační využití.

• Plochy těžby nerostů
T(z)
T(n)

- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
ZASTAVITELNÉ
- PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ
NEZASTAVITELNÉ

• Plochy zeleně
ZP

- PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
PŘÍRODNÍHO CHARAKTERU

• Plochy bydlení jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristických urbanistických částí sídla respektive
stabilizovaných ploch bydlení, pro které je typické
rozdělení:
- zástavba vícepodlažních bytových domů do 6
nadzemních podlaží, které jsou situovány převážně v
sídlišti
- zástavba nízkopodlažní bytových domů, rodinných
domů s výškovou hladinou zástavby do 2 nadzemních
podlaží plus podkroví nebo podstřešní podlaží

• Plochy dopravní infrastruktury jsou dále podrobněji
členěny z důvodu charakteristického využití ploch
dopravní infrastruktury silniční, drážní a letecké, které
zahrnují zejména tranzitní koridory a s nimi související
plochy železniční trati č. 180, 182 a silnic I., II. a III.
třídy včetně vybraných koridorů hlavních místních
komunikací a VVL (veřejné vnitrostátní letiště) Staňkov.
• Plochy lesní jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristického využití ploch pozemků určených
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k plnění funkcí lesa jednak jako les převážně
hospodářský a les s rekreační funkcí, který
v návaznosti na souvisle zastavěné území města
(Čermenský les a vrch Mastník) může plnit kromě
jiného také funkce každodenní rekreace obyvatel a je
nutné umožnit přiměřený rozvoj tohoto využití také
v budoucnu.

obytnou , ale naplnění nároků na parkování a
odstavování OA obyvatel může být problematické.
Dostavba respektive zahušťování stávající sídlištní
zástavby není možné.
• Ukazatel hustoty zalidnění (48 ob. /ha) v zástavbě
obytné rodinných domů a smíšené obytné zástavbě
nedosahuje limitních hodnot (80 ob. /ha). Z toho
vyplývá, že hustota zástavby je spíše nižší
s dostatečným rozsahem sídelní zeleně, tj. vyhrazené
obytné zeleně zahrad u RD. Zahušťování je však
s ohledem na strukturu zástavby a vlastnické vztahy
možné dle ÚP pouze omezeně a to především
v prolukách. Dostavba stávajících objektů RD je možná
ale pouze tak, aby nebyl překročen výše uvedený limit.
• Z hlediska využití zastavitelných ploch a ploch
přestavby pro bydlení diferencovaného charakteru je
preferovaný
takový
způsob
urbanistického,
architektonického a stavebně technického řešení, které
umožní docílení přiměřených hustot zalidnění ve
vztahu k potřebné úrovni veřejné infrastruktury.

• Plochy těžby nerostů jsou dále podrobněji členěny
z důvodu charakteristického využití ploch pozemků
určených k těžbě nerostů pouze v Krchlebech v
rozsahu tzv. pískovny.
• Plochy zeleně jsou dále podrobněji členěny z důvodu
charakteristického využití ploch pozemků určených pro
zeleň sídelní přírodního charakteru, jejíž vymezení jako
samostatné plochy RZV je nutné za účelem jeho
přiměřené ochrany před případnou zástavbou a pro
průchod skladebných prvků ÚSES přes zastavěné
území.

• Pro prostorové uspořádání vybraných ploch změn jsou
stanoveny:
- obecné podmínky vyplývající z celkové urbanistické
koncepce
- intenzita využití pozemků (IVP)
- výšková regulace zástavby (VRZ)
- základní požadavky na dělení ploch na pozemky
- další podmínky (min. podíl plochy veřejných
prostranství a min. podíl plochy sídelní zeleně), které
jsou stanoveny zvlášť pro jmenovitě určené plochy
změn v území

• Pro rozdílný způsob využití stabilizovaných ploch a
ploch změn v území (RZV – rozdílný způsob využití)
jsou stanoveny podmínky, které vychází z §§ 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 a 18 vyhlášky č.
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání
území ve znění pozdějších předpisů v členění:
- HV - hlavní využití plochy, které určuje základní způsob
využití plochy s tím, že v případě rozporů při
posuzování záměrů v území, je HV určujícím hlediskem
při posuzování dopadu případných vlivů záměrů na
změny v území
- PV – přípustné využití plochy, které váže na HV a
rozšiřuje možné druhy využití ploch tak, aby byl pokud
možno vyloučen negativní vliv v území při zabezpečení
jeho plnohodnotných funkcí a flexibility jeho využívání
- NV – nepřípustné využití plochy, které vyjadřuje
způsob využití, který není v dané ploše slučitelný s jeho
využitím hlavním ani přípustným a nebylo by možno
vyloučit negativní vliv v území ani zabezpečení jeho
plnohodnotných funkcí a flexibility jeho využívání

• Intenzita využití pozemků (IVP) je mírou zastavění
pozemků v ploše a je dána poměrem mezi zastavěnou
plochou staveb a celkovou plochou pozemku včetně
prokazatelně funkčně souvisejících pozemků (například
související zahrada přímo navazující na RD a sloužící
tomuto RD) v procentech.
• IVP v ploše je stanovena pouze na vybraných plochách
přestavby a zastavitelných plochách tak, aby nemohlo
dojít ke snížení hodnot v území s tím, že se jedná o
IVP maximální, která však může být na plochách změn
překročena a to maximálně o 5 %.
• Pro umožnění přiměřeného překročení stanovených
maximálních hodnot jsou praktické důvody, kdy často
nelze naprosto přesně splnit daný požadavek (např.
drobné stavební úpravy související se stavbou nebo
rozměrové odchylky vzniklé až při realizaci apod.)

• Podmínky prostorového uspořádání pro využití
vybraných ploch změn
• Ukazatel hustoty zalidnění v přepočtu na plochu území
města Staňkov (5 katastrální území) je cca 1,60 ob.
/ha. Staňkov je městem s cca 3275 obyvateli
s hustotou zalidnění 160 ob. /km2, která je vyšší než
průměrná hodnota za celou Českou republiku (cca 130
až 131 ob./km2)
• Ukazatel hustoty zalidnění v zastavěném území (ZÚ) je
cca 13 ob. /ha. Údaje pro zhruba srovnatelnou velikost
sídla je 20 až 60 ob. /ha. Nízká hodnota zalidnění je
způsobena především existencí větších ploch letiště ,
výroby a skladování nebo ploch dopravní infrastruktury
v rámci ZÚ.
• Ukazatel hustoty zalidnění (191 ob. /ha) v zástavbě
bytovými domy překračuje limitní hodnotu (100 ob. /ha).
Z toho vyplývá, že v těchto plochách může být
přiměřený rozsah volných ploch pro sídelní zeleň

• Výšková regulace zástavby (VRZ) omezuje výškovou
hladinu zástavby pouze ve vybraných plochách tak,
aby nemohlo dojít ke snížení hodnot v území s tím, že
se jedná o VRZ maximální.
• Základní požadavky na dělení ploch na pozemky jsou
stanoveny zejména za účelem zachování přístupnosti
oddělených pozemků a přiměřeného následného
dělení nebo scelování pozemků a využití ploch.
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• Min. podíl plochy veřejných prostranství je stanoven
pouze ve vybraných plochách změn s výměrou větší
než 2 ha se zohledněním požadavku 1000 m2 na 2 ha
plochy uvedeným ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území ve znění
pozdějších předpisů.

• Havarijní plán Plzeňského kraje určuje způsob
vyrozumění a varování v případě vzniku MU
(mimořádná událost). Určuje obecně způsob ukrytí
obyvatel v improvizovaných úkrytech, které se budují
k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a
tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace
radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní
hromadného ničení v případě nouzového stavu nebo
stavu ohrožení státu a v době válečného stavu.
Aktuální plán ukrytí nemá město Staňkov vypracován.
Havarijní plán dále určuje způsob individuální ochrany
obyvatelstva ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb. o
integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
• V závěru HP (havarijní plán) jsou uvedeny požadavky
na přípravu města. Pro informaci jsou uvedeny pouze
ty, které mají určitý význam z pohledu územního
plánování:
- doporučuje se zpracovat plán opatření pro případ MU
(mimořádná událost)
- zajistit připravenost města na ochranu před povodněmi

• Min. podíl plochy sídelní zeleně je stanoven pouze ve
vybraných plochách změn s výměrou větší než 2 ha se
zohledněním ostatních požadavků vyplývajících z ÚP
(nároky na doprovodnou, ochrannou a clonící zeleň
apod.) s tím, že není-li v ÚP předepsáno něco jiného,
je možné v případě ozeleněného veřejného
prostranství (park apod) snížit o příslušnou výměru
požadovanou plochu sídelní zeleně.
• V ÚP jsou zapracovány požadavky na ochranu
veřejných zájmů z hlediska respektování limitů využití
území, které jsou souhrnně uvedeny v grafické části
odůvodnění ÚP dle ÚAP ORP Horšovský Týn,
doplňujících průzkumů a rozborů v rozsahu ÚAP a
schváleného zadání územního plánu.
• Plochy změn v území respektive plochy zastavitelné,
plochy přestavby a plochy změn v krajině, které jsou
zároveň veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně
prospěšným opatřením jsou určeny jmenovitě v textové
a grafické části ÚP.

Protipožární ochrana
• Z hlediska protipožární ochrany je nutné počítat se
zajištěním vnějších zdrojů požární vody a dostatečného
množství nadzemních požárních hydrantů podle
požadavků ČSN 73 0873. Na přístupových
komunikacích zajistit dostatečné šířkové parametry a
průjezdnost pro požární vozidla v souladu s požadavky
dle ČSN 73 0802 a 73 0804.

- Zvláštní zájmy
• Koncepce budoucího rozvoje města Staňkov
v územním plánu respektuje požadavky CO a obrany
státu vyplývající z vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a požadavky z hlediska
protipožární ochrany vyplývající z vyhlášky č. 23/2008
Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
ve znění pozdějších předpisů.
• V řešeném území je umístěn areál HZS PK, který je dle
ÚP stabilizován.
• Areál SDH (sbor dobrovolných hasičů) Staňkov je
zčásti lokalizován v území zasaženém aktivní zónou
stanoveného záplavového.
• Pro případné umístění nového areálu SDH Staňkov
jsou v ÚP vymezeny plochy pro V, VS, O a O(v)
případně O(s), SO a SO(v), které jsou vhodné pro nové
umístění náhradního areálu SDH Staňkov.
• Jednou z vhodných lokalit se nachází například
v území, pro které musí být zpracována územní studie:
- US5 Smíšená obytná zóna U sokolovny

Ochrana před povodněmi
• Území obce Staňkov se převážně nachází v široké
údolní nivě řeky Radbuzy s pravostranným přítokem
říčky Zubřina.
• Ve zvýšené poloze mimo významnější vodní toky se
nachází zástavba na Stříbrnici, část Staňkov – Ves nad
železniční tratí a Krchleby.
• Ve vlastním řešeném území jsou hlavním recipientem
Radbuza, Zubřina, Puclický potok a Srbický potok.
• Řeka Radbuza a Zubřina mají stanovené záplavové
území. Ostatní vodní toky nemají stanoveno záplavové
území. Proto se doporučuje uplatňovat požadavek na
dodržování minimálního odstupu nových staveb od
katastrální hranice toku v závislosti na místních
podmínkách. Kolem vodotečí a vodních nádrží musí
být zajištěn minimální volný koridor (manipulační
prostor) pro přístup k vodoteči z hlediska jejich údržby
a zajištění bezodkladných prací souvisejících se
zajištěním průtočnosti koryta.
• V souvislosti s lokálním povodňovým nebezpečím je
nutno uvažovat s potenciální možností vzniku
průlomové vlny způsobené nahromaděním vody v
oblastech při vtoku vodotečí do zastavěných částí.
• Pravidelně jsou při déle trvajících vydatných deštích
může být ohrožena zástavba pod svahy s velkým
sklonem především v části Staňkov - Ves.
• Město Staňkov má zpracovaný Povodňový plán (Ing.
Jan Papež fa Koordinace, srpen 2005).
• Z dokumentace PP města Staňkov vyplývá:

• Podklady, které byly pro řešení v oblasti zvláštních
zájmů v řešeném území zapracovány nebo zohledněny
jsou:
- Havarijní plán
- Povodňový plán
- Ostatní předpisy a normativy dle platné legislativy
týkající se CO (např. Sebeochrana obyvatelstva
ukrytím, Metodická pomůcka pro orgány státní správy,
územní samosprávy, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR, Praha 2001) apod.
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- Významné vodní toky jsou řeka Radbuza, Laškovský
potok a řeka Zubřina
- V území Strachotín se nachází místně významná
rybniční soustava, tzv. Puclické rybníky
• Na území obce jsou povodní ohrožené následující
objekty:
- Vránov: čp. 24, 6, 18, 23, 9, lokalita Bílý Mlýn č.p.21,
ž.b. most přes Radbuzu, 2 mostky u Bílého mlýna
- Ohučov: čp. 9, 26, 12, 24, o. lávka, objekt ZD
s živočišnou výrobou
- Staňkov – Město: čp. 21, Plovární čp. 379, 142, 55, 91,
164, 194, 206, 275, 276, 162, Nábřežní čp. 200, 24, 28.
října čp. 70, 71, 169, 282/I, Americká čp. 74, 148,
Vodní čp. 4, 3, 6, 5, 89, 375, nám. T.G.M. čp. 7, 8,
zahrady v Americké ulici u čp. 282, 70, 71, 118, 72, 73,
74, 75, 76, 120, 77, 78, zahrady na nám. T.G.M. u čp.
81, 7, 8, 9, 10
- Staňkov – Ves: U Radbuzy čp. 412, 38, 105, 83, 71,
Wenigova čp. 101, 318, Nádražní čp. 1, 25, most v ulici
28. října, o. lávka v ulici Vodní, o. lávka pod
Sokolovnou, 2 jezy (mlýn Woch a Malý mlýn)
• Na průběh přirozené povodně má negativní vliv
především ucpání mostních profilů. Proto jsou v PP
přijata následující opatření:
- Odstranění provizorních propustků a vpustí, skládek
materiálu, který by mohl vytvořit ucpání kritických
profilů v záplavovém území.
• Protipovodňová ochrana v ÚP je řešena s ohledem na
skutečnost, že tato musí být v souladu se ZÚR PK
prováděna v koncepční provázanosti celých povodí.
Proto se řešení ÚP soustřeďuje především na tzv.
pasivní ochranu území.
• Ochrana se proto v první řadě zaměřuje na zvýšení
přirozené retence v krajině, v druhé řadě na drobné
retenční stavby (malé vodní nádrže, poldry, zasakovací
pásy a příkopy apod.) a až v poslední řadě na
inženýrsko - technická řešení zpevňování a ohrazování
břehů.

Zóny havarijního plánování
• Na území obce Staňkov nezasahuje zóna havarijního
plánování.
Charakteristika základních zdrojů v území
• Souhrnný přehled o stavu a předpokládaných úpravách
na dopravní a technické infrastruktuře obce podává
vždy příslušná část textu P+R.
• V řešeném území je umístěn areál SDH Staňkov v ulici
U Radbuzy a HZS PK v ulici Baarova ve Staňkově –
Vsi.
• Je navrženo přemístění areálu SDH mimo území
ohrožené aktivní zónou stanoveného záplavového
území na řece Radbuze. Nové umístění je možné na
plochách dle RZV např. pro V, VS, O a O(v).
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
• Ochranu obyvatelstva obce řeší plány (Plán ukrytí obce
Staňkov a Plán výdeje prostředků PIO – prostředky
individuální ochrany), které určují základní podmínky a
potřeby ochrany obyvatelstva.
• Stávající úkryty jsou umístěny převážně v suterénních
a sklepních prostorech bytových domů a RD.
Rozmístění úkrytů je rovnoměrné a pokrývá prakticky
celé území města.
• Celková kapacita úkrytů je cca 3828 ukrývaných osob.
Kapacita není plně využita a má dostatečnou rezervu.
• Vzhledem k poměrně velké hustotě úkrytů jsou
dodrženy minimální doběhové vzdálenosti.
• Ve výhledových plochách, které budou určeny v
územním plánu pro nízkopodlažní zástavbu je nutno
uvažovat s plošným rozmístěním improvizovaných
úkrytů pro 100% obyvatel takových zón.
Ochrana žactva
• Kapacita úkrytů pro žactvo je v řešeném území cca 855
ukrývaných osob v MŚ a ZŠ. Kapacita úkrytů se pro
budoucí období jeví jako dostatečná s dostatečnou
rezervou.

Charakteristika možného ohrožení a krizových situací
• V předmětném území mohou vzniknout krizové situace,
které vyplývají ze záplav (jarní tání, prudké deště,
posuv uvolněných svahů apod. rizikových území,
ucpání koryt potoků především v částech překrytých ,
přemostěných , zaplavení částí obce a veřejných
komunikací, zaplavení podzemních staveb technické
infrastruktury obce a jiných podzemních objektů nebo
jejich částí), z vlivu silného větru (spadané stromy,
poškozené střechy aj. části budov, porušená vedení
spojová a el., neprůjezdnost hlavních komunikací
vlivem zavalení) a vlivem silných případně rozsáhlých
požárů s postižením více bytů a občanů.
• V předmětné území jsou situována liniová vedení
technické infrastruktury a dopravy, které mají místní i
nadmístní význam. V daném území proto mohou
vzniknout havárie vyplývající z poruch elektrovodů,
plynovodů, havárií na železnici, havárií na
komunikacích, havárií s dopadem na ekologii apod..

Ochrana osazenstva objektů
• Kapacita úkrytů pro zaměstnance je v řešeném území
cca 644 ukrývaných osob. Kapacita úkrytů se pro
budoucí období jeví jako nedostatečná bez přiměřené
rezervy pro 100 % ukrytí.
- Přehled o stávajícím ukrytí v rámci obce Staňkov
Druh
ukrývaných
osob

Počet
Počet Třída
Kapacita
Mírové
ukrývaných
úkrytů odolnosti úkrytů
využití
osob
/zaokrouhleno
(zaokrouhleno)
Obyvatelstvo 3250
n
PRÚ-BS 3830
Sklepy,
suterény,
Žactvo
830
n
855
sklady
Osazenstvo 1250
n
645
objektů
Celkem
5330
n
5330
Zdroj:
- Plán ukrytí obce Staňkov 1992 s korigovanými počty ukrývaných dle
současného stavu
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• Voda z vodních toků Radbuza, Zubřina, Puclický potok
a Srbický potok
• Požární a vodní nádrže uvnitř i mimo sídlo
• Pro nouzové zásobování el. energií vybraných objektů
(důležitých objektů a zařízení v případě mimořádné
události) je možno využít buď stálých (zabudovaných)
nebo mobilních náhradních zdrojů el. energie.

Evakuace a ubytování evakuovaného obyvatelstva
• Nouzové ubytování nelze v rámci stávajících zařízení
v obci vzhledem k jejich kapacitě uvažovat.
Alternativně lze uvažovat pouze s využitím soukromých
objektů.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární
pomoci
• Město Staňkov do budoucna nepočítá se skladovacími
plochami pro požadované potřeby skladování materiálu
civilní ochrany a humanitární pomoci. Nejbližší sklady
materiálu CO jsou ve stávajícím areálu HZS kraje
v ulici Baarova ve Staňkově - Vsi.
• Nové skladovací plochy, na daném území, pro
skladování materiálu civilní ochrany a humanitární
pomoci se pro potřeby HZS Plzeňského kraje
neplánují.

Zásobování potravinami, stravování a nouzové ubytování
• Z hlediska nouzového zásobování obyvatelstva
potravinami nemá vybavení obce vzhledem k jeho
kapacitě význam.
• Stravování v případě ohrožení je zajištěno v jídelně
AGRO a.s. a ZŠ II.
• Nouzové ubytování v případě ohrožení je zajištěno
v budově ZŠ II.(cca 100 osob), KD Staňkov (cca 150
osob) a v penzionu ve Vránově (cca 20 osob)
Zdravotnictví
• Ve městě je zřízeno zdravotní středisko a zařízení
lékárenské služby.
• Další a specializované zdravotnické služby mohou být
poskytovány v lékařských zařízeních v Horšovském
Týně, Domažlicích a Plzni.

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo
současně zastavěná území a zastavitelná území obce
• Město Staňkov v územním plánu neuvažuje se
zastavitelnou plochou pro požadované uskladnění
nebezpečných látek.
• Vyčleňování nových ploch pro potřeby HZS Plzeňského
kraje se nevyžaduje.

Uskladnění ohroženého majetku obyvatelstva:
• Uskladnění ohroženého majetku obyvatelstva je
zajištěno v AGRO a.s. a SZP (smluvně zajištění
poskytovatelé)

Záchranné, likvidační a obnovovací práce, pro odstranění
nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých
mimořádnou události
• Město Staňkov se řídí krizovým plánem HZS PK
(hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje) a
spolupracuje se složkami IZS (integrovaný záchranný
systém), které odstraňují škodlivé účinky kontaminace,
a v územním plánu nepočítá se specifickou plochou
pro tento požadavek.

Ustájení evakuovaných zvířat a dobytka:
• Dočasné ustájení evakuovaných zvířat a dobytka je
zajištěno v AGRO a.s., SZP a objektech kynologického
klubu na Mastníku
- 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
• V území jsou územním plánem (ÚP) vymezeny plochy
a koridory s možností vyvlastnění pro veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury.
• Vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné
stavby dopravní infrastruktury vychází z následujících
podkladů a skutečností:
- nadřazená územně plánovací dokumentace kraje, tj.
ZÚR PK, z níž vyplývá požadavek na zapracování a
zpřesnění ploch a koridorů pro vybrané stavby
nadmístního významu jako VPS (veřejně prospěšná
stavba) záměr na modernizaci železniční trati č. 180
včetně dopravních návazností na místní a nadmístní
silniční síť
- záměr na přeložku silnice I/26 s navazujícími úseky
silnic II. a III. třídy
- místních komunikací ve vazbě na modernizaci
železniční trati
- řešení dopravních závad při zajištění plynulosti a
bezpečnosti silničního provozu a zklidnění vybraných
veřejných prostranství za předpokladu odvedení

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných
v území
• Město Staňkov nemá žádné speciální opatření týkající
se ochrany před vlivy nebezpečných látek
skladovaných v území. Ve městě jsou sklady, jejichž
provoz se řídí obecně platnými právními předpisy.
• Město Staňkov v územním plánu nepočítá se
specifickou plochou pro potřebu ochrany před vlivy
nebezpečných látek skladovaných v území.
• HZS PK nevyžaduje další řešení problematiky ochrany
před vlivy nebezpečných látek, které se na řešeném
území nacházejí.
Technická infrastruktura z hlediska nouzového
zásobování obyvatelstva
• Základním principem zajištění zásobování vodou při
haváriích aj. krizových situacích je zookruhování
hlavních zásobovacích vodovodních řadů.
• Z hlediska zdrojů nouzového zásobování vodou
přichází v úvahu následující zdroje:
• Voda balená a v cisternách
• Zdroje užitkové vody a vody pro hasební účely jsou:
• Voda užitková ze zachovaných místních zdrojů vody a
studny veřejné i soukromé
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- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
• V území jsou územním plánem (ÚP) vymezeny plochy,
ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie:
- US1 Obytná zóna RD U Čermenského lesa
- US2 Obytná zóna RD Nad Tyršovou ulicí
- US3 Obytná zóna RD Puclická
- US4 Rekreační zóna Lesopark Mastník
- US5 Smíšená obytná zóna U sokolovny
- US7 Smíšená obytná zóna 28.října

dopravy z průmyslové zóny na nadřazené komunikace
mimo souvislé obytné území
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny
plochy a koridory s možností vyvlastnění pro veřejně
prospěšné opatření založení prvků regionálního ÚSES,
protože to nevyplynulo z upřesněného plánu ÚSES,
který byl základním podkladem pro zapracování
systému SES do ÚP Staňkov ani z nadřazené územně
plánovací dokumentace kraje, tj. ZÚR PK. Všechny
segmenty RÚSES (regionální územní systém
ekologické stability) v řešeném území byly
vyhodnoceny jako funkční a není proto nutné je zvlášť
vymezovat. Segmenty NRÚSES (nadregionální územní
systém ekologické stability) se v řešeném území
nevyskytují. Nefunkční malá část RK v údolní nivě
sevřené zastavěným územím Staňkova je řešena jiným
opatřením s využitím ploch pro realizaci nového mostu
na obou předmostích a uvolnění plochy pro zeleň s
možností využití pro inundační park.
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny
plochy pro asanaci pouze s možností vyvlastnění.

• Na vymezených plochách a koridorech, ve kterých je
prověření změn jejich využití územní studií (ÚS)
podmínkou pro rozhodování území jsou územním
plánem (ÚP) stanoveny podrobnější podmínky pro
pořízení ÚS:
• Podrobnější podmínky pro pořízení ÚS, které nejsou
přímo požadovány stavebním zákonem a souvisejícími
předpisy, jsou stanoveny zejména z důvodu zajištění
důsledného respektování koncepce rozvoje území dle
ÚP včetně ochrany hodnot v území, jednoznačného
vymezení území a hlavních problémů, které je nutné
řešit v navazující ÚS.
• Zároveň je v ÚP určena přiměřená lhůta pro vložení dat
o této studii do evidence územně plánovací činnosti
• Na vymezených plochách a koridorech, ve kterých je
prověření změn jejich využití územní studií (ÚS)
podmínkou pro rozhodování území je jejich rozvoj a
využití prakticky do doby vyhotovení požadované
dokumentace respektive vložení do registru ÚPP
blokováno nebo omezeno.
• Územní opatření o stavební uzávěře může být ve
smyslu §§ 97 až 99 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcích právních předpisů vydáno jako opatření
obecné povahy podle správního řádu, které omezuje
nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost
ve vymezeném území s výjimkou udržovacích prací,
pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití
území podle připravovaného územně plánovacího
podkladu, jestliže bylo schváleno její zadání nebo
podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se
upravuje využití území.
• Územní opatření o stavební uzávěře nebo územní
opatření o asanaci území vydá v přenesené působnosti
rada města.
• Územní opatření o stavební uzávěře stanoví omezení
nebo zákaz stavební činnosti ve vymezeném dotčeném
území a dobu trvání stavební uzávěry a to nejdéle do
doby vyhotovení navazující ÚS (územní studie)
respektive jejího vložení do registru ÚPP. Náležitosti
obsahu územního opatření o stavební uzávěře, včetně
grafické přílohy, stanoví prováděcí právní předpis.

- Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo
• Veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro
které lze uplatnit předkupní právo, se v ÚP nevymezují.
- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a
stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
• Plochy a koridory územních rezerv jsou vymezeny
pouze v nutném rozsahu pro zabezpečení dalšího
potenciálního rozvoje města v návaznosti na zastavěné
území a zastavitelné plochy dle ÚP.
• V území jsou vymezeny plochy a koridory územních
rezerv převážně pro:
- B(i) – Plochy bydlení v rodinných domech
- B(v) – Plochy bydlení v obytných domech - venkovské
- R(z) – Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
- O - Plochy občanského vybavení
- SO - Plochy smíšené obytné
- D – Plochy dopravní infrastruktury silniční
- V – Plochy výroby a skladování
- VS – Plochy smíšené výrobní,
které jsou základní složkou obce pro zabezpečení jeho
rozvoje ve výhledu po roce 2030.
- Stanovení kompenzačních opatření
• Vzhledem k celkové koncepci rozvoje území
s prvořadou ochranou přírody a krajiny nejsou
požadována kompenzační opatření podle stavebního
zákona.
- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci
• V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno smlouvou
s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny
navrhovaným záměrem.

• US1 Obytná zóna RD U Čermenského lesa
• Územní studie zahrnuje jednoznačně vymezené a
celistvé území budoucí obytné zóny.

46
MĚSTO STAŇKOV

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
• Důvodem vymezení plochy, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, je zajištění dostatečně podrobného územně
plánovacího podkladu pro následnou projektovou
přípravu zejména z důvodu složitých územně
technických podmínek (dopravní připojení, svažité
území, protipovodňová ochrana atd.).
• Jako podklad pro zapracování rozvojového území do
ÚP byla zpracovaná jednoduchá územní studie
(registrovaná) s tím, že požadovaná ÚS bude
z předchozí ÚS vycházet a zpřesní urbanistické řešení
rozvojového území včetně souvisejících ploch dle
vydaného ÚP.

nejvýznamnějších hodnot vymezeného území, za
účelem podrobnějšího řešení přiměřeného využití
území ve formě lesoparku pro každodenní rekreaci
obyvatel při zabezpečení ochrany okolí místní kulturní
památky při zohlednění pohledových, prostorových a
kompozičních souvislostí s přesahem do zastavěné
části Staňkova - Vsi a volné krajiny.
• US5 Smíšená obytná zóna U sokolovny
• Územní studie zahrnuje jednoznačně vymezené a
celistvé území v oblasti mezi ulicí Plzeňskou a
nábřežím řeky Radbuzy, včetně zastavěných a
nezastavěných pozemků uvnitř zastavěného území
s vazbou na novou smíšenou obytnou zástavbu na
jihu, areál Sokolovny a brownfields respektive areálu
bývalého pivovaru včetně sousední městské ČOV na
severu.
• Důvodem vymezení plochy, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, je zajištění dostatečně podrobného územně
plánovacího podkladu k zajištění zachování a ochrany
nejvýznamnějších hodnot vymezeného území
s areálem Sokolovny, za účelem podrobnějšího řešení
přiměřeného využití smíšeného obytného území při
zohlednění vlastnických vztahů a pohledových,
prostorových a kompozičních souvislostí podél hlavní
městské třídy v ulici Plzeňská a cenného nábřeží řeky
Radbuzy.

• US2 Obytná zóna RD Nad Tyršovou ulicí
• Územní studie zahrnuje jednoznačně vymezené a
celistvé území budoucí obytné zóny.
• Důvodem vymezení plochy, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, je zajištění dostatečně podrobného územně
plánovacího podkladu pro následnou projektovou
přípravu zejména z důvodu složitých územně
technických podmínek (dopravní připojení, svažité
území, protipovodňová ochrana atd.) a požadavku na
prověření výškového a šířkového uspořádání
vybraného úseku silnice II. třídy včetně využití
navazujícího parku dle ÚP v návaznosti na stávající
zástavbu.
• Jako podklad pro zapracování rozvojového území do
ÚP byla zpracovaná územní studie (neregistrovaná)
s tím, že požadovaná ÚS bude z předchozí ÚS
vycházet a zpřesní urbanistické řešení rozvojového
území včetně souvisejících ploch dle vydaného ÚP.

• US7 Smíšená obytná zóna 28.října
• Územní studie zahrnuje jednoznačně vymezené a
celistvé území veřejného prostranství v oblasti
křižovatky v ulici Americká a 28. října, včetně
zastavěných a nezastavěných pozemků uvnitř
zastavěného území s vazbou na centrum města s
náměstím na severu, a významné veřejné prostranství
u kostela sv. Jakuba Většího na východě.
• Důvodem vymezení plochy, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie je zajištění účinného územně plánovacího
nástroje k prověření využití zastavěného území a
veřejného prostranství v ulici 28. října se silnicí II. třídy
k zachování a ochraně nejvýznamnějších hodnot
vymezeného území, za účelem zabezpečení ochrany
nemovitých kulturních památek při respektování vlivu
stanoveného záplavového území a zohlednění
pohledových, prostorových a kompozičních souvislostí
s přesahem do ulice Americké a náměstí u kostela sv.
Jakuba Většího.

• US3 Obytná zóna RD Puclická
• Územní studie zahrnuje jednoznačně vymezené a
celistvé území budoucí obytné zóny.
• Důvodem vymezení plochy, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, je zajištění dostatečně podrobného územně
plánovacího podkladu pro následnou projektovou
přípravu.
• Jako podklad pro zapracování rozvojového území do
ÚP byla zpracovaná jednoduchá územní studie
(neregistrovaná) s tím, že požadovaná ÚS bude
z předchozí ÚS vycházet a zpřesní urbanistické řešení
rozvojového území včetně souvisejících ploch dle
vydaného ÚP.
• US4 Rekreační zóna Lesopark Mastník
• Územní studie zahrnuje jednoznačně vymezené a
celistvé území v okolí a v přímé vazbě na urbanisticky
a architektonicky hodnotnou dominantu místního
významu, vrch Mastník s kaplí Panny Marie Lurdské,
včetně zastavěných a nezastavěných pozemků uvnitř i
vně zastavěného území a vybrané rozvojové plochy.
• Důvodem vymezení plochy, ve které je rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, je zajištění dostatečně podrobného územně
plánovacího podkladu k zachování a ochraně

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny
plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu.
- Stanovení pořadí změn v území
• Pořadí změn v území není v ÚP stanoveno.
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• Uvedení časových horizontů v územním plánu, jako
jsou například výchozí rok ÚP nebo návrhový rok 2030
mají pouze informativní charakter z hlediska
předpokládaného rozvoje ve vztahu ke střednědobému
až dlouhodobému vývoji v návaznosti na celkovou
urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury
a koncepci uspořádání krajiny.

-

- Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
• V území nejsou územním plánem (ÚP) vymezeny
plochy architektonicky nebo urbanisticky významných
staveb, pro které může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt.

-

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve
vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
• Požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního
plánu na udržitelný rozvoj území podle § 47, odst. 3,
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů v zadání ÚP Staňkov nebyl
uplatněn. Vliv koncepce na životní prostředí nebo
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí
oblast, byl při projednání zadání vyloučen.
• Z UAP ORP Horšovský Týn pro dotčené území
vyplývá:
- Z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek
URÚ byla obec zařazena do kategorie 2c, kde
dominuje dobrý stav avšak hodnocení životního
prostředí je nepříznivé.
- Územní podmínky pro příznivé životní prostředí jsou
hodnoceny jako nepříznivé. Negativní hodnocení
vyplývá zejména z důvodu nižší hodnoty koeficientu
ekologické stability krajiny (0,51 oproti 0,68 za celé
ORP Horšovský Týn), neexistence chráněných území
přírody (zejména přírodního parku), ohrožení území
povodněmi, ohrožení území erozí půdy, zatížení
frekventovanou silnicí I. třídy při průjezdu zastavěným
územím.
- Územní podmínky pro hospodářský rozvoj jsou
hodnoceny pozitivně s tím, že se dané území nejeví
jako atraktivní pro cestovní ruch.
- Územní podmínky pro soudržnost společenství
obyvatel jsou hodnoceny pozitivně s tím, že v řešeném
území nejsou významnější turistické zajímavosti.
- Proto bude v ÚP kladen důraz na koncepci dopravní
infrastruktury, koncepci sídelní zeleně a koncepci
uspořádání krajiny s tím,
že nízký koeficient
ekologické stability souvisí také s velmi velkým
stupněm zornění, velice malým podílem ploch TTP
(trvalý travní porost) a ploch vodních. Zároveň bude
zapracován RÚSES a MÚSES na podkladě KPÚ a
Generelu ÚSES, které musí být v řešeném území dány
do souladu s komplexní pozemkovou úpravou.
- Rozvoj obce bude úzce souviset s rozvojem bydlení.
Územní plán proto vymezí nejvhodnější rozvojové

-

-

plochy a prověří vhodnost stávajících zastavitelných
ploch.
Základním a do značné míry společným tématem pro
celé území ORP je silniční doprava řešení problémů
s ní souvisejících (zejména na silnicích I/26, II/185).
Nalezení, určení a dlouhodobé udržení systému jejich
řešení, bude dominantním úkolem. Návazně na
problematiku dopravy bude prioritně nutno řešit
urbanizaci (koncept zástavby) v plochách náležejících
do tzv. rozvojové osy podél silnice I/26. ÚP proto ověří
vhodnost navržených tras, případně navrhne jinou
trasu a následně navrhne koncepci urbanizace
v přilehlých plochách.
Společným bohatstvím území ORP je dochovaná a
dobře čitelná historická kontinuita osídlení. Zachování
všech atributů kulturně historického bohatství, včetně
dané urbanistické struktury osídlení a zlepšení jeho
využití, by mělo být společným cílem. Územní plán
proto musí respektovat tyto hodnoty, prověří jejich
lokalizaci a provede jejich případné doplnění či
zpřesnění.
Půdní fond je převážně zemědělsky využíván. ÚP
prověří vhodnost tohoto užívání, zejména v oblastech,
které zároveň patří k oblastem odvodněným na
výrazně svažitých plochách s větším nebezpečím
eroze a doporučí případnou změnu využití (zatravnění).
Dále by měl ÚP prověřit vhodnost stávajícího využívání
některých nivních půd (zatravnění). Zastavitelné plochy
by měly být navrhovány mimo nivní půdy a přednostně
na půdách mimo 1. třídu ochrany ZPF.
Územní plán prověří tato území a navrhne případná
protipovodňová opatření.
Z pohledu TUR (trvale udržitelný rozvoj) bude cílem a
smyslem navrhovaných řešení v ÚP nalezení správné
míry a rovnováhy mezi všemi faktory formujícími
budoucí vývoj. Dominantním střetem zájmů bude
plánovaný rozvoj dopravy, bydlení a výroby – versus –
ochrana přírody a krajiny – versus – soukromé
vlastnictví.

• V ÚP jsou zapracována opatření pro zlepšení
územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
které jsou hodnoceny jako nepříznivé.
• Proto je v ÚP kladen důraz na koncepci dopravní
infrastruktury, koncepci sídelní zeleně a koncepci
uspořádání krajiny s tím,
že nízký koeficient
ekologické stability souvisí také s velmi velkým
stupněm zornění, velice malým podílem ploch TTP
(trvalý travní porost) a ploch vodních. Zároveň je
zapracován RÚSES a MÚSES na podkladě KPÚ a
Generelu ÚSES, které byly v řešeném území dány do
souladu s komplexní pozemkovou úpravou, která již
pokrývá všechny k.ú. v řešeném území.
• Rozvoj obce úzce souvisí s rozvojem bydlení. Územní
plán proto vymezuje nejvhodnější rozvojové plochy.
• Základním a do značné míry společným tématem pro
celé území ORP je silniční doprava řešení problémů
s ní souvisejících (zejména na silnicích I/26, II/185).
Nalezení, určení a dlouhodobé udržení systému jejich
řešení, bylo dominantním úkolem. Návazně na
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problematiku dopravy bylo prioritně nutno řešit
urbanizaci (koncept zástavby) v plochách náležejících
do tzv. rozvojové osy podél silnice I/26. ÚP proto ověřil
vhodnost navržených tras, navrhuje alternativní trasu
přeložky silnice I/26 v Ohučově.
• Zachování všech atributů kulturně historického
bohatství, včetně dané urbanistické struktury osídlení a
zlepšení jeho využití, je cílem koncepce ÚP. Územní
plán proto respektuje tyto hodnoty, prověřil jejich
lokalizaci a provedl jejich případné doplnění či
zpřesnění.
• ÚP prověřil vhodnost užívání půdního fondu, zejména v
oblastech, které zároveň patří k oblastem odvodněným
na výrazně svažitých plochách s větším nebezpečím
eroze a vymezil plochy pro případnou změnu využití
(zatravnění) při respektování záměrů na realizaci
společných zařízení dle KPÚ. Dále ÚP prověřil
vhodnost stávajícího využívání některých nivních půd
(zatravnění) v souladu se záměry dle KPÚ a ÚSES.
Zastavitelné plochy jsou navrhovány mimo nivní půdy a
přednostně na půdách mimo 1. třídu ochrany ZPF.
• Územní plán prověřil území v rozsahu záplavového
území a navrhl přiměřená protipovodňová opatření.
• Z pohledu TUR (trvale udržitelný rozvoj) je cílem a
smyslem navrhovaných řešení v ÚP nalezení správné
míry a rovnováhy mezi všemi faktory formujícími
budoucí vývoj. Dominantním střetem zájmů je
plánovaný rozvoj dopravy, bydlení a výroby – versus –
ochrana přírody a krajiny – versus – soukromé
vlastnictví.

- D13b Velké dopravní zatížení silnice II/185 v obci
(řešení viz D10)
- D14a Špatné rozhled.poměry na mostu na silnici II/185
(řešení viz D10)
- D14b Špatné rozhledové poměry na mostu na silnici
III/1853 jsou řešeny přeložkou silnice III. třídy vlevo trati
ve směru do Osvračína s využitím stávajícího nebo
nového mostu pro MK nebo ÚK pro dopravní připojení
oddělených nemovitostí v souvislosti s modernizací
jednokolejné trati v rozsahu stávajících pozemků dráhy
včetně elektrizace.
- D21 Železniční přejezd-Staňkov-Výtuňská je řešen
v souvislosti s modernizací jednokolejné trati v rozsahu
stávajících pozemků dráhy včetně elektrizace.
- D22 Železniční přejezd-Staňkov - Rašínova (řešení viz
D21)
• Hygienické závady:
- H21 Bývalá skládka odpadu-Stříbrnice je řešena
vymezením plochy pro asanaci a rekultivaci na již
provedené rekultivační práce.
- H23 Černá skládka odpadu-Staňkov
- H24 Nevhodné využití území pro nákladní dopravu je
dle návrhu ÚP součástí ploch RZV, kde je podmínkou
zajištění vhodných podmínek pro bydlení. Vhodné je
vymístění nevhodných provozů na plochy určené pro
D, V a VS. Pokud nejsou nutné zásahy z hlediska
veřejného zájmu zejména z důvodu ochrany obytného
prostředí, může zůstat využití území v současném
stavu avšak při respektování podmínek RZV dle ÚP.
• Urbanistické závady:
- U10 Věžový VDJ, negativní výraz v krajině-Krchleby je
řešen tím, že je doporučeno nové vhodné využití pro
rozhlednu, hvězdárnu apod. při zachování stavby jako
dominanty v krajině s vhodnými architektonickými
úpravami.

Hlavní problémové okruhy a střety v území
• V ÚP jsou řešeny následující hlavní problémy, střety a
ohrožení v území, které vyplynuly z ÚAP ORP
Horšovský Týn, doplňujících P+R a Zadání ÚP:
- Dopravní závady
- Hygienické závady
- Urbanistické závady
- Ostatní závady a ohrožení
- Střety
• Označení dílčích problémů a střetů v území vychází z
ÚAP ORP Horšovský Týn a je v souladu s označením v
doplňujících P+R a Zadání ÚP:

• Ostatní závady a ohrožení:
- O10 Místo omezující průtočnost toku-Most (Bílý Mlýn)
je řešeno zachováním nezastavěného koryta řeky pro
volný průchod povodně s tím, že dle UP není
vyloučena možnost výstavby nového mostu.
- O11 Místo omezující průtočnost toku-Most (Vránov)
(řešení viz O10)
- O12 Místo omezující průtočnost toku-Propustek
(Vránov) (řešení viz O10)
- O13 Místo omezující průtočnost toku-Most (Zubřina)
(řešení viz O10)
- O14 Místo omezující průtočnost toku-Lávka (Staňkov)
(řešení viz O10)
- O15 Místo omezující průtočnost toku-Provizorní most je
řešeno zachováním nezastavěného koryta řeky pro
volný průchod povodně s tím, že dle UP je navržena
stavba nového mostu včetně úpravy obou předmostí.
- O16 Místo omezující průtočnost toku-Most (Staňkov) je
řešeno zachováním nezastavěného koryta řeky pro
volný průchod povodně.
- O17 Místo omezující průtočnost toku-Jez (Staňkov) je
řešeno zachováním nezastavěného koryta řeky pro

• Dopravní závady:
- D10 Nevhodné směrové uspořádání na silnici II/185 je
řešeno úpravou vybraných úseků včetně vymezení
území, kde je podmínkou zpracování územní studie a
v dlouhodobém výhledu vymezením koridoru územní
rezervy pro přeložku silnice II. třídy s možností
etapizace výstavby.
- D11 Nevhodný průjezdný profil na silnici II/185 (řešení
viz D10)
- D12 Špatné rozhledové poměry v křižovatce-Staňkov
(řešení viz D10)
- D13a Velké dopravní zatížení silnice I/26 v obci je
řešeno realizovanou a navrhovanou přeložkou silnice
mimo souvislé zastavěné území včetně alternativní
výhledové přeložky kolem Ohučova v souběhu s novou
železniční tratí ve společném koridoru.
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volný průchod povodně s tím, že není v ÚP vyloučena
možnost vhodné úpravy jezu.
O20 Ohrožení ZÚ povodní-Staňkov-Město je řešeno
zachováním nezastavěného koryta řeky nebo jeho
uvolněním pro volný průchod povodně a stanovením
omezujících podmínek pro stavby a stavební úpravy
s tím, že není v ÚP vyloučena možnost zřízení jiných
stavebně technických protipovodňových opatření
zejména instalace mobilních protipovodňových stěn.
O21 Využití pozemků dráhy po výstavbě nové žel.trati
zatím nepřichází v úvahu, protože je SŽDC plánován
záměr na modernizaci jednokolejné trati včetně
elektrizace ve stávající trase.
O22 Ohrožení povodní-Rybník v aktivní zóně
záplavového území je řešeno tím, že v ÚP není
vyloučeno takové technické řešení, které by vyloučilo
ohrožení zastavěného území místní povodní
O23 Ohrožení ZÚ povodní-Ohučov je řešeno
zachováním nezastavěného koryta řeky pro volný
průchod povodně a stanovením omezujících podmínek
pro stavby a stavební úpravy s tím, že není v ÚP
vyloučena možnost zřízení jiných stavebně technických
protipovodňových opatření zejména instalace
mobilních protipovodňových stěn.
O24 Ohrožení ZÚ povodní-Staňkov (řešení viz O23)
O25 Ohrožení ZÚ povodní-Staňkov (řešení viz O23)
O26 Ohrožení ZÚ povodní-Staňkov-Město (řešení viz
O23)
O27 Ohrožení ZÚ povodní s erozí půdy (Staňkov-Ves)
je řešen opatřením v krajině zejména systémem
protipovodňových a protierozních opatření včetně
možnosti výstavby záchytného příkopu.
O28 Ohrožení ZÚ povodní-Vránov (řešení viz O27)
O29 Využití zbytkových ploch mezi dráhou a silnicí je
řešeno s ohledem na doplnění vegetace jako účinné
protihlukové , clonící a ochranné bariéry ve rámci
podmínek RZV.
O30 Ohrožení ZP povodní-Vránov (řešení viz O23)

- S22 Střet záměrů s OP VN 22 kV u ČSPHM ve
Vránově je řešen krátkou přeložkou vzdušného vedení
VN 22 kV.
- S23 Střet záměrů s OP VN 22 kV ve Vránově je řešen
stanovením omezujících podmínek pro využití plochy
záměru na změnu v území.
- S24 Střet záměrů s OP VN 22 kV k Ohučovu je řešen
krátkou přeložkou vzdušného vedení VN 22 kV.
- S25 Střet záměrů a ZÚ s OP VN 22 kV-Staňkov-Město
je řešen krátkou přeložkou vzdušného vedení VN 22
kV.
- S26 Střet záměrů a ZÚ s OP VN 22 kV ve StaňkověVsi je řešen krátkou přeložkou vzdušného vedení VN
22 kV.
- S27 Střet záměrů s OP VTL plynovodu ve StaňkověVsi je řešen stanovením omezujících podmínek pro
využití plochy záměru na změnu v území.
- S28 Střet záměrů a ZÚ s BP VTL plynovodu ve
Staňkově je řešen stanovením omezujících podmínek
pro využití plochy záměru na změnu v území.
- S29 Střet záměrů s ochranou kraj.rázu a poddol. území
je obecně řešen optimalizací rozsahu rozvojových
ploch a zejména stanovením prostorových případně
specifických podmínek pro jejich využití.
- S30 Střet záměrů s ochranou nerostů v Krchlebech
(řešení viz S29)
- S31 Střet záměrů s ochranou PUPFL v Krchlebech u
hřiště je řešen stanovením prostorových případně
specifických podmínek pro využití rozvojových ploch.
- S32 Střet záměrů s ochranou PUPFL v Krchlebech
(řešení viz S31)
- S33 Střet přeložky sil. II/185 se zápl. územím a RÚSES
je řešen stavebně technickým opatřením vedení nové
silnice na estakádě a zpřesněným vymezením
skladebných prvků RÚSES
- S34 Střet záměrů s ochranou PUPFL u Čermenského
lesa je řešen vymezením nové rozvojové plochy pro
veřejné prostranství a stanovením specifických
podmínek pro využití rozvojových ploch.
- S35 Střet s ochranou ZPF 1. a 2. tř. ochrany k
Ohučovu je řešen optimalizací plošného rozsahu
rozvojových ploch a zejména umístěním na méně
hodnotném ZPF.
- S36 Střet záměrů s ochranou ZPF 1.a 2. TO ve
Staňkově je řešen optimalizací plošného rozsahu
rozvojových ploch.
- S37 Střet záměrů s ochranou ZPF 2. TO-Ohučov
(řešení viz S36)
- S38 Střet záměrů s ochranou ZPF 1. a 2. TO k
Vránovu (řešení viz S36)
- S41 Střet záměrů s RÚSES a ZPF 1. a 2.TO-Ohučov
(řešení viz S36)
- S42 Střet záměrů s prvkem ÚSES (RBK) ve StaňkověVsi je řešen optimalizací rozvojové plochy.
- S43 Střet záměrů s poddolovaným územím-Stříbrnice
je řešen vymezením plochy územní rezervy s nároky
na posouzení vlivu historického poddolování.
- S44 Střet žel.koridoru s LÚSES k Ohučovu je řešen
úpravou skladebných prvků LÚSES.

• Střety:
- S14 Střet žel.koridoru se zápl. územím a RÚSESOhučov je řešen stavebně technickým opatřením
vedení železniční trati na estakádě a zpřesněným
vymezením skladebných prvků RÚSES
- S15a Střet přeložky silnice I/26 a žel.koridoru-Staňkov
je řešen mimoúrovňovým křížením s využitím krátkého
tunelu dle konfigurace terénu.
- S15b Střet přeložky silnice I/26 a žel.koridoru-Ohučov
je řešen mimoúrovňovým křížením dle konfigurace
terénu.
- S16 Střet žel.koridoru se zápl. územím a RÚSESVránov je řešen stavebně technickým opatřením
vedení železniční trati na estakádě a zpřesněným
vymezením skladebných prvků RÚSES
- S21 Střet záměrů s přeložkou silnice II/185 k Vránovu
je řešen omezením rozvojových ploch
s upřednostněním koridoru výhledové přeložky silnice
II. třídy.
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- v rámci zastavěného území je možné uvažovat pouze
s omezenou možností zástavby proluk, zahrad,
uvolněných ploch apod., tj. ploch přestavby při
respektování limitů využití území a zachování
přiměřeného rozsahu ploch sídelní zeleně zejména ve
stávajících obytných souborech sídlištního typu, kde
s významnějším zahušťováním zástavby nelze počítat.
- územní řešení musí být zároveň dostatečně flexibilní,
aby postihlo možné odchylky od předpokládaného
vývoje

- S45 Střet záměrů s ochranou ZPF 2. TO-Ohučov
(řešení viz S36)
- S46 Střet záměrů s ochranou ZPF 1. TO-Ohučov
(řešení viz S36)
- S47 Střet záměrů s ochranou ZPF 1. TO-Ohučov
(řešení viz S36)
- S48 Střet přeložky silnice I/26 a využití území-Ohučov
je řešen podrobnou koordinací záměrů v území
s vymezením nezbytně nutného koridoru pro přeložku
silnice I. třídy.
- S49 Střet záměrů s BP tranzitního plynovodu-Vránov je
řešen stanovením specifických podmínek využití
rozvojové plochy.
- S50 Střet záměrů s BP tranzitního plynovodu-Vránov
(řešení viz S49)
- S51 Střet žel.koridoru s OP a BP tranzitního plynovodu
je řešen koordinací záměrů v území v podrobnosti,
kterou ÚPD umožňuje.
- S52 Střet žel.koridoru se ZÚ pro rekreaci ke Stříbrnici
je řešen koordinací záměrů v území v podrobnosti,
kterou ÚPD umožňuje na podkladě studie železniční
trati SŽDC.
- S53 Střet žel.koridoru se ZP pro bydlení StaňkovMěsto (řešení viz S52)

• Předpokládaný vývoj počtu obyvatel města Staňkov
zohledňuje Prognózu vývoje obyvatel Plzeňského kraje
v letech 1991-2030 (KÚPK 2010).
• Základním cílem je do budoucna v prvé řadě udržení
současného stavu a mírný nárůst počtu obyvatel
včetně rozvoje pracovních příležitostí v souladu
s předpoklady vývoje rozvojové osy OR4 Plzeň –
Domažlice – hranice ČR (- Regensburg) respektive
rozvojového území Staňkov – Město vymezeném
v rámci rozvojové osy dle ZÚR Plzeňského kraje ve
znění Aktualizace č. 1.
• Předpokládaný výhledový počet obyvatel města
Staňkov dále vychází z ekologické, hospodářské
respektive ekonomické a sociální „únosnosti“
předmětného území s cílem zajištění a zachování
vyváženosti všech tří pilířů dle RURÚ ORP Horšovský
Týn ve vztahu k postavení města ve struktuře osídlení,
vztahu k sousedním obcím a respektování limitů využití
území.

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

• Protože v ÚP dochází k vymezení ploch přestavby ale
také nových zastavitelných ploch, bylo provedeno
následující vyhodnocení účelného využití zastavěného
území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch.
• Zároveň jsou vyhodnoceny plochy pro vybrané druhy
RZV (rozdílný způsob využití), které jsou významné
z hlediska urbanistické koncepce a jejich plošná
výměra je větší.
• Nároky na plochy změn v území vychází
z následujících předpokladů a zjištění:
- vývoj města bude přímo ovlivněn vývojem celého
regionu s hlavním cílem do roku 2030, který spočívá ve
stabilizaci a mírném nárůstu počtu obyvatel
prostřednictvím nabídky pracovních míst, bytů a
pozemků pro výstavbu RD
- město Staňkov je součástí rozvojové osy OR4 Plzeň –
Domažlice – hranice ČR (- Regensburg) s vymezeným
rozvojovým územím Staňkov - Město
- předmětné území je charakteristické kontinuitou
osídlení s významnými výkyvy v počtu obyvatel a
v posledním dvacetiletí se stabilizovaným až
mírně vzrůstajícím počtem obyvatel
- ekonomická základna Staňkova není oproti stavu
v minulosti významná
- charakteristický je vyšší podíl zaměstnanosti ve
službách
- významná je z hlediska tvorby krajiny a vlivu na životní
prostředí stabilizovaná zemědělská rostlinná i živočišná
velkovýroba
- poměr mezi vyjíždějícími (cca 551 zam.) a dojíždějícími
(cca 223 zam.) do zaměstnání je výrazně nevyrovnaný

• V územním plánu Staňkov je stanoven výhledový počet
obyvatel:
Rok
Počet
obyvatel

1 991
3199
zaokrouhle
no na
3200

2 001
3066
zaokrouhle
no na
3100

2 011
3279
zaokrouhle
no na
3275

2 015
2 030
3223
min. 3450
zaokrouhle
no na
max. 3600
3225

Zdroj:
- SDLB (sčítání lidu, domů a bytů)1991, 2001, 2011 a údaje města
Staňkov k 9.10.2015
- Odborný odhad na podkladě Doplňujících P+R a Prognózy vývoje
obyvatelstva Plzeňského kraje (KÚPK 2010)

• V územním plánu Staňkov je předpokládán výhledový
absolutní nárůst počtu obyvatel obce:
Etapa

Minimální
počet
obyvatel
3300

Maximální
počet
obyvatel
3400

Absolutní
nárůst počtu
obyvatel
+125

I. etapa do
roku 2020
II. etapa do
3450
3600
+200
roku 2030
Celkem
+325
Zdroj:
- Odborný odhad na podkladě Doplňujících P+R a Prognózy vývoje
obyvatelstva Plzeňského kraje (KÚPK 2010)
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630

1330 -225

190

1295 495

-75

80

500

90
140
255
3275

130
180
180
880

205
295
390
3600

-5
-5
-10
-190

55
75
75
370

85
120
165
1500

-15
-25
-45
-555

35
50
100
1320

• Z hlediska současných a budoucích trendů je možné
řešené území charakterizovat následujícím způsobem:
Územní jednotka
Staňkov -Město
Staňkov - Ves
Ohučov

Předpokládaný vývoj
počtu obyvatel
1460 > 1415
1330 > 1295
90 > 205

Vránov

140 > 295

Krchleby

255 > 390

Město Staňkov

3275 > 3600

• Plochy bydlení
• Odborný odhad potřeby bytů a zastavitelných ploch
nebo ploch přestavby pro bydlení respektive ploch
umožňujících výstavbu bytů se opírá o výše uvedené
skutečnosti a je následující:
- požadavek vyplývající z demografického vývoje
(výhledově 2,4 ob. /bj.) je max. 70 bj.
- požadavek způsobený odpadem bytů z důvodu
fyzického zastarání, zlepšení standardu bydlení ve
starší zástavbě formou rekonstrukcí nebo jiného využití
pro rekreaci, ubytování, podnikání apod. je cca 190 bj.
- požadavek vyplývající z polohy obce v rámci rozvojové
osy OR4 Rozvojová osa Plzeň – Domažlice – hranice
ČR (- Regensburg) včetně vymezeného rozvojového
území Staňkov - Město je cca 110 bj.
- celkem se jedná o 370 bj.

Předpokládaný vývoj
dle ÚP
Stabilizace sídla
Stabilizace sídla
Progresivní vývoj
sídla
Progresivní vývoj
sídla
Progresivní vývoj
sídla
Progresivní vývoj
města

• Z hlediska vývoje počtu obyvatel města Staňkov jsou
nároky na nové zastavitelné plochy oprávněné
zejména z následujících důvodů.
• Dle sčítání lidu, domů a bytů v 60. letech 20. století
klesal počet obyvatel vcelku výrazně a roku 1973
dosáhl minima 3114 obyvatel. Následně byl
zaznamenán nárůst počtu obyvatel až na 3647 v roce
1985. Od té doby opět počet obyvatel klesal až na
3004 v roce 2002 s tím, že v následném období až do
současné doby počet obyvatel velice mírně stoupá.
• Zároveň vzhledem k dříve vydaným změnám
předchozího ÚPN-SÚ Staňkov (poslední změna číslo
10 ÚPN-SÚ byla vydaná usnesením Zastupitelstva
města Staňkov č. 19 ze dne 16.10.2013 jako Opatření
obecné povahy č. j. 2233/2012/SÚ, které nabylo
účinnosti dne 1.11.2013) bylo nutné z hlediska
kontinuity rozhodování o změnách v území respektovat
rozvojové plochy v nich obsažené.
• Původní ÚPN-SÚ Staňkov, který byl schválen
Zastupitelstvem města Staňkov dne 7.3.1994, jehož
závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou
města Staňkov č. 29 ze dne 30.3.1998 o závazných

• Bilance potřebných ploch pro bydlení:

V BD

40

400

1,60
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Rozdíl
(ha)

85

Návrh ZP a PP
(ha)

-95

Potřeba zastavitelných ploch a ploch přestavby
(ha)

1415 640

Plocha pozemku na 1 bj. navrhovaný
(m2)

Počet bytů
- předpoklad dle ÚP

200

• Celkové plošné nároky na rozvojové plochy včetně
vybraných ploch změn v krajině jsou 142,65 ha.
• Z toho jsou:
- plochy přestavby 14,71 ha
- plochy zastavitelné 107,09 ha
- vybrané plochy změn v krajině (lesopark, zahrady a
sady nezastavitelné, účelové komunikace, cyklostezky
dálkové a místní, těžba Krchleby asanace a rekultivace
apod.) 20,85 ha
• Z předchozí ÚPD bylo převzato celkem cca 33,61 ha
rozvojových ploch
• Nové plochy nad rámec předchozí ÚPD jsou cca
109,04 ha
• Vzhledem k tomu, že město je ve svém případném
plošném rozvoji značně limitováno ochranou velmi
kvalitního ZPF a ochranou krajinného rázu, bylo nutné
v ÚP prověřit plochy přestavby a plochy zastavitelné
zejména z výše uvedených hledisek a klást důraz na
využití ploch v zastavěném území nebo ploch
nedostatečně nebo nevhodně využitých (brownfields).

Počet nových bj.

Nárůst počtu bytů na nových plochách dle ÚP

1460 -245

částech územního plánu sídelního útvaru města
Staňkova, byl orientován především na využití vnitřních
plošných rezerv, což také dokládají minimální nároky
na plochy s výjimkou dopravní infrastruktury.

Část obce

Počet obyvatel
celkem dle ÚP
Počet obydlených bytů
- stav dle SLDB 2011 (zaokrouhleno)
Odpad bytů dle ÚP

StaňkovMěsto
StaňkovVes
Ohučov
Vránov
Krchleby
Celkem
obec

Počet obyvatel
- stav dle SLDB 2011 (zaokrouhleno)
Úbytek počtu obyvatel (vystěhování, výstavba nového
bytu atd.) dle ÚP
Nárůst počtu obyvatel na nových plochách dle ÚP

Část obce

• Předpokládané územní změny v počtu obyvatel a bytů
dle ÚP v do roku 2030:
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STAŇKOV
V RD
Celkem

330
370

1045
975

34,50
36,10

37,99

• Pro pokrytí předpokládaného respektive potenciálního
nárůstu OPM + 295 pracovních míst je za předpokladu
20 pracovních míst na 1 ha plochy je minimální celková
potřeba ploch pro V a VS cca 14,75 ha
• V návrhu ÚP je vymezeno celkem 25,62 ha ploch pro
výrobu a skladování nebo ploch smíšených výrobních.
Z toho nové zastavitelné plochy jsou cca 20,75 ha a
plochy získané přestavbou jsou cca 4,87 ha.
• V návrhu ÚP je tak společně s plochami územních
rezerv vymezen dostatek ploch pro pokrytí případných
nepředpokládaných záměrů v území.

+1,89

Vysvětlivky:
- BD = bytový dům nebo polyfunkční bytový dům s integrovaným
občanským vybavením
- RD = rodinný dům
- PP = plochy přestavby
- ZP = zastavitelné plochy

• Minimální potřeba zastavitelných ploch pro bydlení:
- cca 37,99 ha pro bydlení individuální na plochách B,
B(i), B(v), SO a SO(v)
- z toho je pokryto cca 8,17 ha na plochách přestavby
v rámci zastavěného území.
- z toho je pokryto cca 29,82 ha na zastavitelných
plochách mimo zastavěné území.
• Potřeba ploch pro pokrytí neočekávaných potřeb je
vzhledem k velikosti sídla, jeho postavení ve struktuře
osídlení a zejména s ohledem na jeho umístění v rámci
rozvojové osy OR4 Rozvojová osa Plzeň – Domažlice
– hranice ČR (- Regensburg) stanovena na cca 10,73
ha s tím, že dalších 1,89 ha plochy (viz tabulka výše)
může být využito v případě potřeby pro výstavbu
dalších cca 50 bj v bytových nebo polyfunkčních
domech.

k) Vyhodnocení koordinace využívání území
z hlediska širších vztahů

• Obec je součástí Plzeňského kraje, jehož území je
řešeno v ZÚR PK, které byly upraveny Aktualizací č. 1
ZÚR PK.
• Staňkov je významnou obsluhující respektive
střediskovou obcí v rámci ORP Horšovský Týn
s vazbou na území ORP Stod a ORP Přeštice.
• Řešené území obce Staňkov je součástí spádové
oblasti města Horšovský Týn s důležitými vazbami na
město Domažlice a Plzeň. Slabší vazby jsou na Merklín
a Přeštice případně Klatovy.
• Obec leží na hlavních dopravních tazích
nadregionálního významu (železniční trať č.180 Plzeň
– Domažlice a silnice I/26 Plzeň – Domažlice).
• Vývoj osídlení byl v minulosti výrazně ovlivněn
především následujícími skutečnostmi:
- Změna původně výhradně zemědělského osídlení
s podílem řemesel (soukenictví a tkalcovství) vlivem
rozvoje těžby uhlí, později také keramických surovin a
průmyslové výroby od 2. poloviny 19. století až do 30.
let 20. století na jedno z významných středisek osídlení
v oblasti severního Domažlicka.
- Další rozvoj těžby a průmyslu stavebních hmot včetně
výstavby sídliště v 60. až 1. pol. 80. let 20. století
- Zrušení těžby a postupný útlum průmyslové výroby
stavebních hmot a výrobků v 70. až 90. letech 20.
století.
- Stabilizace zemědělské rostlinné i živočišné výroby
včetně souvisejících služeb, postupný rozvoj lehké
průmyslové výroby a navazujícího podnikání ve
stavební výrobě apod. na přelomu tisíciletí při
následných projevech hospodářské krize po roce 2008.
• Sídelní funkce města Staňkov je založena zejména na
její funkci obytné, obslužné a pracovištní. Funkce
rekreace a cestovního ruchu je nevýznamná. Funkce
výrobní a pracovištní je ve srovnání s minulostí a
vzhledem k současné velikosti obce méně výrazná.
Intenzita vazeb obce a zájmového území je ovlivněna
především rozložením ekonomických aktivit a úrovní
veřejné a komerční vybavenosti (základní a střední
školství, zdravotnická a specializovaná zdravotnická a
sociální péče, obchod a služby).
• Výhledově bude vývoj osídlení výrazně ovlivněn
realizací záměrů nadmístního významu a to zejména
obchvatu, tj. přeložky silnice I/26, železniční trati v nové
trase s dislokovanou železniční stanicí a navazujícím

• Plochy dopravní infrastruktury
• V ÚP jsou vymezeny zastavitelné plochy a plochy
přestavby 47,74 ha pro dopravní infrastrukturu silniční
a drážní převážně pro stavby, které vyplývají
z nadřazené ÚPD Plzeňského kraje (ZÚR PK) nebo
s nimi souvisí. Jedná se převážně o stavby veřejně
prospěšného charakteru.
• Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní
• V ÚP jsou vymezeny plochy pro výrobu (V) a
skladování nebo plochy smíšené výrobní (VS).
• Odborný odhad počtu pracovních míst a potřeby ploch
pro výrobu a skladování nebo ploch smíšených
výrobních se opírá o níže uvedené údaje a
předpoklady:
Sledovaný údaj

Stav ve výchozím
Předpoklad dle ÚP
roce ÚP (Údaje SLDB
2011 zaokrouhleny)
1575
1730
-550
-400
225
215
1250
1545

EAO
EAO(v)
EAO(d)
OPM
Vysvětlivky:
- EAO = počet ekonomicky aktivních obyvatel
- EAO(v) = počet EAO vyjíždějících z obce do zaměstnání
- EAO(v) = počet EAO dojíždějících do obce do zaměstnání
- OPM = počet obsazených pracovních míst v obci
- SLDB = sčítání lidu, domů a bytů

• Předpoklad zvýšení popracovních míst ve městě
vychází z uvažovaného vývoje počtu obyvatel (cca 48
% EAO z celkového počtu obyvatel) a ze záměru na
rehabilitaci města jako obce obsluhující s ohledem na
její zařazení v rámci rozvojové osy OR4 Rozvojová osa
Plzeň – Domažlice – hranice ČR (- Regensburg) a
pozici z hlediska širších vztahů v rámci sídelní struktury
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• Vzájemné vztahy k sousedním obcím jsou z hlediska
územně technického založeny na vazbách na
nadřazené dopravní koridory (silnice nadregionálního
významu I/26 a železniční trať č. 180 a regionální
železniční trať č. 182), technickou infrastrukturu (vodní
hospodářství, distribuční vedení VN 22 kV, průchod a
připojení na nadřazené VTL plynovodní potrubí, STL
plynovod) a z hlediska uspořádání krajiny a ÚSES
(krajinné veduty, pohledové vazby v krajině a
regionální nebo místní systém ekologické stability).
• Konkrétní územně technické vztahy k sousedním
obcím jsou především v oblasti veřejné infrastruktury:
- Dopravní infrastruktura (silnice I., II. a III. třídy) –
Horšovský Týn (Plzeň - Domažlice), Klatovy, Osvračín,
Merklín (Přeštice), Horní Kamenice, Čečovice, Puclice.
- Dopravní infrastruktura (železniční trať Plzeň –
Domažlice
a Staňkov - Poběžovice) – Plzeň,
Domažlice, Horšovský Týn.
- Technická infrastruktura (zásobování pitnou vodou ze
skupinového vodovodu Nýrsko) - připojení obcí
Hlohová a Čermná na vodovodní systém města).
- Technická infrastruktura (odkanalizování a čištění
odpadních vod) – předpokládané připojení odpadních
vod z obce Křenovy přes Vránov do městské ČOV ve
Staňkově.
- Technická infrastruktura (zásobování el. energií) –
připojení sídla Krchleby samostatnou větví VN
přes obce Hlohovčice a Čermná.
- Technická infrastruktura (zásobování plynem) –
připojení sídla Krchleby samostatnou větví STL
plynovodu ze Srbic (RS VTL plynu) přes obce
Hlohovčice a Čermná.

předpokládaným rozvojem tradičních i netradičních
ekonomických aktivit.
• Nejsou předpokládány zásadní změny ve struktuře
osídlení.
• Administrativní členění širší sídelní struktury a
sousední obce:
- ORP Horšovský Týn
- Puclice (k.ú. Puclice)
- Křenovy
- Osvračín
- Hlohová
- Čermná u Staňkova
- ORP Stod
- Holýšov (k.ú. Dolní Kamenice u Staňkova)
- Horní Kamenice u Staňkova
- Kvíčovice
- ORP Přeštice
- Buková u Merklína
- Merklín u Přeštic
• Širší vztahy v rámci obce
• Území obce Staňkov má charakteristické centrální
uspořádání rozdělené řekou Radbuzou,
nadregionálními i regionálními dopravními tahy
(železniční trať a silnice I. a II. třídy).
• Vzájemné vztahy částí obce (Staňkov-Město, StaňkovVes, Stříbrnice, Bílý Mlýn, Vránov, Krchleby, Zelený
Háj a Ohučov) jsou z hlediska územně technického
založeny zejména na vazbách v oblasti veřejné
infrastruktury (doprava, vodní hospodářství,
zásobování el. energií a plynem, základní občanské
vybavení apod.) a ochrany přírody a krajiny (segmenty
ÚSES na místní a regionální úrovni).

l) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
ÚP Staňkov

• Širší vztahy vně obce
• Obec Staňkov je významným sídlem v oblasti
Domažlicka respektive Horšovskotýnska v prostoru
mezi městy Stod, Domažlice a Horšovský Týn s vazbou
na Merklín a vzdálenější Přeštice případně Klatovy
zejména z pohledu nabídky pracovních míst a
občanského vybavení.

• Zadání územního plánu je splněno a požadavky z něj
vyplývající byly v dokumentaci prověřeny a
zapracovány v souladu s celkovou urbanistickou
koncepcí, koncepcí veřejné infrastruktury a koncepcí
uspořádání krajiny.
• Požadavky na zapracování do ÚP vyplynuly zejména
z následujících částí zadání ÚP.
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce
• ÚP je vypracován pro celé území obce Staňkov, které
zahrnuje 5 katastrálních území.
• Zastavěné území je vymezeno v ÚP v souladu s § 58
zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů.

• Poloha obce z hlediska širších vztahů v rámci ORP
Horšovský Týn

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
• Jsou stanoveny podmínky pro ochranu nemovitých
kulturních památek.
• Ochraně hodnot jsou podřízeny všechny záměry na
změny v území.
Požadavky na rozvoj území v novém ÚP
• Část obce Staňkov – Město, Staňkov – Ves, Ohučov a
místní část Na Stříbrnici je rozvíjena jako souvisle

Zdroj:
- ÚAP ORP Horšovský Týn
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uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
- při řešení střetů záměrů v území byly preferovány
záměry vyplývající z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR PK
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného
zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu,
ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby
území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy)
• Z hlediska ochrany veřejného zdraví a to zejména
z hlediska ochrany obyvatel před nepříznivými vlivy
hluku a otřesů jsou všechny nové zastavitelné plochy
umístěny mimo přímý dosah nepříznivých vlivů
z dopravy na nadřazené komunikační síti silniční i
drážní a to především silnice I/26 a celostátní
železniční trati č. 180 (Plzeň – Domažlice).
• Plochy zastavitelné nebo plochy přestavby, které se
nachází v území s případnými negativními vlivy z
dopravy nebo v hranicích OP (ochranné pásmo)
dopravní infrastruktury, byly v ÚP důsledně prověřeny
dle hygienických podmínek a pro umístění staveb nebo
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity
v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb
a chráněných venkovních prostorech (např. bydlení,
sport, rekreace, školská a zdravotnická zařízení), jsou
určeny jako podmíněně zastavitelné.
• Ve vztahu k řešení civilní ochrany a bezpečnosti státu
je koncepce rozvoje území řešena v návaznosti na
předchozí ÚPD a bylo dodrženo ustanovení § 175,
zákona č. 183/2006 sb., dle přílohy „Vyjmenované
druhy staveb“
• Z hlediska protipožární ochrany bylo nutné počítat se
zajištěním vnějších zdrojů požární vody a dostatečného
množství nadzemních požárních hydrantů podle
požadavků ČSN 73 0873.
• Na přístupových komunikacích bylo nutné zajistit
dostatečné šířkové parametry a průjezdnost pro
požární vozidla v souladu s požadavky dle ČSN 73
0802 a 73 0804.
• Jsou respektovány podmínky z hlediska ochrany
ložisek nerostných surovin a poddolovaných území.
• Jsou respektovány podmínky z hlediska ochrany území
před povodní včetně stanovených záplavových území.
• V ÚP byly zohledněny nejzávažnější problémy v oblasti
životního prostředí.

urbanizovaný celek při respektování údolní nivy řeky
Radbuzy
• Části obce Vránov a Krchleby jsou rozvíjeny
samostatně.
• Samota Bílý Mlýn je rozvíjena samostatně
• Ve volné krajině nejsou vytvářena nová sídla nebo
samoty.
• Všechny nové zastavitelné plochy přímo navazují na
zastavěné území a vychází především z koncepce
předchozího ÚPN-SÚ a jeho následných změn č. 1 až
10.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a
problémů v území
• Pro řešení vybraných problémů a střetů v území jsou
stanoveny následující obecné podmínky:
- z hlediska ochrany hodnot území bylo nutné ve
vybraných rozvojových územích stanovit přísnější
regulativy, optimalizovat rozsah ploch změn
s požadavky na zapojení zástavby do krajinného rámce
a sídelní struktury s využitím ploch sídelní zeleně
- z hlediska ochrany ZPF, kdy zastavitelné plochy jsou
lokalizovány do ploch zemědělské půdy nejlepší
kvality, bylo nutné optimalizovat rozsah zabíraných
ploch ve vztahu k předpokládanému demografickému
rozvoji města a zapojení do širších územních
souvislostí
- zapracování ploch pro výstavbu nad rámec ploch, které
již byly projednány a schváleny v platném ÚPN-SÚ
respektive dosud vydaných změnách bylo zvažováno
velice přísně s tím, že musela být zajištěna plošná
kompenzace tak, aby nebyl zábor půdního fondu
nepřiměřeně navyšován.
- z hlediska hygieny prostředí a pohody bydlení
z důvodu vysoké hlukové zátěže na vybraných
komunikacích bylo preferováno takové řešení dopravy,
které zlepší současnou situaci i s využitím přestavby
problémových míst na silniční síti s požadavky na
zapracování vybraných nových dopravních koridorů
vyplývajících ze ZÚR PK
- při řešení průchodu segmentů ÚSES zastavěným
územím byl plošný rozsah těchto prvků optimalizován
také s ohledem na jiné požadavky v území zejména
z hlediska ochrany urbánních hodnot
- z hlediska posuzováni vlivů koncepce na ŽP záměry
nadmístního významu (přeložka silnice I. třídy a
modernizace železniční trati) vychází z vydaných ZÚR
PK včetně jejich posouzení z hlediska vlivu na ŽP.
- záměr na přeložku silnic II. a III. třídy je řešen jako
plocha územní rezervy
- záměr na těžbu stavebního písku v Krchlebech je
pouze částečně řešen jako plocha těžby nerostů –
zastavitelná s tím, že není dotčen PF s nároky na
rekultivaci dotčených ploch po ukončení těžby a
s podmínkou, že roční objem těžby nepřekročí 10.000
tun/rok.
- ani ostatní místní záměry na změny v území (plochy
technické infrastruktury pro hospodaření s odpady –
třídírna, kompostárna a technický dvůr města, plochy
výroby a skladování – lehká výroba) nedosahují hodnot

Základní požadavky z hlediska bilance využití
vymezených zastavitelných ploch v platné ÚPD a
účelného využití zastavěného území s požadavky na
řešení v novém ÚP
• Z hlediska účelného využití zastavěného území a
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ve
smyslu stavebního zákona byly předpokládané nároky
na nové plochy řádně posouzeny a výsledné řešení
bylo optimalizováno na podkladě orientačního
urbanistického propočtu s ohledem očekávaný na
demografický a hospodářský rozvoj v řešeném území.
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• Je respektováno ochranné pásmo dráhy ve smyslu
zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách ve znění pozdějších
předpisů.
• Dle ZÚR PK je sledován záměr na směrové úpravy
respektive modernizaci železniční trati včetně
zdvojkolejnění s tím, že na území obce Staňkov se
jedná o vedení železniční trati v nové trase včetně
umístění nové žst. Staňkov.
• Do řešeného území zasahují ochranná pásma letiště
Staňkov, která jsou respektována.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch
přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury
a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
• Záměry na vymezení ploch změn v území plně vychází
z celkové koncepce v předchozí ÚPD a respektují
požadavky vyplývající z PÚR ČR a ZÚR PK.
• PÚR ČR a ZÚR PK stanovují priority, kritéria a
podmínky pro udržitelný rozvoj území a rozhodování o
změnách v území, které musely být v ÚP respektovány.
1. Požadavky na urbanistickou koncepci
• Z hlediska rozdílného způsobu využití v souladu s
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších
předpisů jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem
využití se stanovením podmínek pro jejich rozdílní
způsob využití (RZV).
• Plochy segmentů ÚSES byly vymezeny jako plochy
smíšené nezastavěného území nebo plochy přírodní.
• Z hlediska prostorového uspořádání území je v rámci
zastavitelných ploch řešena výhradně nízkopodlažní
zástavba v souladu s požadavky vyplývajícími
z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území ve znění pozdějších předpisů.
• Urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury
a koncepce uspořádání krajiny včetně systému
ekologické stability klade důraz na ochranu krajinného
rázu, obytnou funkci území, pohodu bydlení a vazbu na
krajinné zázemí.
• Rozvoj zastavitelných ploch je řešen především
v přímé návaznosti na zastavěné území a to zejména
pro bydlení v nízkopodlažních bytových domech,
rodinných domech nebo usedlostech vesnického
charakteru včetně občanského vybavení komerčního a
veřejného.

Zásobování vodou
• Návrh řešení zásobování vodou zohledňuje PRVKPK
(Plán rozvoje vodovodu a kanalizace Plzeňského
kraje).
• V ÚP jsou respektovány známé záměry a OP
(ochranné pásmo) vodovodních řadů, které se
vymezuje podle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů k jejich bezprostřední ochraně
před poškozením.
Odkanalizování a čištění odpadních vod
• Návrh řešení odkanalizování a čištění odpadních vod
zohledňuje PRVKPK (Plán rozvoje vodovodu a
kanalizace Plzeňského kraje).
• V ÚP jsou respektovány známé záměry a OP
(ochranné pásmo) kanalizačních řadů, které se
vymezuje podle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů k jejich bezprostřední ochraně
před poškozením.
Zásobování elektrickou energií a telekomunikace
• V územním plánu jsou respektovány známé záměry,
koridory nadřazených VN 22 kV a jejich ochranná
pásma ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetický
zákon, ve znění pozdějších předpisů.
• Ojedinělé přeložky vedení a rozšíření sítě VN 22 kV
s novými trafostanicemi jsou řešeny s ohledem na
umístění a rozsah nových zastavitelných ploch a ploch
přestavby.

2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
• Koncepce řešení veřejné infrastruktury v ÚP plně
navazuje na předchozí ÚPD včetně zapracování
záměrů místního i nadmístního významu nebo již
vybudovaných
částí
dopravní
a
technické
infrastruktury.

Zásobování teplem a plynem
• V územním plánu jsou respektovány známé záměry a
koridory nadřazených plynovodních vedení včetně
jejich ochranných a bezpečnostních pásem ve smyslu
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění
pozdějších předpisů.

Doprava
• Koncepce dopravy je řešena s ohledem na budoucí
rozvoj města s požadavkem na optimalizaci tras, jejich
reálnost a zejména za účelem splnění požadavku na
snížení hlukové zátěže v souvisle zastavěných
částech.
• Jsou zapracovány dopravní koridory vyplývající
z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR PK s tím, že navíc bylo
prověřeno řešení přeložky silnic II. a III. třídy jako
koridory uzemní rezervy respektive záměr nadmístního
významu, který zatím není zapracován do ZÚR PK.
• Jsou respektovaná ochranná pásma silnic a zejména
OP silnice I/26 včetně souvisejících staveb a objektů
v šíři 50 m od osy přilehlého jízdního pásu anebo od
osy větve křižovatky dle §§ 30 a 32 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů.

Hospodaření s odpady
• V řešeném území není lokalizovaná nová skládka
odpadu.
• V ÚP jsou vymezeny plochy pro VS – plochy smíšené
výrobní vhodné pro umístění zařízení pro hospodaření
s odpadem v rámci technického dvora města s tříděním
odpadu (sběrný dvůr) a jeho případným zpracováním
(kompostárna).
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• Na celostátní železniční trati č. 180 je zpřesněn a
vymezen koridor pro stavbu:
- ZD180/03 - trať č. 180 - úsek Zbůch – Česká Kubice,
modernizace – zdvojkolejnění a elektrizace se
směrovou optimalizací
• Na celostátní síti cyklotras v ÚP je zpřesněn a vymezen
koridor pro stavbu:
- Dálková cyklotrasa – Praha – Plzeň - Regensburg
• Na úseku ÚSES jsou zpřesněny a zapracovány prvky
RÚSES (regionální územní systém ekologické stability)
v koordinaci s LÚSES (Lokální územní systém
ekologické stability).
• Do ÚP jsou zapracovány kromě záměrů
mezinárodního, republikového a nadmístního významu
v souladu se ZÚR PK také ostatní záměry, které jsou
stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Plzeňského kraje.
• Pro zapracování a zpřesnění v ÚP jsou dle územně
technických možností zapracovány doporučené šířky
koridorů nadmístního významu:
- železniční trať – 200 m
- silnice I. třídy – 200 m
- silnice II. třídy – 100 m

Veřejná občanská vybavenost
• Rozvoj veřejné občanské vybavenosti je řešen
v územním plánu s ohledem na rozsah rozvoje obce
jako celku tak i jeho jednotlivých sídelních částí
s ohledem na požadavky vyplývající ze záměrů obce.
Veřejná prostranství
• Veřejná prostranství byla řešena v přiměřené
podrobnosti a s ohledem na stávající veřejná
prostranství, která jsou zachována a chráněna zejména
v obvodu původní zástavby Staňkova i ostatních sídel
v rámci řešeného území.
3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny
• Z hlediska rozdílného způsobu využití v souladu s
požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších
předpisů jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem
využití se stanovením podmínek pro jejich rozdílní
způsob využití (RZV).
• Celé území města Staňkov je hydrologicky zranitelnou
oblastí dle Nařízení vlády ČR 103/2003 Sb. ve znění
Nařízení vlády ČR 219/2007 Sb.
• Území obce Staňkov je součástí území se zvýšenou
ochranou krajinného rázu v rámci Domažlicko-chodské
oblasti.
• Účelové komunikace (ÚK) vymezené v § 2, odst. 2,
písm. d) a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou
vymezeny v ÚP jako plochy dopravní infrastruktury dle
§ 9, odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využití území
• V ÚP bylo prověřeno plošné a prostorové uspořádání
nezastavěného území a změn nebo opatření v krajině
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné
vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
• Zapracována byla koncepce ÚSES včetně vymezení a
upřesnění segmentů SES na úrovni regionální a místní
s tím, že na území obce se nadregionální ÚSES
nevyskytuje.

• Upřesnění požadavků vyplývajících z územně
analytických podkladů
• V ÚP bylo nutné respektovat limity využití území a
rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) vyplývající
z ÚAP ORP Horšovský Týn.
• Z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek
URÚ byla obec zařazena do kategorie 2c, kde
dominuje dobrý stav avšak hodnocení životního
prostředí je nepříznivé.
• V ÚP jsou zapracována opatření pro zlepšení
územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
které jsou hodnoceny jako nepříznivé.
• Proto je v ÚP kladen důraz na koncepci dopravní
infrastruktury, koncepci sídelní zeleně a koncepci
uspořádání krajiny s tím,
že nízký koeficient
ekologické stability souvisí také s velmi velkým
stupněm zornění, velice malým podílem ploch TTP
(trvalý travní porost) a ploch vodních. Zároveň je
zapracován RÚSES a MÚSES na podkladě KPÚ a
Generelu ÚSES, které byly v řešeném území dány do
souladu s komplexní pozemkovou úpravou, která již
pokrývá všechny k.ú. v řešeném území.
• Rozvoj obce úzce souvisí s rozvojem bydlení. Územní
plán proto vymezuje nejvhodnější rozvojové plochy.
• Základním a do značné míry společným tématem pro
celé území ORP je silniční doprava řešení problémů
s ní souvisejících (zejména na silnicích I/26, II/185).
Nalezení, určení a dlouhodobé udržení systému jejich
řešení, bylo dominantním úkolem. Návazně na
problematiku dopravy bylo prioritně nutno řešit
urbanizaci (koncept zástavby) v plochách náležejících
do tzv. rozvojové osy podél silnice I/26. ÚP proto ověřil
vhodnost navržených tras, navrhuje alternativní trasu
přeložky silnice I/26 v Ohučově.
• Zachování všech atributů kulturně historického
bohatství, včetně dané urbanistické struktury osídlení a

Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního
rozvoje
• Z PÚR vyplývají republikové priority, které jsou v ÚP
respektovány a zapracovány.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací
dokumentace vydané krajem
• V ZÚR PK jsou stanoveny priority územního plánování
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně
zohlednění priorit stanovených v PÚR ČR, které
musely být v ÚP respektovány a zapracovány.
• Do ÚP jsou zapracovány záměry mezinárodního,
republikového a nadmístního významu.
• Na celostátní silniční síti silnic I. třídy v ÚP je zpřesněn
a vymezen koridor na silnici I/26 pro stavbu:
- SD26/01 - Nýřany (mimoúrovňová křižovatka s D5) Chotěšov - Stod - Staňkov - Horšovský Týn, přeložka
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kulturních památek a archeologických lokalit také další
vybrané stavby lidové architektury, významné a
architektonicky nebo urbanisticky zdařilé realizace
veřejných staveb aj. proti negativním zásahům.
• Dále bylo třeba uplatnit ochranu drobných staveb i
mimo zastavěné území (drobné architektonické a
historické objekty, pomníky, sloupky, křížky apod.).

zlepšení jeho využití, je cílem koncepce ÚP. Územní
plán proto respektuje tyto hodnoty, prověřil jejich
lokalizaci a provedl jejich případné doplnění či
zpřesnění.
• ÚP prověřil vhodnost užívání půdního fondu, zejména v
oblastech, které zároveň patří k oblastem odvodněným
na výrazně svažitých plochách s větším nebezpečím
eroze a vymezil plochy pro případnou změnu využití
(zatravnění) při respektování záměrů na realizaci
společných zařízení dle KPÚ. Dále ÚP prověřil
vhodnost stávajícího využívání některých nivních půd
(zatravnění) v souladu se záměry dle KPÚ a ÚSES.
Zastavitelné plochy jsou navrhovány mimo nivní půdy a
přednostně na půdách mimo 1. třídu ochrany ZPF.
• Územní plán prověřil území v rozsahu záplavového
území a navrhl přiměřená protipovodňová opatření.
• Z pohledu TUR (trvale udržitelný rozvoj) je cílem a
smyslem navrhovaných řešení v ÚP nalezení správné
míry a rovnováhy mezi všemi faktory formujícími
budoucí vývoj. Dominantním střetem zájmů je
plánovaný rozvoj dopravy, bydlení a výroby – versus –
ochrana přírody a krajiny – versus – soukromé
vlastnictví.

Ochrana vybraných souborů a objektů
• Kromě NKP a ÚAN je v ÚP zajištěna ochrana dalších
objektů a staveb, areálů, souborů a veřejných
prostranství, jejichž seznam a zákres je uveden
v textové a grafické části odůvodnění ÚP.
Limity využití území
• V ÚP jsou respektovány všechny známé limity využití
území vycházející z ÚAP ORP Horšovský Týn i
nadřazené ÚPD a byly zohledněny ostatní hlavní
omezujících faktory v území, které jsou uvedeny
v příslušných částech ÚP.
Hlavní problémy, střety a ohrožení v území
• V ÚP jsou řešeny následující hlavní problémy, střety a
ohrožení v území s tím, že způsob jejich řešení je
podrobně uveden v příslušné části odůvodnění ÚP.

Problémy a střety k řešení v územně plánovací
dokumentaci.
• Závady urbanistické
- U10 Krchleby - věžový vodojem, negativní výraz v
krajině, možno zmírnit ochrannou zelení s tím, že v ÚP
je zapracována vize o budoucím využití VDJ jako
rozhledna při zajištění dostatečné dopravního přístupu
s možností omezeného zaparkování OA návštěvníků.
• Závady dopravní infrastruktury
- D13 Velké dopravní zatížení silnic I. a II. třídy v obci navržené přeložky silnic I/26 a II/185 je řešeno
přeložkou vybraných úseků silnic.
- D14 Špatné rozhledové poměry na mostu na silnici
II/185 ve Staňkově a na mostu na silnici 1853 směr
Osvračín, jsou řešeny přeložkou nebo úpravou
směrových, výškových a šířkových parametrů
vybraných úseků silnic.
• Střety
- S14 Střet prvků ÚSES s navrženou úpravou trasy
celostátní železnice (3. tranzitní koridor) je řešen
koordinací a úpravou vymezení dotčených prvků
RÚSES
- S15 Střet koridorů přeložky silnice a celostátní
železnice ve Staňkově a v Ohučově, je řešen
mimoúrovňovým křížením případně s MÚK včetně
připojení navazujících úseků silnic nižších tříd.
- S16 Střet navrženého koridoru železnice se
stanoveným záplavovým územím je řešen stanovením
podmínek s využitím mostních staveb respektive
estakády při průchodu údolní nivou Radbuzy a Zubřiny.

• Požadavky na rozvoj území, plošné a prostorové
uspořádání území, urbanistickou koncepci, koncepci
veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny
• Pro budoucí udržitelný rozvoj předmětného území je
nutné nadále prosazovat rovnováhu mezi přírodně,
kulturně a historicky danými fenomény území a nově
založenými rozvojovými možnostmi.
• ÚP proto vychází z charakteristického topografického
rozdělení území obce Staňkov ve směru Z-V na tři
oblasti a v řešeném území jsou vymezeny tzv. územní
sektory s uvedením základní koncepce jejich
udržitelného rozvoje v závislosti na jejich specifickém
charakteru v členění na urbanistické a krajinné sektory.
• V urbanistických sektorech se v návaznosti na
převážně urbanizované respektive zastavěné území
s možností přestavby předpokládá více či méně
souvislý urbanistický rozvoj.
• V krajinných sektorech, které jsou součástí převážně
neurbanizovaného respektive nezastavěného území je
prvořadá ochrana přírody a krajiny s možností pouze
omezeného stavebního rozvoje v návaznosti na
stávající zástavbu a rozvoj vybrané dopravní a
technické infrastruktury, těžby nerostných surovin,
hospodaření na lesní a zemědělské půdě včetně
nepobytových forem rekreace v krajině.
Základní požadavky na urbanistickou koncepci
Demografická struktura obyvatelstva
• Uvažovaný vývoj počtu obyvatel je v ÚP stanoven
rozmezím, v němž by se měl výhledový počet obyvatel
předmětného území v následném období zhruba 15-ti
let pohybovat. Předpoklad demografického vývoje byl
konfrontován s územním rozvojovým potenciálem

Upřesnění požadavků vyplývajících z doplňujících P+R
Stav, vývoj a základní předpoklady a podmínky ochrany
a rozvoje hodnot území
• V ÚP bylo potřebné z hlediska ochrany a rozvoje
hodnot území chránit kromě zapsaných nemovitých
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• RZV vychází v ÚP ze současného způsobu využití
ploch s tím, že plochy RZV jsou v souladu se
specifickými vlastnostmi využití území dále členěny.
• Způsob řešení využití ploch je zapracován a popsán
včetně odůvodnění v příslušných částech grafické a
textové části ÚP.

města tak, aby byly vytvořeny odpovídající podmínky
pro jeho udržitelný rozvoj.
• Jedním z podkladů pro stanovení demografického
rozvoje v ÚP byly závěry z Prognózy vývoje
obyvatelstva Plzeňského kraje (KÚPK 2010).
Ekonomická a sociální struktura obyvatelstva
• V území je sledovaná stabilizace tradičních odvětví,
která mají k dispozici kvalifikovanou pracovní sílu.

Záměry na provedení změn v území
• Do ÚP budou zapracovány a vyhodnoceny záměry na
změny v území vyplývající z předchozí ÚPD především
z důvodu zajištění koordinace a kontinuity rozhodování
v území.
• Kromě záměrů vyplývajících z předchozí ÚPD jsou
zapracovány nové požadavky města na rozvoj území
vzešlé z podkladů k novému ÚP při dotazníkové a
anketní akci v rámci přípravných prací na ÚP a
zapracované v doplňujících průzkumech a rozborech a
zadání.
• Všechny záměry na změny v území byly v ÚP
prověřeny, případně upraveny tak, aby byly v souladu
s celkovou urbanistickou koncepcí, koncepcí veřejné
infrastruktury a koncepcí uspořádání krajiny zejména
z pohledu ochrany veřejných zájmů, kromě jiného na
úseku ochrany půdního fondu a zajištění vyváženosti
z pohledu URÚ (udržitelný rozvoj území).
• Číselné značení i název respektive popis všech záměrů
na změny v území mohou být v ÚP oproti zadání ÚP
odlišné.

Sídelní struktura
• Staňkov je i nadále sledován jako město s významnou
obsluhující respektive střediskovou funkcí v sídelní
struktuře v rámci ORP Horšovský Týn s vazbou na
území ORP Stod ORP Přeštice.
Širší vztahy v území
• V ÚP jsou respektovány vzájemné vztahy částí obce
z hlediska územně technického založeného zejména
na vazbách v oblasti veřejné infrastruktury (doprava,
vodní hospodářství, zásobování el. energií a plynem,
základní občanské vybavení apod.) a ochrany přírody a
krajiny (segmenty ÚSES).
• Město Staňkov je v ÚP i nadále sledováno jako
významné sídlo v oblasti Domažlicka respektive
Horšovskotýnska v prostoru mezi městy Stod,
Domažlice a Horšovský Týn s vazbou na Merklín a
vzdálenější Přeštice a Klatovy zejména z pohledu
nabídky pracovních míst, občanského vybavení,
rekreace a cestovního ruchu.
• Zároveň jsou v ÚP zohledněny stávající územně
technické vztahy k sousedním obcím, které jsou
především v oblasti veřejné infrastruktury.

Základní požadavky na koncepci veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Pěší a cyklistická doprava
• Jako nejvýznamnější z pohledu místního významu jsou
v ÚP chápany směry pohybu pěších:
- Staňkov – Město (náměstí) – Staňkov – Ves (Nádražní
ulice - železniční stanice)
• V ÚP je respektována, zapracovaná a zpřesněná
dálková cyklotrasa.
• Na dálkovou cyklotrasu navazují cyklotrasy
nadmístního a místního významu.

Uspořádání území a podmínky pro urbanistickou
koncepci, včetně podmínek pro vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
• Protože řešené území má podstatně omezené
možnosti prostorového rozvoje musely být nové
rozvojové záměry korigovány s ohledem na
nejvýznamnější limity:
- záplavové území
- konfigurace krajiny a ochrana krajinného rázu
- ochrana půdního fondu
- fragmentace území systémy dopravy a technické
infrastruktury místního a nadmístního významu,
a musela být kromě výstavby na nových plochách v ÚP
prověřena také přestavba území a jeho regenerace.

Silniční doprava
• V ÚP je zapracován záměr nadmístního významu na
přeložku silnice I. třídy vyplývající ze ZÚR PK, který byl
v úseku Ohučov zpřesněn dle aktuální PPD (přípravná
projektová dokumentace) jako VPS.
• V ÚP je v návaznosti na realizovanou přeložku silnice
I/26 prověřeno řešení územní rezervy dopravního
koridoru pro přeložku silnice II. třídy (II/185) podél
jihozápadního okraje Staňkova.
• V ÚP je v návaznosti na modernizaci železniční trati
včetně umístění nové žst. prověřeno řešení územní
rezervy dopravního koridoru pro krátkou přeložku silnic
III. třídy podél západního okraje Staňkova v souběhu
s novou železniční tratí.

Vybrané základní funkční složky využití území
• V ÚP jsou respektovány požadavky na stabilizaci i
rozvoj vybraných základních funkčních složek využití
území s tím, že způsob řešení je zapracován a popsán
včetně odůvodnění v příslušných částech grafické a
textové části ÚP.

Železniční doprava
• V řešeném území je sledován záměr na směrové
úpravy, modernizaci a elektrizaci železničního koridoru
(č. trati 180 v úseku Plzeň – Domažlice

Základní požadavky na RZV – Rozdílný způsob využití
ploch
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• Jedná se o záměr nadmístního významu vyplývající ze
ZÚR PK, který bude dle aktuální PD (projektová
dokumentace) zapracován do ÚP Staňkov jako VPS.
Letecká doprava
• Obvod veřejného vnitrostátního letiště Staňkov je
stabilizován a technická ochranná pásma letiště jsou
respektována s tím, že vzhledem k charakteru provozu
letiště nejsou stanovena hluková pásma.

- Náměstí včetně předmostí v ulici 28. října ve Staňkově
- Městě
- Náves ve Staňkově - Vsi
- Vrch Mastník ve Staňkově - Vsi
- Náves v Krchlebech
- Náves ve Vránově
- Ulicová náves v Ohučově
Základní požadavky na koncepci uspořádání krajiny
Ochrana přírody a uspořádání krajiny
Ochrana přírody a krajinného rázu
• V ÚP byly zohledněny charakteristické rysy
předmětného území.
• Z hlediska krajinného rázu a zapojení osídlení do
krajiny byly v ÚP zohledněny citlivé výškové úrovně,
horizonty, v řešeném území ve výšce 370,00, 410,00,
430,00 a 460,00 mnm.
• Výškové zónování bylo v ÚP zohledněno a dále
rozvinuto ve formě prostorových regulativů (IVP a VRZ)
za účelem ochrany krajinného rázu a ostatních hodnot
území.

Negativní vlivy dopravy
• V ÚP jsou v rámci urbanistické koncepce rozvoje území
a koncepce veřejné infrastruktury zohledněny negativní
vlivy z dopravy na silnicích I.,II., III. třídy a železniční
trati č. 180 a 182 s tím, že nové záměry na změny
umístěné v ochranném pásmu dopravních staveb jsou
omezeny.
Technická infrastruktura
Vodní hospodářství
• Řešení ÚP navazuje na již realizované úseky nových
vodovodních řadů a kanalizace.
• V souvislosti s řešením vybraných rozvojových ploch
byly v ÚP prověřeny a aktualizovány záměry dle
dostupných podkladů.

Ochrana půdního fondu
Zemědělská půda (ZPF)
• V předmětném území byly dokončeny komplexní
pozemkové úpravy ve všech k.ú. a řešení ÚP z těchto
podkladů vychází.

Energetika a spoje - zásobování el. energií a
telekomunikace
• Stávající energetické zdroje jsou stabilizovány a
s umístěním nových energetických zdrojů jako jsou
velkoplošné FVE nebo VTE (větrná elektrárna) se
vzhledem k ochraně krajinného rázu a celkovému
charakteru a vlastnostem území neuvažuje.
• V souvislosti s řešením vybraných rozvojových ploch
byly v ÚP prověřeny a aktualizovány záměry dle
dostupných podkladů.

Lesní půda (PUPFL – pozemky určené k plnění funkce
lesa)
• V maximální míře jsou v ÚP respektovány zachovalé
lesní porosty jako významné prvky převážně
zemědělsky obhospodařované krajiny.
Hydrologie, vodní toky a nádrže
• V ÚP je respektované stanovené záplavové území
(Q100) včetně aktivní zóny záplavového území na řece
Radbuza a Zubřina.
• Puclický potok (Laškovský potok), Srbický potok ani
ostatní drobné vodní toky nemají stanoveno záplavové
území. Proto byl v ÚP zohledněn požadavek na
dodržení minimálního odstupu nových staveb od
katastrální hranice toku od 6 do 20 m a více v závislosti
na místních podmínkách včetně zajištění alespoň
jednostranného přístupu.

Energetika - zásobování teplem a plynem
• V souvislosti s řešením vybraných rozvojových ploch
byly v ÚP prověřeny a aktualizovány záměry dle
dostupných podkladů.
Odpadové hospodářství
• Na území obce Staňkov se již nenachází žádná
provozovaná skládka odpadu a se založením skládky
odpadu se neuvažuje.

Ochrana před povodněmi a zaplavením
• V ÚP byla prověřena protipovodňová opatření dle
Studie protipovodňových opatření Plzeňského kraje
s tím, že opatření ve studii vycházela z předchozího
ÚPN-SÚ a podmínky v území se od té doby změnily
zejména tím , že hranice Q100 doznala změn a nově
byla vymezena aktivní zóna.
• Navržená opatření a jejich odůvodnění je uvedeno
v grafické části a textové části ÚP.
• Kolem vodotečí a vodních nádrží je v ÚP zajištěn
minimální volný koridor (manipulační prostor) pro
přístup k vodoteči z hlediska jejich údržby a zajištění
bezodkladných prací souvisejících se zajištěním
průtočnosti koryta.

Veřejné občanské vybavení
• Případné nároky na MŠ, ZŠ a na zařízení ostatních
druhů především veřejného občanského vybavení byly
v ÚP prověřeny v míře přiměřené podrobnosti řešení
s tím, že návrh řešení je zapracován v příslušné
textové a grafické části ÚP.
Veřejná prostranství
• Nejvýznamnější plochy veřejných prostranství, které
jsou jako hodnotné v ÚP chráněny před nevhodnými
zásahy a dále rozvíjena jejich základní urbánní funkce
jsou:
- Náměstí ve Staňkově - Městě
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• V souvislosti s lokálním povodňovým nebezpečím bylo
nutno uvažovat také s potenciální možností vzniku
průlomové vlny způsobené nahromaděním vody v
oblastech při vtoku vodotečí do zastavěných částí
(zatrubnění toků, nedostatečné propustky apod. pod
Stříbrnicí, pod Čermenským lesem, Ohučov) nebo
protržením hráze rybníků nad zastavěnými částmi sídel
(Puclický potok, Laškovský potok)
• Protože mohou být při déle trvajících vydatných deštích
zaplavovány pozemky zahrad a rodinných domů
zejména ve Staňkově – Vsi a v menší míře ve Vránově
a Ohučově bylo potřebné zapracovat příslušná
opatření včetně SZ (společná zařízení) dle KPÚ
(komplexní pozemková úprava).

Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací
• V územním plánu jsou vymezeny plochy pro VPS
(veřejně prospěšné stavby) pouze v nejnutnějším
možném rozsahu, které vyplývají zejména z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje.
• Koncepce rozvoje ploch a koridorů VPS zohledňuje
v rámci územně technických možností vlastnické
vztahy v území.
• Vymezení ploch VPO není dle zjištění podmínek
v území dle ÚP účelné.
• Vymezení ploch pro asanaci nebylo požadováno.
Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací
dokumentace vydané krajem,
• Do ÚP jsou zapracovány záměry mezinárodního,
republikového a nadmístního významu jako VPS
(veřejně prospěšné stavby):
- SD26/01 - Nýřany (mimoúrovňová křižovatka s D5) Chotěšov - Stod - Staňkov - Horšovský Týn, přeložka
- ZD180/03 - trať č. 180 - úsek Zbůch – Česká Kubice,
modernizace – zdvojkolejnění a elektrizace se
směrovou optimalizací
• Vymezené plochy a koridory veřejně prospěšných
staveb v ZÚR PK zahrnují i plochy a koridory provozně
souvisejících staveb a zařízení.

Ochrana vodních zdrojů
• V ÚP jsou respektovány zdroje vody včetně jejich OP.
Územní systém ekologické stability krajiny
• RÚSES a navazující MÚSES v daném území byl v ÚP
zapracován a zpřesněn včetně úprav vyplývajících z
ukončených
nebo
rozpracovaných
KPÚ
s
revizí návazností na území sousedních obcí a
v koordinaci se záměry nadmístního a místního
významu.
Ložiska nerostných surovin, území poddolovaná a
rekultivace ploch po těžbě
• V řešeném území (k.ú. Krchleby u Staňkova) se
nachází ložisko nevyhrazených nerostů (tech. zeminy,
štěrkopísky) č. ložiska 5175600. Probíhá zde občasná
těžba firmou RENOVUM-Stavební činnost s.r.o. s tím,
že se v dané ploše počítá se zachováním těžby.
• V řešeném území jsou respektovaná nebilancovaná
ložiska nerostných surovin a zohledněna předchozí
důlní činnost.
• Pro podrobnější návrh a posouzení možnosti nové
výstavby na rozvojových plochách v rozsahu území
postiženého předchozí důlní činností v Krchlebech bylo
zajištěno báňské posouzení z hlediska možného vlivu
poddolování na budoucí výstavbu, které sloužilo jako
podklad pro zapracování zastavitelných ploch
v dotčeném území.

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
Požadavky na vymezení ploch, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o
parcelaci
• Vymezení ploch, ve kterých by bylo nutné rozhodování
o změnách v území podmínit dohodou o parcelaci,
nebylo požadováno.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých
bude rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
• Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie bylo požadováno
v lokalitách:
- Staňkov - Ves - Obytná zóna Pod Čermenským lesem
- Staňkov - Ves - Obytná zóna Nad Tyršovou ulicí
- Staňkov – Město - Obytná zóna Puclická ulice za
školkou
- Staňkov – Město - Obytná zóna Americká ulice za
zahradnictvím
• V průběhu zpracování ÚP zejména s ohledem na
ochranu hodnot v území bylo zpřesněno vymezení
ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie bylo požadováno v lokalitách:
- Staňkov – Ves - Obytná zóna RD U Čermenského lesa
- Staňkov – Ves - Obytná zóna RD Nad Tyršovou ulicí
- Staňkov – Město - Obytná zóna RD Puclická
- Staňkov – Ves - Rekreační zóna Lesopark Mastník

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních
rezerv
• V územním plánu jsou vymezeny plochy a koridory
územních rezerv pouze v nutném rozsahu tak, aby
mohl být zajištěn dlouhodobý vyvážený a udržitelný
rozvoj řešeného území.
Upřesnění požadavků vyplývajících z doplňujících P+R
• V ÚP bylo prověřeno vymezení koridorů územní
rezervy pro záměry na přeložku silnic II. a III. třídy
v návaznosti na realizovanou přeložku silnice I/26 a
připravovanou modernizaci železniční trati s novou
železniční stanicí Staňkov.
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- A. Koordinační výkres (měřítko 1:5000)
- B. Výkres širších vztahů (měřítko 1:100000)
- C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(měřítko 1:5000)
• Vyhodnocení
předpokládaných
důsledků
navrhovaného řešení na ZPF je provedeno v souladu
se zákonem ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu a vyhláškou č. 48/2011 Sb., o stanovení
tříd ochrany a podle společného metodického
doporučení MMR a MZP k: „ Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond v územním plánu ", který byl
zveřejněn ve Věstníku MZP v 09/2011.
• V odůvodnění ÚP je doložena nezbytnost požadavku
na odnětí zemědělské půdy dle ustanovení §§ 4 a 5
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu a přitom bude zohledněn dosavadní
územní rozvoj zejména v oblasti bydlení a výroby a
skladování.

- Staňkov – Město - Smíšená obytná zóna U sokolovny
- Staňkov – Město - Smíšená zóna Americká (požadavek
byl na základě vyhodnocení výsledků SJ k návrhu ÚP
zrušen)
- Staňkov – Město a Ves - Smíšená obytná zóna 28.října
• Vymezení a odůvodnění potřeby zpracování územní
studie pro vybraná území je uvedeno v textové a
grafické části ÚP a jeho odůvodnění.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých
bude rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu
• Vymezení ploch a koridorů, ve kterých by bylo nutné
podmínit rozhodování v území vydáním regulačního
plánu, nebylo požadováno.
Požadavek na zpracování variant řešení
• Zpracování variant řešení ÚP nebylo požadováno.
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního
plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení
• Grafická část územního plánu byla vypracována na
podkladě digitální katastrální mapy předané
pořizovatelem ÚPD pro celé řešené území, tj. k. ú.
Staňkov-Město, k.ú. Staňkov-Ves, k.ú. Vránov, k.ú.
Krchleby u Staňkova a k.ú. Ohučov.
• Dokumentace jednotlivých dílčích fází byla zpracována
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti vše ve
znění pozdějších předpisů a obsahuje:
Územní plán
• Územní plán Staňkov obsahuje textovou a grafickou
část.
• Textová část bude obsahovat kapitoly dle přílohy č. 7 k
vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění
pozdějších předpisů.
• Grafická část obsahuje výkresy:
- A. Výkres základního členění území (měřítko 1:5000)
- B. Hlavní výkres (měřítko 1:5000)
- B.1 Výkres koncepce veřejné infrastruktury (měřítko
1:5000)
- C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací (měřítko 1:5000)
Odůvodnění
• Odůvodnění Územního plánu Staňkov obsahuje
textovou a grafickou část.
• Textová část obsahuje kromě náležitostí vyplývajících
ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst.
4 a 5 stavebního zákona kapitoly dle přílohy č. 7 k
vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění
pozdějších předpisů.
• Grafická část bude obsahovat výkresy:

Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území.
• Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí se
vzhledem k rozsahu a formě požadovaných změn
v území nepředpokládá a nebylo v Zadání ÚP Staňkov
požadováno.

m) Vyhodnocení souladu se schváleným
výběrem nejvhodnější varianty a
podmínkami k její úpravě v případě postupu
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona
• ÚP není řešen ve variantách. Pro ÚP Staňkov není
relevantní.

n) Vyhodnocení souladu s pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu v
případě postupu podle § 51 odst. 3
stavebního zákona
• Pro ÚP Staňkov není relevantní.

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

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

q) Výčet záležitostí nadmístního významu,
které nejsou řešeny v zásadách územního
62

MĚSTO STAŇKOV

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
rozvojových ploch včetně uvedené nové žst. Staňkov
na silnici II. třídy a jejím prostřednictvím na silnici I.
třídy mimo souvislé obytné území vzhledem k zajištění
bezpečnosti a zdraví obyvatel, ochrany životního
prostředí
včetně
hodnot
urbanistických
a
architektonických.
• Návrh rezervní plochy koridoru vychází z požadavků
vyplývajících ze ZÚR PK ve znění Aktualizace č.1 a to
zejména záměru na modernizaci železniční trati, který
byl v řešeném území upřesněn dle studie SŽDC (2015)
s tím, že se jedná o řešení případných negativních
dopadů do území s vyššími nároky na dopravní
připojení nové železniční stanice s potřebným
vybavením.
• V souladu s výhledovou koncepcí dopravy v řešeném
území bude nová silnice úrovňově připojena na
výhledovou přeložku silnice II/185 v ulici Americká
s tím, že uvedená přeložka silnice III/19352 je vedena
v souběhu s budoucí železniční tratí ve společném
koridoru.
• Současný průjezd souvislým zastavěným území
v centrální části Staňkova vykazuje významné dopravní
závady, které nelze řešit méně náročnými úpravami
s tím, že do budoucna po realizaci železniční trati
v nové trase a s tím související železniční stanice lze
předpokládat další zvýšení dopravní zátěže a ohrožení
bezpečnosti a zdraví obyvatel v centru města.
• Jedná se zejména o následující závady:
- průjezd souvislým obytným územím kolem MŠ
s nepřehlednými úseky a nevyhovujícími rozhledovými
parametry v křižovatkách zejména v oblasti náměstí
T.G. Masaryka
- chybějící chodníky a nevhodné parametry stávajících
komunikací pro pěší a cyklisty.

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení

• ÚP obsahuje záležitosti nadmístního významu, které
nejsou řešeny v ZÚR PK. Proto ÚP obsahuje jejich
výčet s odůvodněním potřeby jejich vymezení.
• Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou
řešeny v ZÚR PK:
- D - Plochy dopravní infrastruktury silniční
Označení
plochy
Z513(W)
R521
R522
R523
R524

Název
Přeložka silnice III/1853 Staňkov-Osvračín
Přeložka silnice III/19352 Staňkov-Puclice
Přeložka silnice III/19346 Staňkov-Čečovice
Přeložka silnice II/185 Staňkov-Klatovy
Přeložka silnice I/26 Staňkov-Plzeň

- Ostatní
Označení Název
plochy
K.ú.
Rozšíření rozvojového území v rozvojové ose OR04
Ohučov Plzeň – Domažlice – hranice ČR (- Regensburg)
vymezeném v rozsahu k.ú Staňkov – Město na sousední
k.ú. Ohučov

• Odůvodnění potřeby jejich vymezení:
• Přeložka silnice III/1853 Staňkov-Osvračín
• Plocha koridoru pro přeložku silnice III/1853 je v ÚP
vymezena na podkladě studie SŽDC (2015)
v souvislosti s připravovanou modernizací železniční
trati č. 180 ve stávající trase a na stávajících drážních
pozemcích jako jednokolejné včetně elektrizace.
• Plocha koridoru pro přeložku silnice III/1853 je v ÚP
zapracována z důvodu vhodnějšího propojení mezi
Staňkovem v prodloužení ulice Domažlická a
Osvračínem novou dopravně vyhovující a bezpečnou
trasou.
• V souladu s výhledovou koncepcí dopravy v řešeném
území bude nová silnice mimoúrovňově připojena na
výhledovou přeložku silnice II/185.
• Současné vedení silnice III. třídy vykazuje významné
dopravní závady, které nelze řešit méně náročnými
úpravami s tím, že do budoucna lze předpokládat další
zvýšení dopravní zátěže a ohrožení bezpečnosti a
zdraví obyvatel v této části města.
• Jedná se zejména o následující závady:
- nevyhovující most nad železniční tratí
- nevhodné parametry oblouků na obou předmostích
- chybějící chodníky
- nevhodné šířkové a výškové parametry v dalším
průběhu silnice včetně dalšího křížení trati (mimo
řešené území)

• Přeložka silnice III/19346 Staňkov-Čečovice
• Rezervní plocha koridoru pro přeložku silnice III/19346
je v ÚP vymezena pro případ dalšího nárůstu
automobilové dopravy v dlouhodobém výhledu z MÚK
Staňkov – Stříbrnice se silnicí I/26 ve směru do centra
města k nové železniční stanici Staňkov a k novým
rozvojovým plochám a plochám přestavby v oblasti
bývalé cihelny (dnes FVE) a navazujícím území s tím,
že v souladu s výhledovou koncepcí dopravy
v řešeném území bude nová silnice úrovňově připojena
na výhledovou přeložku silnice III/ 19352 a jejím
prostřednictvím na novou silnici II/185 mimo souvisle
zastavěné zejména obytné území.
• Přeložka silnice III/19346 je převážně vedena
v souběhu s budoucí železniční tratí ve společném
koridoru.

• Přeložka silnice III/19352 Staňkov-Puclice
• Rezervní plocha koridoru pro přeložku silnice III/19352
je v ÚP vymezena z důvodu zajištění přímého napojení
uvažované nové železniční stanice Staňkov na
nadřazenou komunikaci v ulici Americká mimo souvisle
zastavěné území historické části města.
• Rezervní plocha koridoru pro přeložku silnice III/19352
je v ÚP zapracována z důvodu vhodnějšího připojení

• Přeložka silnice II/185 Staňkov-Klatovy
• Významnou zátěží z hlediska vlivu na životní prostředí
je pro Staňkov také zvýšený provoz na průjezdné silnici
II. třídy do Klatov s tím, že do budoucna zejména po
realizaci obchvatů měst a obcí na trase silnice I/26 v
celém rozsahu lze předpokládat výrazné zvýšení
dopravní zátěže.
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• Protože stávající trasa silnice II/185 zejména při
průjezdu městem vykazuje významné dopravní a
hygienické závady, je navržena přeložka silnice II. třídy
mimo souvislé území města s možností etapizace její
výstavby po provozuschopných úsecích.
• Rezervní plocha koridoru pro přeložku silnice II/185 je
v ÚP vymezena pro případ dalšího nárůstu
automobilové dopravy v dlouhodobém výhledu na
směru Klatovy – Staňkov – MÚK I/26 při průjezdu
souvislým zastavěným respektive obytným územím
Staňkova.
• Rezervní plocha koridoru pro přeložku silnice II/185 je
v ÚP zapracována z důvodu vhodnějšího trasování
s připojením na silnici I. třídy mimo souvislé obytné
území vzhledem k zajištění bezpečnosti a zdraví
obyvatel a ochraně životního prostředí včetně hodnot v
území.
• V souladu s výhledovou koncepcí dopravy v řešeném
území bude nová silnice úrovňově připojena na
výhledovou přeložku silnice I/26 v ulici Americká s tím,
že uvedená přeložka silnice II/185 je vedena tak, aby
byla možná její postupná výstavba ve dvou základních
etapách:
- I. etapa výstavby v úseku Hlohová – Domažlická ulice
s připojením na plánovanou přeložku silnice III. třídy do
Osvračína
- II. etapa výstavby v úseku Domažlická – Americká
(kruhový objezd) přes údolní nivu Zubřiny a Radbuzy
ve formě estakády
• Současný průjezd souvislým zastavěným území
vykazuje významné dopravní a hygienické závady,
které nelze řešit méně náročnými úpravami.
• Jedná se zejména o následující závady:
- průjezd souvislým obytným územím v ulici Husova,
Nádražní a 28. října s nepřehlednými úseky a
nevyhovujícími rozhledovými parametry v křižovatkách
mostu přes Radbuzu , který je nemovitou kulturní
památkou
- chybějící chodníky a nevhodné parametry stávajících
komunikací pro pěší a cyklisty v přidruženém
- nevyhovující směrové a výškové parametry v místě
křížení se stávající železniční tratí včetně navazujících
křižovatek v ulici Nádražní, Husova a Domažlická

• Proto je v ÚP navržena alternativní trasa budoucí
přeložky silnice I/26 v souběhu s novou trasou
železniční trati ve společném koridoru.
• Rozšíření rozvojového území v rozvojové ose OR04
Plzeň – Domažlice – hranice ČR (- Regensburg)
vymezeném v rozsahu k.ú Staňkov – Město na
sousední k.ú. Ohučov
• Rozšíření rozvojového území v rozvojové ose OR04
Plzeň – Domažlice – hranice ČR (- Regensburg)
vymezeném v rozsahu k.ú Staňkov – Město na
sousední k.ú. Ohučov vyplývá z přímé vazby na silnici
I/26 včetně připojení plošně rozsáhlé průmyslové zóny
Ohučov s vymezením nových navazujících rozvojových
ploch pro výrobu a skladování i bydlení.
• Záměr na rozšíření vymezeného rozvojového území na
sousední k.ú. se opírá také o zjištění v ÚP, že v části
k.ú. Staňkov – Město dochází ke střetu s ochranou
ZPF (ZPF v třídě ochrany I. a II. navazující přímo na
zastavěné území) a je tak omezeno naplňování
požadavků na rozvoj potřebných funkcí vyplývajících z
nadřazené ÚPD kraje v rozvojové ose respektive
rozvojovém území.
• Plošně poměrně rozsáhlá průmyslová zóna v Ohučově
byla založena již v minulosti a její rozšíření je možné
bez výrazných střetů s ochranou PF v území, které
bude významně dotčeno záměry na nadřazených
dopravních systémech silniční a železniční dopravy.

r) Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

• Zemědělská půda (ZPF)
• Po stránce výrobní lze tuto oblast charakterizovat jako
vhodnou pro zemědělskou rostlinnou výrobu s
hodnotnou bonitou půd ale citlivější po stránce eroze
půdy. Tomu odpovídá i stupeň přednosti v ochraně,
který je vyšší a neposkytuje příliš reálné možnosti pro
vynětí zemědělské půdy pro investiční výstavbu všeho
druhu zejména na plochách s I. a II. třídou ochrany
rozloženými v údolních nivách významných vodních
toků.
• Podíl plochy zemědělské půdy je poměrně velký, činí
64,4 % a scelené pěstební plochy jsou intenzivně
využívané. Trvalé travní porosty jsou svým podílem
15,3 % málo zastoupeny v území a jejich podíl je
vzhledem k charakteru území obce (údolní nivy, eroze
půdy apod.) nízký. Zemědělská využitelnost většiny
území je velice dobrá. Podíl zornění zemědělské půdy
činí téměř 80 % a je vysoký.
• V území jsou provedena investiční opatření pro
zúrodnění půdy – meliorace (závlahy a odvodnění).
• Meliorace jsou provedeny na plochách v údolní nivě
řeky Radbuzy a v malém rozsahu na k.ú. Krchleby u
Staňkova.
• Pro řešené území byly v minulosti vypracovány KPÚ
(komplexní pozemková úprava) s výjimkou k.ú. Ohučov
s rozpracovanými KPÚ, které řeší kromě jiného tzv.

• Přeložka silnice I/26 Staňkov-Plzeň
• Provoz na silnici I. třídy je významným zdrojem
negativních vlivů.
• Realizovanou přeložkou byl odstraněn významný
negativní vliv silniční dopravy na souvislé obytné území
města Staňkov.
• Problém však trvá v Ohučově, kde lze jen s obtížemi
vymezit koridor dle nadřazených ZÚR PK především z
důvodu postupného zastavění dříve vymezeného
koridoru v návaznosti na novou průmyslovou zónu a
těsné sousedství souvislého obytného území, které
nebude prakticky možné účinně chránit před
negativními vlivy ze silniční dopravy. Významné je také
obtížné dopravní připojení průmyslové zóny ve vztahu
k souvislému obytnému území Ohučova se záměry na
bytovou výstavbu.
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společná zařízení, která je nutno v ÚP zohlednit a
zapracovat.

zastavěné území v oblasti průmyslové zóny v Ohučově
ve směru ke Staňkovu, plochy ve Staňkově - Městě u
areálu AGRO Staňkov za stávajícími RD, plochy na
Stříbrnici, plochy ve Staňkově – Vsi v oblasti u
Čermenského lesa a plochy u Vránova směrem ke
Staňkovu.

• Orientační cena zemědělské půdy v roce 2012 až 2014
(Kč/m2) na základě Vyhlášky č. 412/2008 Sb.:
ORP/POÚ

Obec

Horšovský Staňkov
Týn/Staňkov

Katastrální území

Staňkov – Město

Cena zem.
půdy dle kat.
území
v roce 2012
až 2014
5,90

Staňkov – Ves
Vránov
Ohučov
Krchleby u Staňkova

4,96
5,78
5,22
3,67

• Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně
podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou
ochranou, využitelné i pro výstavbu. V řešeném území
se vyskytují ve Staňkově – Vsi v oblasti u
Čermenského lesa a ve Staňkově – Městě na
Stříbrnici.
• Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitované půdně
ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hygromorfních, štěrkovitých
až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy
s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí. V řešeném území
se vyskytují ve Staňkově – Vsi v okolí vrchu Mastník,
v Krchlebech a v malé, rozsahu u Ohučova.

Zdroj:
- FARMY.CZ, Jednořadá 1051, 16000 Praha 6, info@farmy.cz

• Zemědělské půdy zařazené do I. a II. třídy jsou bonitně
nejcennější půdy a v řešeném území se zejména
plochy ZPF II. třídy ochrany vyskytují ve velmi velkém
rozsahu s přímou návazností na zastavěné území.
Jedná se o výrazný limit při stavebním rozvoji obce
v rozvojové ose dle ZÚR PK.
• Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno územním plánováním využití pro eventuální
výstavbu. V řešeném území je možno využít pro
zástavbu především plochy navazující přímo na

• Schéma rozložení PUPFL a ZPF v řešeném území dle kvality:
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• Lesní půda (PUPFL)
• Lesnatost daného území je poměrně malá, činí 18,7 %
a na území obce je evidována pouze kategorie lesa
hospodářského s převládajícím rozsahem lesních
pozemků ve vlastnictví města Staňkov.
• Lesy LHC Městské lesy Staňkov jsou řešeny v rámci
LHP.
• Většina území LHC se nachází v pásmu ohrožení
imisemi „D“, kde je patrná nejnižší sledovatelná imisní
zátěž. Část porostů (cca 21 %) SV od obce Krchleby
pak v pásmu ohrožení imisemi „C“.
• Lesy v rámci LHC Městské lesy Staňkov se nachází
v okolí města Staňkov, v jeho okruhu do vzdálenosti
cca 4 km. LHC tvoří dva větší komplexy (u obce
Krchleby a v lokalitách „Na Strachotíně“ a „Kopaniny“)
a množství menších oddělených částí. Západní část se
napojuje na lesy ve vlastnictví státu spadajících do
působnosti Lesní správy Horšovský Týn, východní pak
do působnosti Lesní správy Přeštice.
• LHC se nachází v katastrálních územích Horní
Kamenice u Staňkova, Puclice, Staňkov - město,
Staňkov – ves, Krchleby u Staňkova, Ohučov a Vránov.
• Je zastoupena pouze kategorie lesů hospodářských
dle § 9 zákona č. 289/1995 Sb. (lesy nezařazené do
kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení).
• Území LHC se nachází v přírodní lesní oblasti (PLO) 6
– Západočeská pahorkatina, podoblast 6a –
Západočeská břidličnatá pahorkatina.
• Z hlediska vymezení zonálních lesních vegetačních
stupňů (LVS) zařazuje OPRL pro PLO 6 lesy v LHC do
dvou LVS – většina území (340,05 ha) leží ve 3.
dubobukovém LVS, zbytek (63,21 ha) pak ve 2.
bukodubovém LVS.
• Soubory lesních typů jsou definovány na základě
kombinace trofické řady (členěné dále na kategorie),
která charakterizuje zejména vlastnosti podloží, půdní
poměry a typ fytocenózy, a lesního vegetačního
stupně. Jsou základem typologického systému
používaného v České republice. Jejich přehled je
uveden v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.
Soubory lesních typů se dále člení na jednotlivé lesní
typy. Ty jsou pak spolu s kategorií (resp. subkategorií)
lesa a porostním typem (převládající dřevina v rámci
porostní skupiny) základem pro stanovení
hospodářského souboru pro každou porostní skupinu
(etáž). Zařazení porostních skupin k jednotlivým lesním
typům vychází z typologické mapy, která je součástí

OPRL a kde jsou podrobně uvedeny i charakteristiky
LT. V případě, že se porostní skupina nachází na více
lesních typech, je pro určení hospodářského souboru
rozhodující převažující lesní typ.
• Přehled zastoupení souborů lesních typů (SLT):
SLT
2Z - zakrslá buková doubrava
2C - vysýchavá buková doubrava
0M - chudý dubový bor
0K - kyselý dubobukový bor
0Q - chudý jedlodubový bor
2K - kyselá buková doubrava
2I - uléhavá kyselá buková doubrava
3K - kyselá dubová bučina
3I - úléhavá kyselá dubová bučina
3H - hlinitá dubová bučina
3Q - chudá jedlová doubrava
4Q - chudá dubová jedlina
3O - jedlodubová bučina
3P - kyselá jedlová doubrava
4O - svěží dubová jedlina
4P - kyselá dubová jedlina
3L - jasanová olšina
Zdroj:
- LHP LHC Městské lesy Staňkov

Trofická řada
extrémní
exponovaná
kyselá

živná
oglejená

lužní

• Ze zastoupených souborů lesních typů vyplývá (viz
příloha č. 4 k vyhl. č. 83/1996 Sb.), že na území LHC
převládá hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh
(CHS 23 – ca 34 %), dále hospodářství kyselých
stanovišť středních poloh (CHS 43 – ca 26 %) a
hospodářství přirozených borových stanovišť (CHS 13
– ca 16 %). Ostatní cílové hospodářské soubory mají
podružný význam.
• Z trofických řad má největší zastoupení kyselá řada –
ca 80 %, významnější je i oglejená řada – ca 15 %.
• Z hlediska věkové struktury lesa nadnormální
zastoupení má 5., 10., 11., 12. a 14. věkový stupeň,
normálnímu zastoupení se blíží 6., 7., 8., 9., 13., 15.,
16. a 17 věkový stupeň, ostatní mají menší než
normální zastoupení. Velmi výrazný přebytek je porostů
5., 12. a 14. věkového stupně a nedostatek 2., 3. a 4.
věkového stupně.
• Z hlediska druhové struktury lesa současné zastoupení
jehličnatých dřevin v rámci LHC činí 89,2 %, listnatých
10,8 %. Dřevinná skladba není příliš pestrá, nejvíce je
zastoupena borovice (52,0 %), dále smrk (32,2 %), dub
(4,8 %) a modřín (4,4 %). Zastoupení větší než 1 % má
dále jen buk (2,2 %).

66
MĚSTO STAŇKOV

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
• Schéma rozložení PUPFL v řešeném území:

• V územním plánu se předpokládá zábor lesního
půdního fondu (pozemky k plnění funkcí lesa, tj.
PUPFL).
• Lesní pozemky (PUPFL) jsou dotčeny v celkovém
rozsahu cca 6,79 ha.
• Z toho je vlastní zábor lesních pozemků (PUPFL)
pouze v minimálním nutném rozsahu cca 1,62 ha
celkem na plochách určených pro veřejné prostranství
se sídelní zelení, účelovou komunikaci s cyklotrasou a
pro dopravní infrastrukturu silniční a drážní dle
požadavku vyplývajícího ze ZÚR PK ve znění
aktualizace č.1.
• Zbývající výměra dotčených lesních pozemků (PUPFL)
5,17 ha celkem je dotčena změnou kategorie lesa
hospodářského na les příměstský s rekreační funkcí:
- Lesopark Staňkov-Čermenský les
- Lesopark Staňkov-Mastník I.
- Lesopark Staňkov-Mastník II.
• Kromě výše uvedených záměrů jsou v ÚP navrženy
koridory pro nové ÚK (účelová komunikace)
s integrovanými cyklistickými a pěšími turistickými
trasami za účelem zajištění průchodnosti krajiny a její
lepší využití pro nepobytovou rekreaci obyvatel
Staňkova (nenáročné sportovně rekreační aktivity ve
volné přírodě) s návazností na stávající dálkovou
cyklotrasu.
• V rámci ÚP jsou pouze výjimečně vzhledem
k zalesnění území ve vztahu k zastavěnému území
dotčeny zájmy z hlediska ochrany pozemků určených k
plnění funkce lesa včetně omezení výstavby v pásmu
do 50 m od okraje lesa s tím, že podle ustanovení §§47

a 48 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů lze v tomto pásmu umisťovat stavby pouze
výjimečně po předchozím souhlasu orgánu státní
správy lesů. Plochy dotčené pásmem 50 m respektive
30 m od katastrální hranice lesa mají stanovené
specifické podmínky z hlediska jejich budoucího
využití.
• Plochy a koridory vymezené v ÚP pro veřejně
prospěšné stavby se PUPFL prakticky nedotýkají
s výjimkou koridoru pro modernizaci a zdvojkolejnění
železniční trati jako nadmístního záměru dle
požadavků vyplývajících z nadřazených ZÚR PK ve
znění Aktualizace č. 1 a ostatních dvou záměrů
místního významu, které jsou včetně nadmístního
záměru uvedeny souhrnně a s odůvodněním v Tab. 2
Přehled navrhovaného odnětí lesní půdy (PUPFL)
podle způsobu využití (viz dále).
• V územním plánu se předpokládá zábor zemědělského
půdního fondu (ZPF).
• Kromě níže uvedených jsou další související údaje
uvedeny v části j) Vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
• Celkové plošné nároky v rámci ÚP Staňkov jsou cca
182,00 ha.
• Plošné nároky jsou v řešeném území pokryty formou
ploch přestavby v ZÚ, tj. cca 14,71 ha, a vymezením
nových zastavitelných ploch cca 107,09 ha převážně
mimo zastavěné území stanovené k 30.6.2016 v ÚP.
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• Zbývající plošné nároky jsou pokryty plochami změn
v krajině 60,20 ha vesměs bez nároků na zábor PF
s tím, že pouze vybrané plochy změn v krajině (účelové
komunikace, lesopark apod.) jsou zahrnuty v bilanci
záboru PF.
• Z celkových plošných nároků tvoří 102,14 ha, tj. cca
56,75 %, zábor ZPF. V zastavěném území je zábor
ZPF 6,79 ha a mimo zastavěné území 95,35 ha.
• Zastavitelnými plochami a plochami změn v krajině jsou
dotčeny plochy meliorované zemědělské půdy
v celkové výměře 6,18 ha.
• Dotčené jsou převážně plochy určené pro dopravní
infrastrukturu silniční dle požadavků vyplývajících ze
ZÚR PK ve znění aktualizace č.1.
• Při realizaci výstavby na takových plochách musí být
zajištěna funkčnost vložených investic do půdy
přiměřeným technickým opatřením a po obvodu ZP
(zastavitelná plocha) také z důvodu eliminace
případného negativního vlivu na novou výstavbu.

Označení Využití plochy
plochy
K944
LK01-200_02-Lokální biokoridor
K945
LK206_01-06-Lokální biokoridor
K946
LK206_01_06-Lokální biokoridor
K947
LK05-206_01(b)-Lokální biokoridor
K951
IP03-Interakční prvek v krajině
K952
IP04-Interakční prvek v krajině
K953
IP05-Interakční prvek v krajině
K954
IP06-Interakční prvek v krajině
K955
IP06-Interakční prvek v krajině
K956
IP06-Interakční prvek v krajině
K957
IP07-Interakční prvek v krajině
K958
IP08-Interakční prvek v krajině
K959
IP08-Interakční prvek v krajině
K961
IP08-Interakční prvek v krajině
K973
ÚK s dálkovou cyklotrasou Praha-Plzeň-Regensburg
K981
LB03(b)-Lokální biocentrum
K982
LB08(c)-Lokální biocentrum
K983
LB09-Lokální biocentrum
K984
LB07-Lokální biocentrum
K985
LB01(c)-Lokální biocentrum
K986
LB01(b)-Lokální biocentrum
K987
LB02(b)-Lokální biocentrum
K988
LB02(c)-Lokální biocentrum
Vysvětlivky:
- Z… = zastavitelná plocha
- P… = plocha přestavby
- K… = plocha změny v krajině
- ZPF = zemědělský půdní fond
- ÚP = územní plán
- ÚK = účelová komunikace
- MK = místní obslužná komunikace
- LK = lokální respektive místní biokoridor jako skladebný prvek ÚSES
(územní systém ekologické stability)
- LB = lokální respektive místní biocentrum jako skladebný prvek
USES

• Územní rezervy, plochy změn a opatření v krajině, u
kterých se nepředpokládá trvalý zábor půdního fondu
(vymezení segmentů MÚSES, IP, vybrané
nezastavitelné zahrady a sady, účelové zemědělské
nebo lesní komunikace s využitím pro pěší a
cykloturistiku v krajině nejsou předmětem posouzení z
hlediska ochrany ZPF.
• Vybrané plochy, které jsou v návrhu ÚP řešeny bez
nároků na zábor ZPF:
Označení Využití plochy
plochy
Plochy přestavby
P391
Inundační park Staňkov-U Radbuzy
P462
Smíšená zóna Ohučov
P506
Úprava úseku silnice III/1851a žel.přejezdu
P745
Smíšená výrobní zóna Staňkov-býv. pivovar
Zastavitelné plochy
Z285
Rozšíření hřbitova
Z785
Těžba nerostů Krchleby-pískovna
Plochy změn v krajině
K805
Těžba nerostů Krchleby-pískovna
K861
ÚK s cyklistickou trasou Staňkov-Krchleby
K881
Lesopark Staňkov-Čermenský les
K883
Lesopark Staňkov-Mastník
K902
ÚK s dálkovou cyklotrasou Praha-Plzeň-Regensburg
K903
ÚK s parkovištěm a obratištěm Krchleby-U vodojemu
K911
Asanace a rekultivace úseku MK Vránov
K914
Asanace a rekultivace
K915
Asanace a rekultivace
K921
Zahrady a sady Staňkov-nad Domažlickou
K922
Zahrady a sady Staňkov-Vránov
K931
LK01-10-Lokální biokoridor
K932
LK02-04-Lokální biokoridor
K933
LK01-200_02-Lokální biokoridor
K934
LK02-03(b)-Lokální biokoridor
K935
LK03-09(c)-Lokální biokoridor
K936
LK08-09(c)-Lokální biokoridor
K937
LK07-08-Lokální biokoridor
K938
LK07-08-Lokální biokoridor
K939
LK02-04-Lokální biokoridor
K940
LK08-09(b)-Lokální biokoridor
K941
LK01-200_02-Lokální biokoridor
K942
LK04-05(b)-Lokální biokoridor
K943
LK01-200_02-Lokální biokoridor

• Z hlediska dosavadního využití ploch nezemědělské
půdy v řešeném území, především nezastavěných a
nedostatečně využitých pozemků v zastavěném území
obce je nutné zdůraznit, že v ÚP dochází k jejich
maximálnímu využití včetně určení ploch vhodných pro
přestavbu v zastavěném území. Souhrnný přehled o
plochách přestavby podává tabulková část zařazená
v textu ÚP.
• Nové zastavitelné plochy dle ÚP převážně navazují
přímo na zastavěné území nebo jsou převzaty
z předchozího schváleného ÚPN-SÚ. Souhrnný
přehled o zastavitelných plochách podává tabulková
část zařazená v textu ÚP.
• S ohledem na důsledky navrhovaného řešení na
uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být co nejméně
narušena původní krajina a její funkce jsou zastavitelné
plochy navrženy převážně v přímé vazbě na zastavěné
území a mimo vymezené segmenty ÚSES.
• Výstavbou a uspořádáním ploch by nemělo dojít k
negativnímu ovlivnění hydrologických a odtokových
poměrů území, které bude v souladu s koncepcí dle ÚP
dle technických a ekonomických podmínek
odkanalizováno oddílnou kanalizací s tím, že při
naplňování záměrů dle, při jejich přípravě a realizaci
bude kladen důraz na snížení dešťového odtoku s
využitím přirozené nebo umělé retence území ve
smyslu §§ 20 a 21, Vyhlášky č.501/2006 Sb. o
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• Z tabulky je zřejmé, že zrušením nebo převedením
vybraných zastavitelných ploch do územní rezervy
dochází ke snížení celkového záboru ZPF původně
odsouhlaseného v předchozí platné ÚPD o cca 0,26
ha.
• Žádná z nově navrhovaných zastavitelných ploch nebo
ploch přestavby a změn v krajině s nároky na zábor
ZPF nepřesahuje výměru 10 ha. Výjimkou jsou pouze
plochy určené pro realizaci záměrů dle ZÚR PK.

obecných požadavcích na využívání území ve znění
pozdějších předpisů.
• Síť stávajících zemědělských účelových komunikací
není návrhem územního plánu prakticky dotčena.
Průchodnost nezastavěného území a možnosti
přístupu
k obhospodařovaným
plochám
jsou
zachovány. Průběh hlavních účelových komunikací,
které slouží pro zemědělskou a lesní výrobu je
zachován případně doplněn novými ÚK dle požadavků
na SZ (společná zařízení) vyplývající z KPÚ
s integrovanými pěšími turistickými a cyklistickými
trasami dle koncepce uspořádání krajiny.
• Nezbytnost požadavku na odnětí zemědělské půdy je
způsoben zásadními požadavky na dlouhodobě
udržitelný rozvoj obce zařazené v rozvojové ose OR4
Plzeň – Domažlice – hranice ČR (- Regensburg)
respektive s vymezeným rozvojovým územím Staňkov Město. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že
s ohledem na kompaktní charakter sídla a jeho dílčích
částí, terénní konfiguraci, krajinný ráz, ochranná pásma
a nároky na řešení dopravní a technické infrastruktury
se jakýkoliv plošný rozvoj v předmětném území
dostane téměř vždy do kolize s ochranou ZPF, neboť
nejkvalitnější plochy půdního fondu jsou v přímé vazbě
na původní zástavbu.

• Odůvodnění vybraných rozvojových ploch s nároky na
zábor ZPF s TO I. a II:
Označení Odůvodnění
plochy
Plochy přestavby
P026
Obytná zóna RD Puclická
Plocha převzatá z předchozí ÚPD v rámci vymezeného ZÚ
(zastavěné území).
P072
Obytná zóna Staňkov-Plovární
Plocha s převahou zahrad a sadů v prolukách v rámci vymezeného
ZÚ.
P461
Smíšená zóna Vránov
Plocha brownfields v rámci vymezeného ZÚ.
P746
Smíšená výrobní zóna Staňkov-býv. keram. závody
Plocha brownfields v rámci vymezeného ZÚ.
Zastavitelné plochy a koridory
Z034
Obytná zóna RD Puclická
Plocha převzatá z předchozí ÚPD zpřesněná dle předchozí ÚS
(územní studie) navazující přímo na ZÚ.
Z035
Obytná zóna RD Americká
Plocha převážně převzatá z předchozí ÚPD s využitím
nezastavěného území na hranici ZÚ s prolukou.
Z079
Dostavba RD Vránov
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ
s ojedinělým RD a zahradou.
Z080
Obytná zóna Ohučov-Plzeňská
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ
zapracovaná a zpřesněná dle předchozí přípravné PD (projektová
dokumentace) včetně protihlukového valu vůči negativním vlivům
z dopravy na silnici I/26.
Z081
Obytná zóna Ohučov-u Radbuzy
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ
zapracovaná a zpřesněná dle stanovené hranice záplavového
území řeky Radbuzy.
Z082
Obytná zóna Ohučov-u lávky
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ.
Z212
Zóna občanského vybavení Ohučov
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ.
Z213
Zóna občanského vybavení Plzeňská
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ.
Z452
Smíšená obytná zóna Vránov
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ
s využitím proluky v ZÚ.
Z511(W) Přeložka silnice I/26 Ohučov
Přeložka silnice I. třídy dle záměru vyplývajícího z nadřazených
ZÚR PK na k.ú. Staňkov – Město a k.ú. Ohučov.
Z512(W) Přeložka silnice I/26 Vránov-Křenovy
Přeložka silnice I. třídy dle záměru vyplývajícího z nadřazených
ZÚR PK v úseku „Vránov - Křenovy“ na k.ú. Křenovy.
Z545(W) Modernizace železniční trati v nové trase
Výstavba železniční trati v nové trase dle záměru vyplývajícího
z nadřazených ZÚR PK.
Z705a
Výrobní zóna Ohučov I.
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ doplněná
o související plochu podél koridoru pro přeložku silnice I. třídy (viz
výše) pro zajištění dopravní obsluhy průmyslové zóny a podél
koridoru pro výstavbu železniční trati v nové trase (viz výše).
Z705b
Výrobní zóna Ohučov II.
Nová plocha pro rozšíření průmyslové zóny v Ohučově na

• Odůvodnění vybraných ploch přestavby, zastavitelných
ploch a ploch změn v krajině s nároky na zábor ZPF:
• Umístění a rozsah rozvojových ploch vyplývajících
z požadavků v zadání ÚP Staňkov musely být
s ohledem na ochranu ZPF především v TO I. a II.
zásadně přehodnoceny a optimalizovány tak, aby byl
zajištěn vyvážený budoucí rozvoj města.
• Z celkových plošných nároků bylo možno s ohledem na
limity využití území možno převzít z předchozí ÚPD
rozvojové plochy s celkovou plošnou výměrou cca
33,61 ha.
• V ÚP bylo zrušeno nebo přeřazeno do rezerv cca
14,59 ha ploch vymezených v předchozí ÚPD
respektive v zadání ÚP z důvodu zajištění kompenzace
za nově doplněné nebo rozšířené rozvojové plochy:
Označení plochy
převzaté
z předchozí ÚPD
dle zadání ÚP
I.010
II.020
II.028

Označení plochy Změny (m2)
dle ÚP

Z083 (část)
Z705a
Z705b
Z753
Z035

II.058
III.005
IV.001b
IV.006
IV.031
IV.077d
IV.117
IV.121b
Celkem
Vysvětlivky:
- Z… = zastavitelná plocha
- ZPF = zemědělský půdní fond
- TO = třída ochrany ZPF
- ÚPD = územně plánovací dokumentace
- ÚP = územní plán

Převažující
zábor ZPF dle
TO

-23867
23397
77463

III. - IV.
V.
III.

37959
4485
-18840
-22195
-8931
-33232
-13245
-25616
-2622

I. – II.
II.
III. - IV.
I. – II. – III.
III.
III.
II.- III.
I. - II.
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Označení Odůvodnění
plochy
pozemcích méně kvalitního ZPF s nepodstatným záborem ZPF II.
TO (560 m2) jako kompenzace za zrušené plochy vyplývající
z předchozí ÚPD. Požadavky na rozvoj průmyslové zóny jsou v
řešeném území podstatné pro zajištění jeho udržitelného rozvoje
z hlediska zajištění vyváženého pilíře sociální stability a
hospodářského rozvoje, což je v souladu s předpoklady rozvoje
řešeného území v rámci rozvojové osy OS4 s vymezeným
rozvojovým územím dle ZÚR PK.
Z706
Zóna zemědělské výroby Staňkov-Agro I.
Nová plocha pro rozšíření stávajícího areálu zemědělské rostlinné a
živočišné výroby na straně odvrácené od souvislé obytné zástavby
z důvodu lokalizace vymístěných provozů, které byly v přímém
sousedství ploch bydlení z důvodu zajištění lepších hygienických
podmínek v okolí farmy.
Z751
Smíšená výrobní zóna Plzeňská I.
Plocha převzatá z předchozí ÚPD navazující přímo na ZÚ doplněná
o související plochu podél ulice Plzeňské. Požadavky na rozvoj
výrobních aktivit a služeb jsou pro dané území podstatné pro
zajištění jeho udržitelného rozvoje z hlediska zajištění vyváženého
pilíře sociální stability a hospodářského rozvoje, což je v souladu
s předpoklady rozvoje řešeného území v rámci rozvojové osy OS4
s vymezeným rozvojovým územím dle ZÚR PK.
Rozšíření původní plochy je kompenzováno vypuštěním
rozvojových ploch dle předchozí ÚPD u bývalého pivovaru, kde by
došlo k výraznému záboru ZPF v TO I.
Z752
Smíšená výrobní zóna Americká-jih I.
Plocha omezená koridorem územní rezervy pro přeložku silnice II.
třídy převzatá z předchozí ÚPD podél ulice Americká. Požadavky na
rozvoj výrobních aktivit a služeb jsou pro dané území podstatné pro
zajištění jeho udržitelného rozvoje z hlediska zajištění vyváženého
pilíře sociální stability a hospodářského rozvoje, což je v souladu
s předpoklady rozvoje řešeného území v rámci rozvojové osy OS4
s vymezeným rozvojovým územím dle ZÚR PK.
Z753
Smíšená výrobní zóna Americká-sever II.
Nová plocha pouze v malém rozsahu převzatá z předchozí ÚPD pro
lokalizaci smíšené výrobní zóny s tím, že umístění nové plochy je
kompenzováno zrušením ploch vyplývajících z předchozí ÚPD
v údolní nivě řeky Radbuzy jižně od ulice Americké ve směru do
Vránova a východně od ulice Plzeňské ve směru do Ohučova.
Požadavky na rozvoj výrobních aktivit a služeb jsou pro dané území
podstatné pro zajištění jeho udržitelného rozvoje z hlediska zajištění
vyváženého pilíře sociální stability a hospodářského rozvoje, což je
v souladu s předpoklady rozvoje řešeného území v rámci rozvojové
osy OS4 s vymezeným rozvojovým územím dle ZÚR PK. Zároveň je
nutné konstatovat, že realizací silničního obchvatu a zamýšlené
železniční trati v nové trase kolem Staňkova dochází
k významnému omezení možnosti lokalizace nových ploch výroby a
skladování nebo ploch smíšených výrobních pouze do oblasti mezi
novou železniční tratí a ZÚ Staňkova ve směru do Vránova a mezi
novou přeložkou silnice I/26 a ZÚ Staňkova, kde se však všechny
nové záměry dostávají do neřešitelné kolize s nejkvalitnějším ZPF,
který je na plochách údolní nivy v přímé vazbě na ZÚ města.
Plochy změn v krajině
K901
ÚK s dálkovou cyklotrasou Praha-Plzeň-Regensburg
Rozšíření koridoru ÚK vymezené v KPÚ (komplexní pozemková
úprava) pro dálkovou cyklistickou trasu vyplývající ze ZÚR PK
z důvodu zajištění bezpečného souběhu zemědělské a cyklistické
dopravy s možností umístění výhyben, drobných objektů a zařízení
včetně doprovodné zeleně pro lepší rekreační využití trasy také pro
pěší turistiku.
K904
ÚK s cyklistickou trasou Vránov-Bílý mlýn
Rozšíření koridoru ÚK vymezené v KPÚ (komplexní pozemková
úprava) pro vyvolanou přeložku HPC (hlavní polní cesta) z důvodu
výstavby železniční trati v nové trase vyplývající ze ZÚR PK
z důvodu zajištění průchodnosti krajiny a cyklistické dopravy
s možností umístění výhyben, drobných objektů a zařízení včetně
doprovodné zeleně pro lepší rekreační využití trasy také pro pěší
turistiku.
K971
ÚK s dálkovou cyklotrasou Praha-Plzeň-Regensburg
Rozšíření koridoru ÚK vymezené v KPÚ (komplexní pozemková
úprava) pro dálkovou cyklistickou trasu vyplývající ze ZÚR PK
z důvodu zajištění bezpečného souběhu zemědělské a cyklistické

Označení Odůvodnění
plochy
dopravy s možností umístění výhyben, drobných objektů a zařízení
včetně doprovodné zeleně pro lepší rekreační využití trasy také pro
pěší turistiku.
K972
ÚK s dálkovou cyklotrasou Praha-Plzeň-Regensburg
Rozšíření koridoru ÚK vymezené v KPÚ (komplexní pozemková
úprava) pro dálkovou cyklistickou trasu vyplývající ze ZÚR PK
z důvodu zajištění bezpečného souběhu zemědělské a cyklistické
dopravy s možností umístění výhyben, drobných objektů a zařízení
včetně doprovodné zeleně pro lepší rekreační využití trasy také pro
pěší turistiku.
K974
ÚK s cyklistickou trasou Staňkov-Bílý mlýn
Rozšíření koridoru ÚK vymezené v KPÚ (komplexní pozemková
úprava) pro místní cyklistickou trasu do Osvračína s novou lávkou
přes Radbuzu z důvodu zajištění bezpečného souběhu zemědělské
a cyklistické dopravy s možností umístění výhyben, drobných
objektů a zařízení včetně doprovodné zeleně pro lepší rekreační
využití trasy také pro pěší turistiku.
K975
ÚK s cyklistickou trasou Staňkov-U pivovaru
Rozšíření koridoru ÚK vymezené v KPÚ (komplexní pozemková
úprava) pro místní cyklistickou trasu do Ohučova s novou lávkou
přes Radbuzu z důvodu zajištění bezpečného souběhu zemědělské
a cyklistické dopravy s možností umístění výhyben, drobných
objektů a zařízení včetně doprovodné zeleně pro lepší rekreační
využití trasy také pro pěší turistiku.

• Odůvodnění ostatních rozvojových ploch s nároky na
zábor ZPF:
Označení Odůvodnění
plochy
Plochy přestavby a koridory
P025
Obytná zóna RD Pod Mastníkem
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ v rámci zastavěného
území navazující na souvislou obytnou respektive vilovou zástavbu
v lokalitě Pod Mastníkem.
P071
Obytná zóna Krchleby-Družstevní
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ v rámci zastavěného
území navazující na souvislou obytnou respektive vesnickou
zástavbu.
P073
Obytná zóna Vránov
Nová plocha přestavby v rámci zastavěného území navazující na
souvislou obytnou respektive vesnickou zástavbu.
P205
Zóna občanského vybavení Vránov
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ v rámci zastavěného
území navazující na stávající plochy občanského vybavení se
službami pro motoristy.
P420
Smíšená zóna Staňkov-Americká
Plocha v rámci zastavěného území navazující na smíšené území
předměstské rozvolněné zástavby s využitím plochy bývalé již
odstavené úpravny vody.
P505(W) Rekonstrukce MK a silnice II/185 s novým ž. mostem
Plocha koridoru v rámci zastavěného území s převažující plochou
veřejného prostranství v přednádražním prostoru s nároky na
přestavbu v souvislosti se záměrem na modernizaci stávající
železniční trati.
Zastavitelné plochy a koridory
Z031
Obytná zóna RD u Čermenského lesa
Plocha převážně převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo
na zastavěné území s nároky na zábor ZPF v III. TO zapracovaná
v ÚP dle předchozí ÚS.
Z032
Obytná zóna RD Nad Tyršovou ulicí
Plocha převážně převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo
na zastavěné území s nároky na zábor ZPF v III. a IV. TO
zapracovaná v ÚP dle předchozí ÚS.
Z033
Obytná zóna RD Husova
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo na
zastavěné území s nároky na zábor ZPF v V. TO.
Z036
Obytná zóna RD Jankovského
Nová plocha navazující přímo na zastavěné území s nároky na
zábor ZPF v III. TO. Plocha je dotčena stanoveným PHO
zemědělského areálu.
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Označení Odůvodnění
plochy
Z076
Obytná zóna Pod Mastníkem
Plocha navazující přímo na zastavěné území obytné zástavby
v lokalitě Pod Mastníkem s nároky na zábor ZPF v V. TO.
Z077
Obytná zóna Vránov-u Radbuzy
Plocha převážně převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo
na zastavěné území s nároky na zábor ZPF v III. TO rozšířená až
na východní hranici dotčeného pozemku. Důvodem je dotčení jižní
části plochy stanoveným záplavovým územím s omezením
zástavby.
Z078
Obytná zóna Vránov
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo na
zastavěné území s nároky na zábor ZPF v III. TO.
Z083
Obytná zóna Krchleby-Kamenická
Plocha částečně převzatá z předchozího ÚPN-SÚ rozšířená na
sousední pozemky, původně plocha územní rezervy, navazující
přímo na zastavěné území s nároky na zábor ZPF v V. TO. Plocha
je rozšířená především z důvodu územně technických souvislostí a
absence jiných vhodných ploch z hlediska nároků na zábor ZPF.
Z084
Obytná zóna Krchleby-Jiráskova
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo na
zastavěné území s nároky na zábor ZPF v V. TO.
Z145
Zahrada s ojedinělým RO nebo RD
Nová plocha v rámci specifického krajinného sektoru Krchleby – U
Vodojemu jejíž využití pro stavbu je omezeno ochrannými pásmy TI
a lesa s minimálními nároky na zábor ZPF v V. TO
Z146
Zóna rekreace a bydlení v zahradách-nad Domažlickou
ulicí
Nová plocha navazující přímo na zastavěné území na výrazném
severním svahu s nároky na zábor ZPF ve IV. a V. TO s tím, že
navrženým využitím území se předpokládá zlepšení protipovodňové
ochrany níže položené stávající zástavby.
Z211
Zóna občanského vybavení Vránov
Nová plocha navazující na stávající plochy občanského vybavení se
službami pro motoristy s nároky na zábor ZPF v III. TO
Z392
Park Staňkov-Husova
Nová plocha, která vychází z koncepce předchozího ÚPN-SÚ a je
zapracovaná dle předchozí prověřovací ÚS za účelem zajištění
dostatečných ploch zeleně pro budoucí sousední obytnou zónu
navazující přímo na zastavěné území s nároky na zábor ZPF v V.
TO
Z393
Inundační park Vránov
Nová plocha, která vychází z koncepce předchozího ÚPN-SÚ s tím,
že plocha dotčená hranicí záplavového území byla oddělena od
sousední zastavitelné plochy s nároky na zábor ZPF v III. TO
Z394
Zeleň ochranná a clonící
Nová plocha v hranicích stanoveného PHO zemědělského areálu
vymezená za účelem zajištění dostatečně účinné bariéry vůči
negativním vlivům formou pásu ochranné a clonící zeleně ve vztahu
k souvislému obytnému území a rekreačnímu území se zahradami
s nároky na zábor ZPF v III. a V. TO
Z451
Smíšená obytná zóna Krchleby-Družstevní
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo na
zastavěné území s nároky na zábor ZPF v V. TO.
Z513(W) Přeložka silnice III/1853 Staňkov-Osvračín
Nová plocha koridoru, která vychází ze záměru SŽDC na
modernizaci stávající železniční trati s nároky na zábor ZPF v IV. a
V. TO
Z515(W) Přeložka MK Vránov
Plocha koridoru převzatá z předchozího ÚPN-SÚ řešící nevhodné
umístění křižovatek ve Vránově včetně zajištění dopravní obsluhy
rozvojových ploch s nároky na zábor ZPF v III. TO.
Z516
MK nebo ÚK Krchleby-pískovna
Plocha koridoru pro MK nebo ÚK pro dopravní připojení plochy
pískovny s nároky na zábor PUPFL a ZPF v V. TO.
Z707
Zóna zemědělské výroby Staňkov-Agro II.
Nová plocha pro rozšíření stávajícího areálu zemědělské rostlinné a
živočišné výroby na straně odvrácené od souvislé obytné zástavby
z důvodu lokalizace vymístěných provozů, které byly v přímém
sousedství ploch bydlení z důvodu zajištění lepších hygienických
podmínek v okolí farmy.
Z708
Objekt výroby a sklad Staňkov-U letiště

Označení Odůvodnění
plochy
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo na
zastavěné území s nároky na zábor ZPF v III. TO.
Z709
Výrobní zóna Stříbrnice
Plocha převzatá z předchozího ÚPN-SÚ navazující přímo na
zastavěné území s nároky na zábor ZPF v IV. TO.
Plochy změn v krajině
K882
Lesopark Staňkov-Mastník
Nová plocha zapracovaná dle koncepce předchozího ÚPN-SÚ pro
lesopark na vrchu Mastník s kaplí Panny Marie Lurdské, místní
krajinnou dominantou, s potenciálem pro nepobytovou každodenní
rekreaci obyvatel města (procházky a outdoorové sportovní aktivity
s nároky na zábor ZPF v V. TO.
Vysvětlivky:
- Z… = zastavitelná plocha
- P… = plocha přestavby
- K… = plocha změny v krajině
- ZPF = zemědělský půdní fond
- TO = třída ochrany ZPF
- ÚPD = územně plánovací dokumentace
- ÚP = územní plán
- RD = rodinný dům
- ZÚ = zastavěné území
- ZÚR PK = zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
- ÚK = účelová komunikace

• V ÚP se navrhují nové liniové dopravní stavby
nadmístního významu v nových koridorech, dle ZÚR
PK ve znění 1. Aktualizace a na podkladě podrobnější
projektové dokumentace, která byla v době zpracování
ÚP k dispozici.
• Nové koridory liniových staveb nadmístního významu
(přeložka silnice I/26 včetně navazujících úseků silnic
III. třídy a koridor pro modernizaci železniční tratě č.
180) jsou zapracovány ve smyslu ZÚR PK ve znění 1.
Aktualizace a zpřesněny na podkladě podrobnější
projektové dokumentace, která byla v době zpracování
ÚP k dispozici.
• Ostatní významné liniové stavby jsou v ÚP navrženy ve
formě koridorů územní rezervy nebo v souběhu
s novým úsekem železniční tratí ve společném
koridoru.
• Návrh členění území z hlediska rozdílného způsobu
využití byl proveden na základě celkové urbanistické
koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce
uspořádání krajiny v souladu s požadavky vyplývajícími
ze zadání a s ohledem na potřeby rozvoje obce
v příštích cca 10-ti až 20-ti letech, dlouhodobě až 30-ti
letech, na krajinný ráz a kromě jiného také na erozní
ohrožení s tím, že na zastavitelných plochách bude
zachován dostatek ploch nezastavěných zeleně sídelní
a zeleně doprovodné, ochranné a clonící.
• Zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany jsou
bonitně nejcennější půdy v řešeném území.
• V rámci ÚP se zabírají v rozsahu 10,60 ha převážně
pro dopravní infrastrukturu vyplývající z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje.
• Zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany jsou
bonitně nejcennější půdy v řešeném území.
• V rámci ÚP se zabírají převážně v rozsahu 23,36 ha
pro dopravní infrastrukturu vyplývající z nadřazené
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• Dobývání nerostů bylo na území města Staňkov již

ÚPD Plzeňského kraje a pro bydlení nebo smíšené
plochy výroby na plochách převzatých z předchozí
ÚPD.

ukončeno s výjimkou ložiska nevyhrazených nerostů
(tech. zeminy, štěrkopísky) č. ložiska 5175600 na k.ú.
Krchleby u Staňkova, kde se předpokládá pokračování
s omezeným ročním objemem těžby.
• Pro těžbu jsou v řešeném území vymezeny plochy
P785 pro T(z) – Plochy těžby nerostů zastavitelné a
K805 pro T(n) – Plochy těžby nerostů nezastavitelné
s tím, že nejsou dotčeny pozemky ZPF ani PUPFL. Dle
KN se jedná o pozemky ostatní respektive dobývací
prostor.

• Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je
možno územním plánováním využití pro výstavbu.
• V rámci ÚP se zabírají převážně v rozsahu 36,33 ha
pro dopravní infrastrukturu vyplývající z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje a pro bydlení nebo výrobu na
plochách nových a převzatých z předchozí ÚPD.

• V odůvodnění ÚP jsou doloženy následující tabelární
přehledy:
- Tab. 1.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond dle
katastrálních území obce
- Tab. 1.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond dle
způsobu využití ploch
- Tab. 2 Přehled navrhovaného odnětí lesní půdy z
PUPFL podle způsobu využití ploch

• Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně
podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů a jen omezenou
ochranou, využitelné pro výstavbu.
• V rámci ÚP se zabírá celkem 12,05 ha převážně pro
dopravní infrastrukturu vyplývající z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje.
• Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty bonitované půdně
ekologické jednotky, které představují zejména půdy s
velmi nízkou produkční schopností včetně půd
mělkých, velmi svažitých, hygromorfních, štěrkovitých
až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou
jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy
s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších
zájmů ochrany životního prostředí.
• V rámci ÚP se zabírá celkem 19,80. ha převážně pro
dopravní infrastrukturu vyplývající z nadřazené
ÚPD Plzeňského kraje a bydlení.
• Ložiska, CHLÚ a DP
• Do řešeného území zasahují:
- ložisko nevyhrazených nerostů (tech. zeminy,
štěrkopísky), č. ložiska 5175600 na k.ú. Krchleby u
Staňkova. Probíhá zde občasná těžba firmou
RENOVUM-Stavební činnost s.r.o.
• V řešeném území se nachází nebilancovaná ložiska
nerostných surovin:
- č.l. 5175500 – k.ú. Vránov – písek a štěrkopísek – býv.
povrchová těžba
- č.l. 5175400 – k.ú. Staňkov - Ves – cihlářská surovina
– býv. povrchová těžba
• Těžba nebilancovaných ložisek nerostných surovin se
dle ÚP Staňkov nepředpokládá.
• V řešeném území na k.ú. Staňkov – Město se nachází
zrušená ložiska nerostných surovin:
- č.l. 3221600 – cihlářská surovina – býv. povrchová
těžba
- č.l. 9203800 – polymetalické rudy – býv. hlubinná těžba
• Obnova a těžba zrušených nerostných surovin se dle
ÚP Staňkov nepředpokládá.
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Tab. 1.1 - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v členění dle katastrálních území obce
Obec: Staňkov

Název k.ú.: Krchleby u Staňkova, Ohučov, Staňkov – Město, Staňkov – Ves, Vránov

Poznámky:
- Číslování lokalit dílčích změn v území odpovídá označení ploch v ostatních částech ÚP
Vysvětlivky:
- B(i) - Plochy bydlení v rodinných domech
- B(v) - Plochy bydlení v obytných domech – venkovské
- D - Plochy dopravní infrastruktury silniční
- D(z) - Plochy dopravní infrastruktury drážní
- L(r) - Plochy lesní rekreační
- O - Plochy občanského vybavení
- P - Plochy přírodní
- R(z) - Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady
- SN – Plochy smíšené nezastavěného území
- SO - Plochy smíšené obytné
- SO(v) – Plochy smíšené obytné venkovské
- V – Plochy výroby a skladování
- VS - Plochy smíšené výrobní
- ZP - Plochy zeleně přírodního charakteru
Pořadové Lokalita
číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Druh
Třída
Zábor PF Zábor
pozemku přednosti
ZPF
dle KN
v ochraně
celkem
15791

15791

0

0

0

0

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
Trvalé
I
II
III
IV
travní
porosty
0
15791
0
0
0

trvalý
V.
travní
porost
orná půda V.

32980

42505

32980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32980

V.

3668

0

0

0

0

0

0

3668

0

0

0

0

3668

V.

5857

0

0

0

0

5857

0

0

0

0

0

0

5857

B(v)

orná půda V.

25886

25986

25886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25886

Z084

B(v)

orná půda III.

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

145

Z145

R(z)

orná půda V.

423

423

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423

451

Z451

SO(v)

V.

4348

4348

0

0

0

0

0

4348

0

0

0

0

4348

516

Z516

D

trvalý
travní
porost
trvalý

V.

182

182

0

0

0

0

0

182

0

0

0

0

182

71

P071

B(v)

83

Z083

B(v)

83

Z083

B(v)

83

Z083

B(v)

trvalý
travní
porost
zahrada

84

Z084

84

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná
Chmelnic Vinice
Zahrady
půda
e
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Ovocné
sady

Investice Katastráln
do půdy í území
obce

V

0

15791

0 Krchleby u
Staňkova
0 Krchleby u
Staňkova
0 Krchleby u
Staňkova
0 Krchleby u
Staňkova
0 Krchleby u
Staňkova
0 Krchleby u
Staňkova
0 Krchleby u
Staňkova
0 Krchleby u
Staňkova
0 Krchleby u
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Pořadové Lokalita
číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

80
80
81

Z080
Z080
Z081

B(v)
B(v)
B(v)

81

Z081

B(v)

81

Z081

B(v)

82
212
971

Z082
Z212
K971

B(v)
O
P

971
971
511
511

K971
K971
Z511(W)
Z511(W)

P
P
D
D

511

Z511(W)

D

511
511
511

Z511(W)
Z511(W)
Z511(W)

D
D
D

511

Z511(W)

D

511
511

Z511(W)
Z511(W)

D
D

545

Z545(W)

D(z)

545

Z545(W)

D(z)

Druh
Třída
Zábor PF Zábor
pozemku přednosti
ZPF
dle KN
v ochraně
celkem
travní
porost
orná půda
orná půda
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
orná půda
orná půda
trvalý
travní
porost
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
orná půda
orná půda
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
orná půda
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
orná půda

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná
Chmelnic Vinice
Zahrady
půda
e

Ovocné
sady

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I
II
III
IV

Trvalé
travní
porosty

Investice Katastráln
do půdy í území
obce

V

Staňkova
II.
I.
II.

26655
314
8381

26969
0
12703

26655
314
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
8381

0
314
0

26655
0
8381

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 Ohučov
0 Ohučov
0 Ohučov

V.

2226

0

0

0

0

0

0

2226

0

0

0

0

2226

0 Ohučov

I.

2096

0

0

0

0

0

0

2096

2096

0

0

0

0

0 Ohučov

I.
II.
V.

1950
2061
102

1950
2061
1684

1950
2061
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
102

1950
0
0

0
2061
0

0
0
0

0
0
0

0
0
102

0 Ohučov
0 Ohučov
2113 Ohučov

I.
II.
I.
II.

409
1173
8442
1304

0
0
0
0

409
1173
8442
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1304

409
0
8442
0

0
1173
0
1304

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

I.

731

0

0

0

0

0

0

731

731

0

0

0

0

0 Ohučov

III.
I.
I.

427
28799
6671

52988
0
0

427
28799
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
6671

0
28799
6671

0
0
0

427
0
0

0
0
0

0
0
0

12884 Ohučov
0 Ohučov
0 Ohučov

III.

485

0

0

0

0

0

0

485

0

0

485

0

0

0 Ohučov

IV.
IV.

15187
1419

0
0

15187
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1419

0
0

0
0

0
0

15187
1419

0
0

0 Ohučov
0 Ohučov

V.

1415

48338

0

0

0

0

0

1415

0

0

0

0

1415

2365 Ohučov

I.

17356

0

17356

0

0

0

0

0

17356

0

0

0

0

0 Ohučov
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Pořadové Lokalita
číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Druh
Třída
Zábor PF Zábor
pozemku přednosti
ZPF
dle KN
v ochraně
celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná
Chmelnic Vinice
Zahrady
půda
e

III.
II.
IV.
IV.

11435
286
15762
400

0
0
0
0

11435
286
15762
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
400

0
0
0
0

0
286
0
0

11435
0
0
0

0
0
15762
400

0
0
0
0

V.
II.

195
1286

0
0

195
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1286

0
0

0
1286

0
0

0
0

195
0

0 Ohučov
0 Ohučov

I.

203

0

0

0

0

0

0

203

203

0

0

0

0

0 Ohučov

22577
5357
862
5931

28796
0
0
6923

22577
5357
862
5931

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5357
0
5931

22577
0
0
0

0
0
862
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ovocné
sady

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I
II
III
IV

Trvalé
travní
porosty

Investice Katastráln
do půdy í území
obce

V

545
545
545
545

Z545(W)
Z545(W)
Z545(W)
Z545(W)

D(z)
D(z)
D(z)
D(z)

545
545

Z545(W)
Z545(W)

D(z)
D(z)

545

Z545(W)

D(z)

705a
705a
705a
26

Z705a
Z705a
Z705a
P026

V
V
V
B(i)

orná půda
orná půda
orná půda
trvalý
travní
porost
orná půda
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

26

P026

B(i)

zahrada

II.

992

0

0

0

0

992

0

0

0

992

0

0

0

0

34

Z034

B(i)

orná půda II.

12449

12449

12449

0

0

0

0

0

0

12449

0

0

0

0

35

Z035

B(i)

orná půda II.

8432

8432

8432

0

0

0

0

0

0

8432

0

0

0

0

36

Z036

B(i)

orná půda III.

19249

19249

19249

0

0

0

0

0

0

0

19249

0

0

0

72

P072

B(v)

7005

8918

0

0

0

0

0

7005

7005

0

0

0

0

0

72

P072

B(v)

1913

0

0

0

0

0

0

1913

0

1913

0

0

0

0 StaňkovMěsto

213

Z213

O

trvalý
I.
travní
porost
trvalý
II.
travní
porost
orná půda III.

2659

5238

2659

0

0

0

0

0

0

0

2659

0

0

213

Z213

O

orná půda II.

2579

0

2579

0

0

0

0

0

0

2579

0

0

0

394

Z394

ZP

orná půda IV.

11849

37480

11849

0

0

0

0

0

0

0

0

11849

0

394

Z394

ZP

orná půda III.

25631

0

25631

0

0

0

0

0

0

0

25631

0

0

420

P420

SO

zahrada

III.

6437

6437

0

0

0

6437

0

0

0

0

6437

0

0

511

Z511(W)

D

orná půda II.

21219

42050

21219

0

0

0

0

0

0

21219

0

0

0

0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 Staňkov-

III.
II.
IV.
II.
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0
0
0

Ohučov
Ohučov
Ohučov
Ohučov

Ohučov
Ohučov
Ohučov
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StaňkovMěsto
StaňkovMěsto
StaňkovMěsto
StaňkovMěsto
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Pořadové Lokalita
číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Druh
Třída
Zábor PF Zábor
pozemku přednosti
ZPF
dle KN
v ochraně
celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná
Chmelnic Vinice
Zahrady
půda
e

Ovocné
sady

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I
II
III
IV

Trvalé
travní
porosty

Investice Katastráln
do půdy í území
obce

V

511

Z511(W)

D

orná půda III.

8693

0

8693

0

0

0

0

0

0

0

8693

0

0

511

Z511(W)

D

zahrada

V.

1661

0

0

0

0

1661

0

0

0

0

0

0

1661

706

Z706

V

orná půda III.

2125

15193

2125

0

0

0

0

0

0

0

2125

0

0

706

Z706

V

orná půda II.

13068

0

13068

0

0

0

0

0

0

13068

0

0

0

707

Z707

V

orná půda IV.

2510

2510

2510

0

0

0

0

0

0

0

0

2510

0

708

Z708

V

orná půda III.

4592

4592

4592

0

0

0

0

0

0

0

4592

0

0

709

Z709

V

orná půda IV.

12391

14614

12391

0

0

0

0

0

0

0

0

12391

0

709

Z709

V

2223

0

0

0

0

0

0

2223

0

0

0

2223

0

751

Z751

VS

trvalý
IV.
travní
porost
orná půda II.

5790

6026

5790

0

0

0

0

0

0

5790

0

0

0

751

Z751

VS

orná půda III.

236

0

236

0

0

0

0

0

0

0

236

0

0

752

Z752

VS

orná půda II.

8194

8194

8194

0

0

0

0

0

0

8194

0

0

0

753

Z753

VS

orná půda II.

32072

39554

32072

0

0

0

0

0

0

32072

0

0

0

753

Z753

VS

orná půda I.

7482

0

7482

0

0

0

0

0

7482

0

0

0

0

901

K901

SN

orná půda I.

1055

2927

1055

0

0

0

0

0

1055

0

0

0

0

901

K901

SN

orná půda II.

1558

0

1558

0

0

0

0

0

0

1558

0

0

0

901

K901

SN

orná půda III.

314

0

314

0

0

0

0

0

0

0

314

0

0

972

K972

P

612

2488

0

0

0

0

0

612

612

0

0

0

0

972

K972

P

trvalý
I.
travní
porost
orná půda I.

468

0

468

0

0

0

0

0

468

0

0

0

0

972

K972

P

orná půda II.

635

0

635

0

0

0

0

0

0

635

0

0

0

972

K972

P

trvalý
travní

773

0

0

0

0

0

0

773

0

773

0

0

0

II.
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Město
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
3312 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
3768 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
Pořadové Lokalita
číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Druh
Třída
Zábor PF Zábor
pozemku přednosti
ZPF
dle KN
v ochraně
celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná
Chmelnic Vinice
Zahrady
půda
e

Ovocné
sady

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I
II
III
IV

Trvalé
travní
porosty

Investice Katastráln
do půdy í území
obce

V

511

Z511(W)

D

porost
orná půda II.

6581

17596

6581

0

0

0

0

0

0

6581

0

0

0

511

Z511(W)

D

orná půda III.

11015

0

11015

0

0

0

0

0

0

0

11015

0

0

545

Z545(W)

D(z)

7205

30254

0

0

0

0

0

7205

0

0

0

0

7205

545

Z545(W)

D(z)

trvalý
V.
travní
porost
orná půda IV.

6154

0

6154

0

0

0

0

0

0

0

0

6154

0

545

Z545(W)

D(z)

orná půda V.

16895

0

16895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16895

545

Z545(W)

D(z)

orná půda IV.

9058

11399

9058

0

0

0

0

0

0

0

0

9058

0

545

Z545(W)

D(z)

orná půda V.

2341

0

2341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2341

545

Z545(W)

D(z)

orná půda V.

2153

66729

2153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2153

545

Z545(W)

D(z)

zahrada

V.

309

0

0

0

0

309

0

0

0

0

0

0

309

545

Z545(W)

D(z)

zahrada

IV.

538

0

0

0

0

538

0

0

0

0

0

538

0

545

Z545(W)

D(z)

orná půda I.

12764

0

12764

0

0

0

0

0

12764

0

0

0

0

545

Z545(W)

D(z)

4868

0

0

0

0

0

0

4868

0

4868

0

0

0

545

Z545(W)

D(z)

trvalý
II.
travní
porost
orná půda III.

9887

0

9887

0

0

0

0

0

0

0

9887

0

0

545

Z545(W)

D(z)

orná půda IV.

148

0

148

0

0

0

0

0

0

0

0

148

0

545

Z545(W)

D(z)

III.

195

0

0

0

0

0

0

195

0

0

195

0

0

545

Z545(W)

D(z)

IV.

322

0

0

0

0

0

0

322

0

0

0

322

0

0 StaňkovMěsto

545

Z545(W)

D(z)

trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
zahrada

I.

4962

0

0

0

0

4962

0

0

4962

0

0

0

0

545

Z545(W)

D(z)

zahrada

II.

660

0

0

0

0

660

0

0

0

660

0

0

0

545

Z545(W)

D(z)

orná půda II.

29923

0

29923

0

0

0

0

0

0

29923

0

0

0

0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
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3843 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
19639 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
Pořadové Lokalita
číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Druh
Třída
Zábor PF Zábor
pozemku přednosti
ZPF
dle KN
v ochraně
celkem

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná
Chmelnic Vinice
Zahrady
půda
e

Ovocné
sady

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I
II
III
IV

Trvalé
travní
porosty

Investice Katastráln
do půdy í území
obce

V

705b

Z705b

V

orná půda II.

560

74495

560

0

0

0

0

0

0

560

0

0

0

705b

Z705b

V

orná půda III.

73486

0

73486

0

0

0

0

0

0

0

73486

0

0

705b

Z705b

V

orná půda IV.

449

0

449

0

0

0

0

0

0

0

0

449

0

25

P025

B(i)

V.

6348

7594

0

0

0

0

6348

0

0

0

0

0

6348

25

P025

B(i)

ovocný
sad
zahrada

V.

1084

0

0

0

0

1084

0

0

0

0

0

0

1084

25

P025

B(i)

orná půda V.

162

0

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

31

Z031

B(i)

orná půda III.

2676

31223

2676

0

0

0

0

0

0

0

2676

0

0

31

Z031

B(i)

III.

28547

0

0

0

0

0

0

28547

0

0

28547

0

0

32

Z032

B(i)

III.

2077

24925

0

0

0

0

0

2077

0

0

2077

0

0

0 StaňkovVes

32

Z032

B(i)

trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
zahrada

III.

839

0

0

0

0

839

0

0

0

0

839

0

0

32

Z032

B(i)

orná půda III.

10773

0

10773

0

0

0

0

0

0

0

10773

0

0

32

Z032

B(i)

orná půda V.

473

0

473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473

32

Z032

B(i)

orná půda IV.

10763

0

10763

0

0

0

0

0

0

0

0

10763

0

33

Z033

B(i)

V.

4280

4280

0

0

0

0

0

4280

0

0

0

0

4280

76

Z076

B(v)

V.

5427

5512

0

0

0

0

5427

0

0

0

0

0

5427

76

Z076

B(v)

V.

85

0

0

0

0

0

0

85

0

0

0

0

85

146

Z146

R(z)

trvalý
travní
porost
ovocný
sad
trvalý
travní
porost
zahrada

0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes

III.

619

7570

0

0

0

619

0

0

0

0

619

0

0

146

Z146

R(z)

zahrada

V.

135

0

0

0

0

135

0

0

0

0

0

0

135

146

Z146

R(z)

orná půda III.

3213

0

3213

0

0

0

0

0

0

0

3213

0

0

146

Z146

R(z)

orná půda V.

638

0

638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638
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0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovMěsto
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes

0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 Staňkov-

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
Pořadové Lokalita
číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Druh
Třída
Zábor PF Zábor
pozemku přednosti
ZPF
dle KN
v ochraně
celkem

146

Z146

R(z)

392

Z392

ZP

392

Z392

ZP

513

Z513(W)

D

trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
orná půda

513

Z513(W)

746

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná
Chmelnic Vinice
Zahrady
půda
e

Ovocné
sady

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
I
II
III
IV

Trvalé
travní
porosty

Investice Katastráln
do půdy í území
obce

V

Ves
0 StaňkovVes

V.

2965

0

0

0

0

0

0

2965

0

0

0

0

2965

IV.

132

17096

0

0

0

0

0

132

0

0

0

132

0

0 StaňkovVes

V.

16964

0

0

0

0

0

0

16964

0

0

0

0

16964

0 StaňkovVes

III.

2051

6866

2051

0

0

0

0

0

0

0

2051

0

0

D

orná půda IV.

4815

0

4815

0

0

0

0

0

0

0

0

4815

0

P746

VS

zahrada

1525

1525

0

0

0

1525

0

0

1525

0

0

0

0

882

K882

L(r)

1695

26750

0

0

0

0

1695

0

0

0

0

0

1695

882

K882

L(r)

14786

0

0

0

0

0

0

14786

0

0

0

0

14786

882

K882

L(r)

ovocný
V.
sad
trvalý
V.
travní
porost
orná půda V.

0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes
0 StaňkovVes

10269

0

10269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10269

974

K974

P

974

K974

P

975

K975

P

505

P505(W)

D

73
77
78

P073
Z077
Z078

B(v)
B(v)
B(v)

79
205
211
393

Z079
P205
Z211
Z393

B(v)
O
O
ZP

I.

0 StaňkovVes
1034 StaňkovVes

trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
zahrada

I.

2362

3902

0

0

0

0

0

2362

2362

0

0

0

0

V.

872

0

0

0

0

0

0

872

0

0

0

0

872

0 StaňkovVes

I.

668

0

0

0

0

0

0

668

668

0

0

0

0

0 StaňkovVes

III.

143

143

0

0

0

143

0

0

0

0

143

0

0

zahrada
orná půda
trvalý
travní
porost
orná půda
zahrada
orná půda
orná půda

III.
III.
III.

5272
51552
9233

5272
51552
9233

0
51552
0

0
0
0

0
0
0

5272
0
0

0
0
0

0
0
9233

0
0
0

0
0
0

5272
51552
9233

0
0
0

0
0
0

0 StaňkovVes
0 Vránov
0 Vránov
0 Vránov

II.
III.
III.
III.

546
2920
5963
5174

546
2920
5963
5174

546
0
5963
5174

0
0
0
0

0
0
0
0

0
2920
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

546
0
0
0

0
2920
5963
5174

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Vránov
Vránov
Vránov
Vránov

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
Pořadové Lokalita
číslo
lokality

Způsob
využití
plochy

Druh
Třída
Zábor PF Zábor
pozemku přednosti
ZPF
dle KN
v ochraně
celkem
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
porost

452

Z452

SO(v)

452

Z452

SO(v)

461

P461

SO(v)

461

P461

SO(v)

512
515
904
904
545
545
545
545
545
545

Z512(W)
Z515(W)
K904
K904
Z545(W)
Z545(W)
Z545(W)
Z545(W)
Z545(W)
Z545(W)

D
D
SN
SN
D(z)
D(z)
D(z)
D(z)
D(z)
D(z)

545

Z545(W)

D(z)

Celkem
(m2)
Celkem
(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná
Chmelnic Vinice
Zahrady
půda
e

III.

1859

2002

0

0

0

0

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
Trvalé
I
II
III
IV
travní
porosty
0
1859
0
0
1859

II.

143

0

0

0

0

0

0

143

0

143

0

0

0

0 Vránov

III.

5771

10712

0

0

0

0

0

5771

0

0

5771

0

0

0 Vránov

II.

4941

0

0

0

0

0

0

4941

0

4941

0

0

0

0 Vránov

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

3751
6000
2698
377
22565
8142
14906
19080
144
227

3751
6000
3075
0
69384
0
0
0
0
0

3751
6000
2698
377
22565
8142
14906
19080
144
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
227

0
0
0
0
0
0
0
0
144
0

3751
0
0
377
0
0
14906
0
0
0

0
6000
0
0
0
0
0
19080
0
0

0
0
2698
0
22565
0
0
0
0
227

0
0
0
0
0
8142
0
0
0
0

II.

4320

0

0

0

0

0

0

4320

0

4320

0

0

0

1021441

1021441

797962

0

0

33953

13470

176056

106018

233684

363305

120472

197962

61831

102,14

102,14

79,80

0,00

0,00

3,40

1,34

17,60

10,60

23,36

36,33

12,05

19,80

6,18
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Ovocné
sady

Investice Katastráln
do půdy í území
obce

V

0

0

0 Vránov

0
0
5790
0
7083
0
0
0
0
0

Vránov
Vránov
Vránov
Vránov
Vránov
Vránov
Vránov
Vránov
Vránov
Vránov

0 Vránov

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

STAŇKOV
Tab. 1.2 - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v členění dle způsobu využití ploch
Obec: Staňkov

Název k.ú.: Krchleby u Staňkova, Ohučov, Staňkov – Město, Staňkov – Ves, Vránov

Způsob
Zábor PF
využití plochy
B(i)
B(v)
D
D(z)
L(r)
O
P
R(z)
SN
SO
SO(v)
V
VS
ZP
Celkem (m2)
Celkem (ha)

115075
206937
129576
226104
26750
16182
8074
7993
6002
6437
17062
140200
55299
59750
1021441
102,14

Zábor ZPF
celkem
115075
206937
129576
226104
26750
16182
8074
7993
6002
6437
17062
140200
55299
59750
1021441
102,14

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (m2)
Orná půda
Chmelnice
Vinice
70908
139983
116980
199194
10269
13262
2685
4274
6002
0
0
137977
53774
42654
797962
79,80

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

Zahrady

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

2915
11129
1804
6469
0
2920
0
754
0
6437
0
0
1525
0
33953
3,40

Zábor ZPF podle tříd ochrany (m2)
Ovocné sady Trvalé travní I
II
III
porosty
6348
34904
0
27804
5427
50398
11365
37495
0
10792
44643
32855
0
20441
35429
56249
1695
14786
0
0
0
0
0
4640
0
5389
4519
2581
0
2965
0
0
0
0
1055
1935
0
0
0
0
0
17062
0
5084
0
2223
0
18985
0
0
9007
46056
0
17096
0
0
13470
176056
106018
233684
1,34
17,60
10,60
23,36

IV
64161
66157
28814
40597
0
11542
0
3832
314
6437
7630
102780
236
30805
363305
36,33

Investice do
půdy

V
10763
0
21421
55174
0
0
0
0
2698
0
0
18435
0
11981
120472
12,05

12347
91920
1843
38655
26750
0
974
4161
0
0
4348
0
0
16964
197962
19,80

0
0
16727
29087
0
0
6915
0
9102
0
0
0
0
0
61831
6,18

Tab. 2 Přehled navrhovaného odnětí lesní půdy z PUPFL podle způsobu využití ploch
Poznámky:
- Číslování lokalit dílčích změn v území odpovídá označení ploch v ostatních částech ÚP
Vysvětlivky:
- D = Plochy dopravní infrastruktury silniční
- L = Plochy lesní
- D(z) = Plochy dopravní infrastruktury drážní
- VP(z) = Plochy veřejných prostranství se sídlení zelení
- L(r) = Plochy lesní rekreační
Pořadové číslo
lokality

Lokalita

Způsob využití
plochy

Výměra plochy
lokality celkem
(ha)

516

Z516

D

0,43

Výměra
dotčených
PUPFL
(m2)

Lesní vegetační
stupeň
3515 3 – dubo- bukový

Přírodní lesní
oblast
/podoblast

Lesní typ

Katastrální
území obce

Odůvodnění

6Západočeská
pahorkatina/
6a –
Západočeská

4Q1, OM2

Krchleby u
Staňkova

MK nebo ÚK Krchleby-pískovna
Koridor pro MK (místní komunikace) nebo alternativně
pro ÚK (účelová komunikace) pro dopravní připojení
plochy pískovny dle ÚP přibližně v trase bývalé lesní
cesty. Plocha koridoru je součástí plochy omezené těžby
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břidličnatá
pahorkatina
Dtto

OK3

Krchleby u
Staňkova

861

K861

L

0,21

2086 3 – dubo- bukový

545

Z545(W)

D(z)

29,54

5130 2 – bukodubový

Dtto

2I1

Staňkov-Město

351

Z351

VP(z)

0,38

5510 2 – bukodubový

Dtto

2K3

Staňkov-Ves

881

K881

L(r)

1,98

19800 2 – bukodubový

Dtto

2K3

Staňkov-Ves

882

K882

L(r)

8,26

30418 3 – dubo- bukový

Dtto

4O1

Staňkov-Ves

883

K883

L(r)

0,15

1469 3 – dubo- bukový

4O1

Staňkov-Ves

Celkem (m2)
Celkem (ha)

40,95

67928
6,79
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nerostů s tím, že po ukončení těžební činnosti bude
součástí rekultivace dotčeného území.
ÚK s cyklistickou trasou Staňkov-Krchleby
Koridor pro ÚK na lesní půdě nebo alternativně plocha
pro rozšíření koridoru pro D – Dopravní infrastruktura
silniční s chodníkem a cyklistickou trasou v přidruženém
dopravním prostoru silnice III. třídy. Důvodem je
požadavek na pěší a cyklistické propojení Staňkova a
Krchleb vyhovující z hlediska nivelety trasy.
Modernizace železniční trati v nové trase
Záměr na modernizaci železniční trati č. 180 s výstavbou
nového úseku dle ZÚR PK ve znění Aktualizace č. 1.
Park Staňkov-U Čermenského lesa
Plocha pro rozšíření veřejného prostranství se sídelní
zelení v ulici Baarova v souvislosti se záměrem na
výstavbu obytné zóny RD u Čermenského lesa a nad
Tyršovou ulicí z důvodu zajištění veřejného prostranství
včetně dopravního připojení rozvojového území pro
bydlení.
Lesopark Staňkov-Čermenský les
Změna kategorie lesa hospodářského na les příměstský
s rekreační funkcí.
Zároveň nelze vyloučit možnost umístění sportovně
rekreačního vybavení na lesní půdě.
Lesopark Staňkov-Mastník I.
Max. zábor ZPF pro případné zalesnění je 2,68 ha na
plochách s TO V. Zároveň nelze vyloučit možnost
umístění sportovně rekreačního vybavení na lesní půdě.
Plocha musí být dle ÚP řešena podrobnější ÚPP
respektive územní studií ÚS07 Rekreační zóna Lesopark
Mastník.
Územní studie bude řešit celkové využití území
budoucího lesoparku pro rekreaci obyvatel města
v historicky a kulturně významném území na vrchu
Mastník s poutní kaplí Panny Marie Lurdské.
V daném území se může jednat také o odlesnění
vybraných ploch zejména v OP VTL plynovodu apod. dle
konkrétního návrhu využití území dle požadované ÚS.
proto je uvedena dotčená plocha lesa v celém rozsahu.
Lesopark Staňkov-Mastník II.
Plocha je součástí budoucího lesoparku Mastník (viz
výše)
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• Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem po ukončení řízení o ÚP vyhodnotil výsledky projednání.

s) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

• V zákonem stanovené lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání nepodal nikdo žádné námitky.

t) Vyhodnocení připomínek

• V zákonem stanovené lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání nepodal nikdo žádné připomínky.
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