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B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
B.1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Postup pořizování:
Městský úřad v Horšovském Týně, odbor výstavby a územního plánování (úřad územního plánování),
který na základě usnesení Zastupitelstva města Horšovský Týn ze dne 29.3.2010 pořizuje v souladu s ust.
§ 6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
územní plán, zpracoval dle §47 odst.1 stavebního zákona a §11 vyhl. č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti Zadání
ÚP.
Zadání ÚP bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením 13/2012 bod A15 ze dne 17.12.2012.
Dle uzavřené smlouvy o dílo zpracoval projektant nového ÚP Horšovského Týna - Ing. arch. Jana
Benešová – ATELIER URBI nejprve doplňující průzkumy a rozbory (květen 2014).
Návrh ÚP byl rozpracován ve variantách (jednalo se o varianty dopravního řešení a varianty ploch pro
výstavbu RD v Horšovském Týně) a v průběhu r. 2014 a 2015 byl objednateli dokumentace poskytnut
k diskusi. V návrhu ÚP bylo upuštěno od zpracování „Vyhodnocení vlivů řešení ÚP Horšovský Týn na
životní prostředí“ (SEA), jelikož v něm není řešen kontroverzní záměr na golfový areál. Následně byl návrh
ÚP dopracován, požadavky objednatele byly pokud možno akceptovány. Návrh ÚP Horšovský Týn je
koncepční dokumentací, která bude ze zákona dále projednávána jak s dotčenými orgány a městem, tak
s veřejností.
Na základě stanovisek dotčených orgánů a rozhodnutí objednatele o výběru výsledné varianty dopravního
řešení i rozhodnutí objednatele o námitkách a připomínkách byly pořizovatelem dokumentace sestaveny
pokyny pro úpravu dokumentace, návrh ÚP Horšovský Týn byl dle těchto pokynů upraven a projednán.
Společné jednání k návrhu ÚP proběhlo dne 11.2.2016. Na základě nesouhlasného stanoviska
Ministerstva kultury proběhlo dne 4.4.2017 dohodovací jednání. Závěry z tohoto jednání byly zapracovány
do upraveného návrhu ÚP Horšovský Týn pro opakované společné jednání. Variantní řešení přeložky
II/200 přes Horšovskou oboru bylo vypuštěno.
Opakované společné jednání proběhlo dne 10.4.2018. Dle obdržených stanovisek, námitek a připomínek
byly vytvořeny pokyny pořizovatele a dle nich byl návrh ÚP upraven pro veřejné projednání. 12.9.2018
bylo obdrženo souhlasné stanovisko Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu plzeňského kraje
a mohlo být vyhlášeno veřejné projednání.
Veřejné projednání se konalo dne 24.10.2018. Na základě obdržených námitek a připomínek byl
zpracován a rozeslán Návrh rozhodnutí o námitkách a Návrh vyhodnocení připomínek. Následně byl dle
tohoto návrh upraven pro opakované veřejné projednání, které se konalo 10. 4. 2019.
Po opakovaném veřejném projednání byl návrh územního plánu upraven a předán zastupitelstvu města
k vydání. Dne 24.června 2019 Zastupitelstvo města Horšovský Týn vydalo ÚP a zároveň rozhodlo
v samostatném usnesení o námitkách a připomínkách.
Po vydání územního plánu byla v textové části odevzdaného územního plánu objevena neprojednaná
úprava v podmínkách pro využití plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). Podmínky
využití této plochy byly upraveny až po opakovaném veřejném projednání a vycházely z historie
pořizování.
V souladu se stavebním zákonem nesmí dojít po veřejném projednání k podstatným úpravám návrhu
územního plánu. K těmto podstatným úpravám patří mimo jiné úpravy, jimiž jsou nově dotčena vlastnická
práva (vlastník nemohl uplatnit námitku).
Odbor výstavby a územního plánování jako pořizovatel ÚP po konzultaci s Krajským úřadem Plzeňského
kraje, odborem regionálního rozvoje, který je nadřízeným orgánem v oblasti pořizování územních plánů,
usoudil, že v důsledku vyhodnocení odůvodnění vypořádání námitek, provede úpravu regulativu v ploše
VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba, a to pouze v ploše Z84 v Semošicích. Úprava,
která byla provedena v ploše VD spočívala v doplnění výčtu činností a staveb, které by mohly mít
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vliv na pohodu bydlení v centru obce Semošice. Po opakovaném veřejném projednání byl regulativ
doplněn o výčet staveb a činností.
Úprava regulativu v ploše Z84 VD:
Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD)
P o d m í n k y p r o v y u ž i t í p l o c h:
Hlavní využití: nekapacitní výroba
Přípustné využití: pozemky zařízení pro drobnou řemeslnou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu
a výrobní služby
dopravní a technická infrastruktura
veřejná prostranství a zeleň
Podmíněně přípustné využití: stavby pro bydlení s podmínkou, že se jedná o byty správce nebo majitele
účelových staveb, pokud bude v navazujícím řízení prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech
staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany
veřejného zdraví
čerpací stanice PHM na plochách s přímou vazbou na silnice I. a II.třídy
komerční vybavenost, pokud souvisí s hlavním využitím plochy
v ploše Z 84 jsou přípustné pouze funkce slučitelné s bydlením, které zajistí pohodu bydlení na
sousedních plochách (budou dodrženy hygienické limity jednotlivých škodlivin – vypuštěny budou
např. lakovny, autolakovny, pily, hlučná výroba atd. pokud tyto hygienické limity
nesplní),funkce, které by pohodu bydlení mohly narušit např. nadměrným hlukem, prachem, zápachem,
vibracemi apod. budou vypuštěny
Nepřípustné využití: veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím včetně realizace fotovoltaických systémů na území MPR a 1.OP MP.
Takto upravený regulativ byl v souladu s řešením níže uvedených připomínek a námitek a v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále v souladu s jeho prováděcími
vyhláškami. Doplnění regulativu bylo změnou nepodstatnou, to znamená, že se nemuselo opakovat
veřejné projednání, ale tato úprava musela být opětovně projednána v ZM. Z tohoto důvodu byl ZM
územní plán opětovně předložen k vydání a usnesení o vydání ÚP Horšovský Týn ze dne 24.6. 2019
předloženo k revokaci.
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B.2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ZEJMÉNA:
-

S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

VYDANOU KRAJEM,

-

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 STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH

PŘEDPISŮ,

-

S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY

DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADĚ
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

B.2.1

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem

B.2.1.1 Politika územního rozvoje ČR
Dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1 (2015) neleží ORP Horšovský Týn v žádné rozvojové oblasti
a neprochází jím žádná rozvojová osa (nejbližší rozvojovou oblastí je OB5 Plzeň a rozvojovou osou OS1
Praha-Plzeň-hranice ČR/Německo (-Nürnberg).
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (principielně převzaté
do řešení návrhu ÚP Horšovský Týn):
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by
měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného
rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba
chránit, respektive obnovit celé krajinné celky.

Návrh ÚP Horšovský Týn – popsáno v základní koncepci řešení.
(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav
i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území
i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Návrh ÚP Horšovský Týn – respektováno.
(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných
ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci
tak řešení problémů v těchto územích.

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

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

Návrh ÚP Horšovský Týn – rozvojové záměry vycházejí z dosud platné dokumentace a jsou omezeny tak,
aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Je zajištěna ochrana zvláště chráněných území. V případě
koridoru pro přeložku silnice II/200 bylo posuzováno více variant a byla vybrána trasa s nejmenším
dopadem na Horšovskou oboru a s omezeným zásahem do ochranného pásma vodních zdrojů.
(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Návrh ÚP Horšovský Týn – v případě koridorů pro přeložky silnic I. a II. třídy jsou specifikovány podmínky
pro výstavbu tak, aby byla zajištěna migrační prostupnost krajiny.
(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční
využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Návrh ÚP Horšovský Týn – respektováno, řešen systém cyklodopravy ve městě.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí,
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky
dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Návrh ÚP Horšovský Týn – respektováno, v ÚP jsou stanoveny podmínky pro řešení dopravních koridorů
v podrobnější dokumentaci.
(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Návrh ÚP Horšovský Týn – respektováno.
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.
Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů
koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
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Návrh ÚP Horšovský Týn – respektováno.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu
jako alternativy k umělé akumulaci vod.
V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Návrh ÚP Horšovský Týn – respektováno, viz podmínky pro využití ploch.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.
(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

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

Návrh ÚP Horšovský Týn – respektováno, v ÚP vytvořeny podmínky pro řešení IDS.
30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.

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

Návrh ÚP Horšovský Týn – přiměřeně respektováno.
Návrh ÚP Horšovský Týn umožňuje hospodárně využít zastavěné území (podporuje
přestavbu, revitalizaci a sanaci vhodných území), chrání nezastavěné území (především
zemědělskou a lesní půdu) a zachovává stávající veřejná prostranství a navrhuje nová.
B.2.1.2 Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
Řešené území je dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje z r. 2008 (ZÚR PK) součástí
rozvojové osy OR4 Plzeň – Domažlice - hranice ČR (-Regensburg), s výraznou vazbou na významné
dopravní cesty - řešeným územím prochází silnice I/26 Plzeň – Horšovský Týn – Folmava. Na tuto silnici
pak navazují silnice II.třídy č. 193, č. 197 a č. 200.
Silnice I. třídy č. 26 prochází jižní částí Horšovského Týna a místní částí Semošice, v ZÚR PK je řešena
přeložka této silnice jižně města.
Dle ZÚR PK z r. 2008 je dále řešena přeložka silnice II. třídy č. 200 západně kolem Horšova
a Horšovského Týna.
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ZÚR PK řeší nadmístní ÚSES, který je třeba v ÚP města pokud jde o koncepci řešení respektovat a dále
zpřesnit.
B.2.1.3 Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Byla vydána v dubnu 2014:
Z názvu rozvojové osy OR4 Plzeň – Domažlice - hranice ČR (-Regensburg) byla vypuštěna závorka (Regensburg). Rozvojová osa prochází územím obcí: Babylon, Česká Kubice, Holýšov, Horšovský Týn,
Křenovy, Kvíčovice, Luženičky, Meclov, Pasečnice, Staňkov, Střelice.
Dále byla vypuštěna přeložka silnice II. třídy č. 200 západně kolem Horšova a Horšovského Týna
a nahrazena propojením Domažlic s Borem u Tachova novou trasou západně mimo řešené území v trase
stávající II/195.
V Aktualizaci č.1 ZÚR PK byl „Záměr II/200 - Horšovský Týn, obchvat“ zařazen mezi dopravní řešení,
která mají být prověřena v územních plánech obcí a ze seznamu záměrů byl vypuštěn. Byl nahrazen
propojením Domažlic s Borem u Tachova novou trasou západně Horšovského Týna v trase stávající
II/195.
Byla zrušena významná dálková cyklotrasa podél Radbuzy a ve směru do Domažlic (vč. veřejně
prospěšných staveb).
Ze ZÚR PK vyplývají pro územní plán Horšovský Týn následující požadavky:
-

zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu a vymezení
skladebných částí ÚSES;

-

rozvojové plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury vymezovat s ohledem na
minimalizaci negativních vlivů na přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území;

-

nové rozvojové plochy bydlení a výroby vymezovat přednostně v prolukách stávající zástavby
a v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields),

-

koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy,

-

v rámci ÚP města vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně.

Reakce v návrhu ÚP (nadmístní doprava):
-

návrhový koridor pro přeložku silnice I/26 byl vymezen na základě ZÚR a změny č. 12 ÚP
Horšovský Týn (osa), v proměnné šířce 80 – 200m, ve vazbě na podmínky v území (terén),

-

návrhový koridor pro přeložku silnice II/200 byl vymezen západně zástavby města (Nové Vsi),
v šířce 30m a řešení bylo projednáno na Ministerstvu kultury s tím, že bude podmíněno dopravní
studií. Na základě pokynů pro veřejné projednání návrhu ÚP byl tento koridor z řešení vypuštěn,

-

je navržena cyklotrasa CT P-P-R údolím Radbuzy východně Horšovského Týna se zaústěním do
cyklotrasy CT 2141 v západní části území.

B.2.2

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Územní plán Horšovský Týn zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území města komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.
Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou
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složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 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 - vzhledem k poloze města mimo rozvojové oblasti se zde počítá s přiměřenou
výstavbou objektů pro bydlení a jsou navrženy plochy pro rozvoj průmyslové výroby. Zachovalá původní
struktura zástavby města (historické jádro) není návrhem územního plánu narušena a je dále rozvíjena.
Nezastavěné území je v souladu s jeho charakterem chráněno před nežádoucí výstavbou, zejména v nivě
Radbuzy. Lze zde umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze 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 taková
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití tohoto území pro účely rekreace a cestovního
ruchu. Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání. Omezen je zde i rozvoj rekreace a to na plochy přírodního
charakteru. Vypouští se záměr na realizaci golfového hřiště.

B.2.3

Soulad s požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot
území

B.2.3.1 Ochrana civilizačních hodnot území
Chráněná území:
1043

Městská památková rezervace Horšovský Týn

3178

ochranné pásmo městské památkové rezervace Horšovský Týn

Nemovité národní kulturní památky:
197

Zámek Horšovský Týn

Nemovité kulturní památky:
Horšovský Týn - Městská památková rezervace + ochranné pásmo
45932/4-4170

soubor městského opevnění
1) severní úsek - od čp. 2 po čp. 25
2) torzo brány a předbraní u čp. 1, Klášterní předměstí
3) východní úsek za čp. 26 a 27
4) jižní úsek od čp. 78 po čp. 135
5) západní úsek u čp. 105 a 121

18965/4-2075

areál zámku – Národní kulturní památka
1) zámek
2) vdovský dům čp. 22
3) míčovna 18965/4- 2075
4) sýpka
5) vyhlídkový pavilon
6) loreta
7) kašna (na nádvoří)
8) kašna s Neptunem
9) kašna u příkopu
10) kašna v parku nad vdovským domem
11) kašna či haltýř v ohrazení
12) brána s brankou - u hl. vchodu do zámku
13) brána s brankou u sýpky
14) brána u míčovny
15) most do náměstí
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16) most do parku
17) lávka
18) socha sv. Prokopa (přemístěno z Újezda sv. Kříže) 18965/4-2075
19) ohrazení
20) park
21) býv. Zahradnictví

24904/4-2345

kostel sv. Petra a Pavla, farní

18215/4-4170

zvonice, nám. Republiky

14594/4-4170

kašna, soubor dvou kašen a studny

86871/4-4170

soubor sochy a pamětního kříže
1) socha sv. Jana Nepomuckého
2) pamětní kříž

27562/4-2346

měšťanský dům čp. 2, nám. Republiky

22414/4-2347

měšťanský dům čp. 3, "Kaplanka", nám. Republiky

35142/4-2348

měšťanský dům čp. 4, nám. Republiky

23577/4-2349

měšťanský dům čp. 5

17876/4-2350

měšťanský dům čp. 6

39966/4-2351

měšťanský dům čp. 10

35976/4-2369

měšťanský dům čp. 12

19468/4-4170

areál měšťanského domu čp. 13, ul. 5. května
1) měšťanský dům
2) dvorní dům

45748/4-2370

měšťanský dům čp. 14

29874/4-2371

měšťanský dům čp. 15

23169/4-2352

měšťanský dům čp. 51, nám. Republiky

30583/4-2353

radnice čp. 52

19550/4-2355

areál měšťanského domu čp. 56 "U Dvou klíčů", nám. Republiky
1) měšťanský dům
2) chlévy

45396/4-2356

areál měšťanského domu čp. 57, nám. Republiky
1) měšťanský dům
2) branka

28966/4-2357

měšťanský dům čp. 58, nám. Republiky

46173/4-2358

měšťanský dům čp. 61

31708/4-2359

areál měšťanského domu čp. 62, nám. Republiky
1) měšťanský dům
2) stodola

24503/4-4170

měšťanský dům čp. 63

34088/4-2360

měšťanský dům čp. 65

21683/4-2360

měšťanský dům čp. 66

21759/4-2361

měšťanský dům čp. 67, Jelení ul.

23787/4-2389

měšťanský dům čp. 87, Zlatá ul.

38993/4-2363

měšťanský dům čp. 95, nám. Republiky

18719/4-2364

měšťanský dům čp. 96

42249/4-2365

měšťanský dům čp. 97

30822/4-2366

areál měšťanského domu čp. 99 - 100, nám. Republiky
1) dům čp. 99
2) dům čp. 100
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39307/4-2367

měšťanský dům čp. 105, nám. Republiky

47198/4-2368

měšťanský dům čp. 107, nám. Republiky

25249/4-2080

areál býv. kapucínského kláštera čp. 43, Gorkého ul.
1) klášter čp. 46 a 6
2) býv. kostel sv. Víta
3) kaple Olliveta
4) brána
5) branka
6) ohradní zeď
7) kaple P. Marie 21607/4-4018
8) socha sv. Jana Nepomuckého
9) schodiště

35887/4-4170

areál měšťanského domu čp. 7-8, nám. Republiky
1) měšťanský dům
2) dvorní dům

33890/4-4170

městský dům čp. 9, nám. Republiky

15065/4-2376

městský dům čp. 20, ul. 5. května

33187/4-2377

městský dům čp. 21

18319/4-4170

městský dům čp. 23

45115/4-4170

městský dům čp. 24

15016/4-4170

městský dům čp. 26

26660/4-4170

městský dům čp. 27, Lobkovicova ul.

29436/4-4170

městský dům čp. 28

39246/4-2380

městský dům čp. 29

31347/4-4170

městský dům čp. 33, ul. Prokopa Holého

27565/4-4170

městský dům čp. 34

22340/4-4170

areál městského domu čp. 35 a 36, ul. Prokopa Holého
1) dům čp. 35
2) dům čp. 36
3) brána

27007/4-4170

městský dům čp. 41, ul. Lobkovicova

35238/4-2373

městský dům čp. 54, nám. Republiky

14610/4-2374

městský dům čp. 64

32409/4-2381

městský dům čp. 68, Jelení ul.

35971/4-2382

městský dům čp. 69

44156/4-2383

městský dům čp. 70

44157/4-2384

městský dům čp. 71, Jelení ul.

37790/4-2385

městský dům čp. 90, ul. Jelení - Plachého

36998/4-2362

městský dům čp. 94, ul. Jelení - nám. Republiky

26396/4-4170

městský dům čp. 116, ul. Lobkovicova

24628/4-2390

městský dům čp. 1, ul. 5. května (Klášterní předměstí)

30493/4-4170

městský dům čp. 50, ul. 5. května - nám. Republiky

26877/4-4170

systém opěrných a dělících zdí

- objekty mimo rezervaci
28613/4-2077

areál kostela sv. Anny
1) kostel
2) kaple Božího hrobu
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3) hrobka Trauttmansdorfů
4) pohřební kaple
5) park

18705/4-2078

kostel sv. Apolináře, děkanský

36640/4-2081

městský dům čp. 18, Plzeňská cesta

27632/4-2082

Křížová cesta ke sv. Anně
1. zastavení: socha Loučení Krista s Marií
2. zastavení: socha Kristus na hoře Olivetské
3. zastavení: socha Bičování Krista
4. zastavení: socha Korunování Krista trnovou korunou
5. zastavení: socha Kristus klesá pod křížem

29918/4-2083

socha sv. Donáta

33859/4-2084

socha P. Marie

20065/4-2085

kaplička P. Marie

38009/4-4019

smírčí kámen

Podražnice
20160/4-4034

výšinné opevněné hradiště – hradiště Na zámku, archeologické stopy

Semošice
21700/4-2130

areál usedlosti čp. 24
1) obytná část s chlévy
2) brána
3) chlévy s kolnou

10365/4-4875

kaple

Tasnovice
36297/4-2232

kostel sv. Vavřince a ostrožna slovanského hradiště s archeologickými nálezy

32683/4-4167

tvrz, zřícenina a archeologické stopy

51742/4-5300

boží muka

Borovice
33415/4-2203

kaple P. Marie

Horšov
26979/4-2086

kostel Všech svatých

18689/4-2087

tvrz vodní, archeologické stopy

10012/4-4984

boží muka

103777

obora Horšovská s poplužním dvorem a dalšími stavbami

Území s archeologickými nálezy:
Převzato z ÚAP
Všechny zmíněné památky a režimy ochrany jsou návrhem ÚP respektovány.
B.2.3.2 Zvláště chráněná území
U řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území.
B.2.3.3 Natura 2000
Natura 2000 je dle § 3 odst. (1) písm. p) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů celistvá
evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště
a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi
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(PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL), které požívají smluvní ochranu (viz § 39 zákona 114/1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 zákona 114/92
Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Do řešeného území zasahuje EVL CZ0323165 Radbuza, chráněná jako lokalita výskytu mihule potoční.
Územním plánem je respektována.
B.2.3.4 Památné stromy
102577

Javor pod zámkem

102576

Javor u Vdovského domu

102579

Alej ke sv. Anně

Územním plánem jsou respektovány.
B.2.3.5 Významné krajinné prvky
V území jsou zastoupeny zákonem 114/1992 Sb. taxativně vyjmenované významné krajinné prvky – lesy,
údolní nivy, rybníky, vodní toky. Nachází se tu také dva registrované významné krajinné prvky - VKP
Štítarský kopec a VKP Střelnice Horšovský Týn.
Celková koncepce řešení ÚP nebude mít negativní vliv na VKP. Registrované VKP jsou plně
respektovány. V případě zákonem jmenovaných VKP nelze jejich dotčení zcela vyloučit, už proto, že
samotná zástavba Horšovského Týna je částečně umístěna v nivě Radbuzy. V případě liniových staveb
(např. dopravní infrastruktury) nelze zcela vyloučit ani dotčení lesů.
B.2.3.6 Ochrana krajinného rázu
V území není zastoupený žádný přírodní park.
Ochrana krajinného rázu je zajištěna §12 zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.
Dále jsou za účelem ochrany krajinného rázu stanoveny v návrhu ÚP podmínky pro výstavbu
v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití území.
B.2.3.7 Územní systém ekologické stability
Podkladové dokumentace
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) jsou:

a) Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (2008), respektive aktualizace č.1 ZÚR Plzeňského
kraje (2014);

b) Vrstvy sledovaných jevů ochrany přírody a krajiny z územně analytických podkladů (ÚAP) ORP
Horšovský Týn (aktualizace 2012),

c) Platná ÚPD Horšovského Týna i sousedních obcí
d) Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav – k.ú. Semošice
e) Návrh Plánu společných zařízení k. ú. Borovice u Horšovského Týna
f) Generely místního ÚSES zpracované pro k.ú. Horšovský Týn a Horšov (Zemprojekt, Plzeň), Horní
Metelsko, Dolní Metelsko a Kocourov (Ing. K. Kuneš – GAN, Klenčí pod Čerchovem), a pro k.ú.
Tasnovice, Oplotec, Štítary, Svinná, Chřebřany a Hašov (Ing. K. Kuneš – GAN, Klenčí pod
Čerchovem)
V území není zpracován Plán ÚSES. ÚSES je však povinnou součástí územního plánu, v rámci řešení
návrhu ÚP byl tudíž (při zohlednění výše zmíněných dokumentací) ÚSES řešen přímo, zpracován byl
tabulkový přehled (zjednodušený přehled odvozený od požadavků na zpracování Plánu ÚSES) i grafická
část v měřítku územního plánu.
Přístup k řešení nadmístní úrovně ÚSES
Řešení regionálního ÚSES (nadregionální úroveň v území vymezena není) je převzato ze Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje, vydaných Krajským úřadem 2008, respektive z jejich aktualizace z roku 2014.
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Vymezení těchto skladebných částí bylo zpřesněno dle měřítka územního plánu a doplněno o prvky místní
úrovně.
Všechny prvky regionálního ÚSES (nadregionální úroveň do území nezasahuje) jsou vázány na hydrický
režim Radbuzy (nebo v případě RK 214 Černého potoka) a její nivy. Prvky byly vymezeny většinou
v rozměrech přesahující minimální parametry požadované pro zachování funkčnosti, omezen byl jen RK
189 v části procházející zastavěným územím Horšovského Týna, kde nejsou podmínky (a ani je nelze
očekávat) pro 40m široký biokoridor, migraci druhů a komunikaci mezi biocentry by však měl být schopen
zajistit i v lokálně zmenšených parametrech. Regionální biocentrum RB 1046 Svatá Anna bylo upřesněno
do měřítka územního plánu, s ohledem na navrženou plochu rekreace na plochách přírodního charakteru
Z24 (biotopové koupaliště), byla upravena východní hranice biocentra, přičemž tok Radbuzy je v této
části ponechán v ÚSES jako biokoridor. Vymezení regionálního biocentra RB 1046 není v rozporu
s koncepcí ZÚR Plzeňského kraje a jsou dodrženy prostorově-funkční parametry pro regionální biocentra
dle metodiky vymezování ÚSES. Vzhledem k povaze záměru - biotopové koupaliště - nelze očekávat
negativní ovlivnění nivy Radbuzy, ani biocentra.
Umístění či trasy jednotlivých prvků ÚSES jsou neměnné. V případě podrobnějších stupňů projektové
dokumentace je možné upravovat či zpřesňovat hranice jednotlivých prvků za předpokladu zachování
minimálních požadovaných parametrů a respektování ekologických podmínek.
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Přehled prvků nadmístního ÚSES:
název
prvku
RB 1046
Svatá Anna

k.ú.

popis

stav

typ

Horšovský
Týn, Horšov

existující, ačkoli pouze málo funkční (vymezením dosahuje
existující
požadovaných rozměrů, ale v současnosti zahrnuje pouze
(málo
společenstva nižšího a středního stupně ekologické stability)
funkční)
biocentrum regionálního významu, cílově zejména společenstva
olšových jasenin (okrajově bažinných olšin a acidofilních
doubrav, případně bylinná společenstva vysokých ostřic,
vlhkomilné louky)

hydrofilní,
hygrofilní
(vodní a
mokřadní
společenstv
a niv)

RB 1059
Peřina

Semošice

okrajová část regionálního biocentra, málo funkční (vegetace
nižšího a středního stupně ekol. stability), cílově společenstva
olšových jasenin a černýšových dubohabřin (a příbuzná)

existující
(málo
funkční)

RB 1067 Sv.
Vavřinec

Tasnovice

výrazně heterogenní regionální biocentrum, část vázána na tok
a nivu Radbuzy (vodní a nivní společenstva), část na hydricky
normální až výsušná stanoviště na pahorku Sv. Vavřince,
potenciální přirozená vegetace velmi pestrá, v nivě převážně
olšové a střemchové jaseniny

funkční
(částečně)

hydrofilní,
hygrofilní
(vodní a
mokřadní
společenstv
a niv)
heterogenní
: hydrohygrofilní,
mezoxerofilní

RK 186

Oplotec

sleduje tok Radbuzy (společenstva vázaná na vodu - hydrohygrofilní), spojuje RB 1070 Zámecký vrch a RB 1067 Sv.
Vavřinec

funkční
(částečně)

hydrofilní

RK 187

Tasnovice,
Svinná u
Štítar

sleduje tok Radbuzy (společenstva vázaná na vodu - hydrohygrofilní), spojuje RB 1067 Sv. Vavřinec s RB 1068 Niva u
Medné

funkční
(částečně)

hydrofilní

RK 188

Horšov

sleduje tok Radbuzy (společenstva vázaná na vodu - hydrohygrofilní), spojuje RB 1068 Niva u Medné s RB 1046 Svatá
Anna

funkční
(částečně)

hydrofilní

RK 189

Horšovský
sleduje tok Radbuzy (společenstva vázaná na vodu - hydroTýn, Semošice hygrofilní), spojuje RB 1046 Svatá Anna a RB 1059 Peřina,
funkčnost omezuje několik bariér a průchod zastavěným
územím, kde není možné dodržet minimální šířku

existující
(málo
funkční)

hydrofilní

RK 214

Horšovský
Týn

funkční
(částečně)

hydrofilní

sleduje tok Černého potoka (společenstva vázaná na vodu hydro-hygrofilní), spojuje RB 1046 Svatá Anna a RB 1047
Ohnišťovice

Koncepce řešení místní úrovně ÚSES
Důležitými faktory koncepce řešení místního ÚSES jsou především:
•

návaznost na řešení vyšších úrovní ÚSES (regionální);

•

uplatnění principu spojitosti;

•

řešení návazností na hranicích se správními územími sousedních obcí;

•

zohlednění metodikou doporučených parametrů stanovených pro jednotlivé typy skladebných částí
ÚSES;

•

přednostní využívání kostry ekologické stability - situování skladebných částí ÚSES do stávajících
ekologicky cennějších partií území;

•

zohlednění současného stavu a jiných územně plánovacích záměrů na využití území;

•

zohlednění KPÚ Borovice.
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Možnosti zpřesňování:
Biocentra jsou vymezována v plochách přírodních, vodních a vodohospodářských či v plochách lesa,
biokoridory i na plochách zeleně přírodního charakteru, zeleně veřejné či na trvalých travních porostech.
Pokud jde o prvky chybějící (navržené), je v souvislosti s nimi vymezena i rozvojová plocha v případě, že
bylo možné prvek jednoznačně lokalizovat: vychází u KPÚ, kostry ekologické stability nebo je jednoznačně
definováno přírodními podmínkami či situováním v rámci ekologické sítě (u většiny prvků vázaných na
vodní toky a plochy). Pokud k této jednoznačnosti nebylo možno dospět, prvky jsou navrženy na
plochách, které nejsou pro ÚSES primárně určeny, např. na plochách zemědělských – orná půda.
I v těchto plochách je však realizace prvků ÚSES možná, pokud by v budoucnu došlo k pozemkovému
vyrovnání a schválení projektu. V těchto případech je možné též polohu i tvar prvků pozměnit, nezbytně
nutné je však respektovat principy tvorby systému ekologické stability, včetně limitujících prostorových
parametrů a typu cílových společenstev.
Přehled prvků lokálního (místního) ÚSES:
název
prvku

k.ú.

popis

stav

typ

LBC 1 Peřina - Semošice
v lukách

vložené lokální biocentrum v regionální biokoridoru RK 189,
částečně
charakterem odpovídá RK 189 - společenstva vázaná na vodu), existující
vymezení dle KPÚ

hydrofilní

LBC 2
Semošice

Semošice

vložené lokální biocentrum v regionální biokoridoru RK 189,
částečně
charakterem odpovídá RK 189 - společenstva vázaná na vodu), existující
vymezení dle KPÚ

hydrofilní

LBC 3 Pod
silnicí

Horšovský Týn vložené lokální biocentrum v regionální biokoridoru RK 189,
částečně
charakterem odpovídá RK 189 - společenstva vázaná na vodu) existující

hydrofilní

LBC 4 Loučky Horšovský Týn vložené lokální biocentrum v regionální biokoridoru RK 189,
existující (málo hydrofilní
charakterem odpovídá RK 189 - společenstva vázaná na vodu) funkční)
LBC 5 Svinná Tasnovice,
vložené lokální biocentrum v regionální biokoridoru RK 187,
existující (málo hydrofilní
Svinná u Štítar charakterem odpovídá RK 187 - společenstva vázaná na vodu) funkční)
LBC 6 Hamry Oplotec

heterogenní lokální biocentrum vložené v regionální
částečně
biokoridoru RK 186, zahrnuje společenstva vázaná na vodu
existující
(součást RK 186), i mezofilní společenstva lokální větve ÚSES

heterogenní
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 7 Pod
oborou

lokální biocentrum, které je součástí čistě lokální větve ÚSES,
vázané na Semošický potok a jeho nivu

hydrofilní

Semošice

částečně
existující

LBC 8 Obora Podražnice
Podražnice

lokální biocentrum, kombinované - na vodu vázaná
existující (málo heterogenní
společenstva v okolí Semošického potoka a vodních ploch na funkční)
: hydrofilní,
něm, většina mezofilní lesní společenstva. Nutno zohlednit
mezofilní
negativní vliv množství zvěře v oboře na plochu biocentra vymezeno plošně rozsáhlé, podporovat obnovu porostů, apod.

LBC 9
Čertárna

lesní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve ÚSES.
Nutno zohlednit negativní vliv množství zvěře v oboře na
plochu biocentra - vymezeno plošně rozsáhlé, podporovat
obnovu porostů, apod.

existující (málo mezofilní
funkční)

lesní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve ÚSES, její
slepé zakončení

existující (málo mezofilní
funkční)

Podražnice

LBC 10 Nad Podražnice
Podražnicemi
LBC 11 Nad
rybníčkem

Podražnice,
lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES
Borovice
u Horšovského
Týna

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI
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lesní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve ÚSES,
LBC 12
Kocourov
Kocourovský u Horšovského heterogenní - hygrofilní společenstva v údolí bezejmenného
les
Týna, Borovice potoka, většina mezofilní
u Horšovského
Týna

existující

heterogenní
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 13
Kocourov

heterogenní lokální biocentrum, součást hydrofilní větve na
Kocourov
u Horšovského Křakovském potoce, většina mezofilní lesní společenstva
Týna

částečně
existující

heterogenní
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 14 Na
Samotě

Horšovský
lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
Týn, Kocourov ÚSES
u Horšovského
Týna

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 15 U
drůbežárny

Horšovský Týn lokální biocentrum, které je součástí čistě lokální větve ÚSES,
vázané na vodní plochu na Křakovském potoce a navazující
břehové porosty

existující (málo hydrofilní
funkční)

LBC 16 Na
vyhlídce

Horšovský Týn heterogenní lokální biocentrum, součást hydrofilní větve na
Křakovském potoce, většina mezofilní společenstva lesa
navazujícího na zámecký park

existující (málo heterogenní
funkční)
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 17
Horšovská
obora

Horšov

existující (málo heterogenní
funkční)
: hydrofilní,
mezofilní

heterogenní lokální biocentrum, hydro a hygrofilní
společenstva rybníků v oboře a jejich břehových porostů,
navazující plochy spíš mezofilního charakteru

LBC 18 Dolní Dolní Metelsko lokální biocentrum, které je součástí čistě lokální větve ÚSES,
Metelsko
vázané na Křakovský potok a jeho nivu

částečně
existující

hydrofilní

LBC 19 U
Věvrov
Nového Dvora

lokální biocentrum, hydro a hygrofilní společenstva vázaná na částečně
Křakovský potok, navazující plochy spíš mezofilního charakteru existující

LBC 20 Za vsí Věvrov

heterogenní lokální biocentrum, hydro a hygrofilní
společenstva vázaná bezejmenný přítok Křakovského potoka,
navazující plochy spíš mezofilního charakteru

existující (málo heterogenní
funkční)
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 21
Věvrov

Věvrov

lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 22 Hájek Věvrov

lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 23 Na
tabuli

chybějící navržené

heterogenní
: hydrofilní,
mezofilní

částečně
existující

heterogenní
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 25 Dolní Dolní
kombinované biocentrum vázané na vodní plochu, břehy i
hornometelsk Metelsko,
navazující plochy
ý rybník
Horní Metelsko

částečně
existující

hydrofilní

LBC 26 Sněm Horní Metelsko lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES, posunuto s ohledem na ochranu archeologické lokality

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 27 U
cihelny

Horní Metelsko lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 28 Hašov Hašov, Svinná lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
u Štítar
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 29 U
kapličky

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 24 Pod
Borovicí

Borovice
biocentrum navržené s ohledem na maximální délku lokálních
u Horšovského biokoridorů, hygrofilní společenstva v okolí bezejmenného
Týna, Věvrov přítoku Křakovského potoka a okolní mezofilní plochy,
vymezeno v poloze dle Návrhu Plánu společných zařízení k. ú.
Borovice u Horšovského Týna
heterogenní biocentrum čistě lokální větve ÚSES, hygrofilní
Borovice
u Horšovského společenstva vázaná na vodní plochu s tok bezejmenného
Týna, Věvrov, přítoku Křakovského potoka, okolní mezofilní lesní porosty
Kocourov
u Horšovského
Týna

heterogenní
: hydrofilní,
mezofilní

Svinná u Štítar lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES
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LBC 30 Nad
cihelnou

Hašov

část lesního mezofilního lokálního biocentra (větší část na
sousedním katastru), součást čistě lokální větve ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 31 U
hrušky

Oplotec

heterogenní biocentrum čistě lokální větve ÚSES, hygrofilní
společenstva vázaná na tok Slatiny, okolní mezofilní lesní
porosty

částečně
existující

heterogenní
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 32 U
boru

Oplotec

část heterogenního biocentra čistě lokální větve ÚSES,
částečně
hygrofilní společenstva vázaná na tok Slatiny, okolní mezofilní existující
lesní porosty

heterogenní
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 33 Pod
Hřešínem

Oplotec

lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 34 V
Americe

Oplotec

lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 35
Tasnovice

Tasnovice

mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve ÚSES, částečně
navrženo k rozšíření z důvodu nedostatečné rozlohy
existující

mezofilní

LBC 36
Krvavé pole

Tasnovice

mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve ÚSES, částečně
navrženo k rozšíření z důvodu nedostatečné rozlohy
existující

mezofilní

LBC 37 Remíz Horní Metelsko lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 38
Panské pole

Dolní
lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
Metelsko,
ÚSES
Kocourov
Horšovský Týn chybějící lokální biocentrum - nutné rozčlenění velkých
ekologicky nestabilních ploch JZ H.Týna, z důvodu množství
bariér v území vypuštěno propojení s RK 189

chybějící navržené

mezofilní

chybějící navržené

mezofilní

Horšovský Týn lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

částečně
existující

mezofilní

LBC 40 Pod
Sv. Annou
LBC 41
Husina

LBC 42 Horní Horšovský Týn lokální biocentrum, které je součástí čistě lokální větve ÚSES,
Valdorf
vázané na vodní plochy a mokřady na Podhájském potoce;
včetně navazujících břehových porostů

existující (málo hydrofilní
funkční)

LBC 43 Pod
Kopaninou

Horšovský Týn heterogenní lokální biocentrum, hydro a hygrofilní
společenstva rybníků v okolí Lazeckého potoka, navazující
plochy spíš mezofilního charakteru

existující (málo heterogenní
funkční)
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 44 Pod
Šibeničním
vrchem

Horšovský Týn heterogenní lokální biocentrum, hygrofilní společenstva v
návaznosti na potok a dna údolí, navazující plochy spíš
mezofilního charakteru

existující (málo heterogenní
funkční)
: hydrofilní,
mezofilní

LBC 45
U střelnice

Horšovský Týn lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 46 Hůrka Horšovský Týn okrajová část lesního mezofilního biocentra - většina na
sousedním katastru, součást čistě lokální větve ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 47
Planina

Horšovský
lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
Týn, Semošice ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 48 V
roklích

Horšovský
lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
Týn, Semošice ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBC 49 Pod
Peřinou

Semošice

lesní mezofilní lokální biocentrum, součást čistě lokální větve
ÚSES

existující (málo mezofilní
funkční)

LBK 1

Semošice

modální BK sledující tok Semošického potoka

existující

hydrofilní

LBK 2

Podražnice

modální BK sledující tok Semošického potoka

existující

hydrofilní

LBK 3

Podražnice,
kontrastní biokoridor sledující Semošický potok k jeho prameni, existující
Borovice
dále pokračuje po údolnici k hydricky normálním
u Horšovského společenstvům
Týna

hydrofilnímezofilní

LBK 4

Podražnice

mezofilní

modální lesní BK, nutné zajistit propojení s lokální větví v
Puclicích
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modální lesní BK

Odůvodnění ÚP
existující

mezofilní

kontrastní biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Kocourov
u Horšovského Křakovského potoka) k jeho prameni, dále pokračuje k
Týna, Borovice hydricky normálním společenstvům, dle KPÚ lze založit tůně
u Horšovského
Týna

existující

hydrofilnímezofilní

LBK 7

Kocourov
u Horšov.
Týna

modální biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Křakovského potoka)

existující

hydrofilní

LBK 8

Podražnice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 9

Kocourov
u Horšov.
Týna,
Podražnice

kontrastní biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Křakovského potoka) k jeho prameni, dále pokračuje k
hydricky normálním společenstvům

existující

hydrofilnímezofilní

LBK 10

Horšovský Týn modální BK sledující tok Křakovského potoka

existující

hydrofilní

LBK 11

Horšovský Týn modální BK sledující tok Křakovského potoka

existující

hydrofilní

LBK 12

Horšovský
modální BK sledující tok Křakovského potoka
Týn, Kocourov
u Horšovského
Týna

existující

hydrofilní

LBK 13

Kocourov
u Horšov.
Týna, Dolní
Metelsko

modální BK sledující tok Křakovského potoka

existující

hydrofilní

LBK 14

Dolní Metelsko modální BK sledující tok Křakovského potoka

existující

hydrofilní

LBK 15

Věvrov

modální BK sledující tok Křakovského potoka

existující

hydrofilní

LBK 16

Věvrov

modální biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Křakovského potoka)

existující

hydrofilní

LBK 17

Věvrov

modální biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Křakovského potoka)

částečně
existující

hydrofilní

LBK 18

Věvrov,
Borovice
u Horšov.
Týna

modální biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Křakovského potoka)

chybějící navržené

hydrofilní

LBK 19

Věvrov,
Borovice
u Horšov.
Týna

modální biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Křakovského potoka)

částečně
existující

hydrofilní

LBK 20

Kocourov
u Horšov.
Týna

modální biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Křakovského potoka)

existující

hydrofilní

LBK 21

Podražnice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 22

Podražnice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 23

Věvrov

modální lesní BK

částečně
existující

mezofilní

LBK 24

Dolní Metelsko modální biokoridor sledující bezejmenný vodní tok (přítok
Křakovského potoka)

částečně
existující

hydrofilní

LBK 25

Horní Metelsko kontrastní biokoridor sledující bezejmenný vodní tok, před
zástavbou Horního Metelska se odpojuje a dále pokračuje k
hydricky normálním lesním společenstvům

částečně
existující

hydrofilnímezofilní

LBK 26

Horní Metelsko kontrastní biokoridor propojující hydrofilní společenstva v okolí chybějící Horního Dolnometelského rybníka s hydricky normálními
navržené
lesními společenstvy Remízu
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LBK 27

Horní Metelsko modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 28

Horní
Metelsko,
Hašov

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 29

Horní
Metelsko,
Hašov

kontrastní biokoridor propojující hydrofilní společenstva v okolí chybějící toku Slatiny a jejího přítoku s hydricky normálními lesními
navržené
společenstvy u Sněmu

hydrofilnímezofilní

LBK 30

Hašov,
Tasnovice

modální biokoridor sledující tok Slatiny, propojuje heterogenní částečně
společenstva, takže i jeho charakter je heterogenní - proto je existující
vymezen širší, zahrnuje společenstva vodní - nivní i mezofilní

hydrofilnímezofilní

LBK 31

Svinná u Štítar modální biokoridor sledující tok Slatiny, heterogenního
charakteru - proto je vymezen širší, zahrnuje společenstva
vodní - nivní i mezofilní

částečně
existující

hydrofilnímezofilní

LBK 32

Svinná u Štítar modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 33

Svinná u Štítar modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 34

Svinná u Štítar modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 35

Oplotec

modální biokoridor sledující tok Slatiny, propojuje heterogenní částečně
společenstva, takže i jeho charakter je heterogenní - proto je existující
vymezen širší, zahrnuje společenstva vodní - nivní i mezofilní

hydrofilnímezofilní

LBK 36

Oplotec

modální biokoridor sledující tok Slatiny, propojuje heterogenní částečně
společenstva, takže i jeho charakter je heterogenní - proto je existující
vymezen širší, zahrnuje společenstva vodní - nivní i mezofilní

hydrofilnímezofilní

LBK 37

Oplotec

modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 38

Oplotec

modální lesní BK - k doplnění i na území Mělnic

chybějící navržené

mezofilní

LBK 39

Oplotec

modální lesní BK

částečně
existující

mezofilní

LBK 40

Oplotec

kontrastní lesní BK propojující lokální mezofilní větev ÚSES s
regionální větví vázanou na Radbuzu

existující

mezofilní

LBK 41

Oplotec

modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 42

Oplotec,
Tasnovice

modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 43

Tasnovice,
Hašov

modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 44

Tasnovice

kontrastní lesní BK propojující lokální mezofilní větev ÚSES s
regionální větví vázanou na Radbuzu

chybějící navržené

mezofilní

LBK 45

Tasnovice

kontrastní lesní BK propojující lokální mezofilní větev ÚSES s
hydrofilní větví vázanou na Slatinný potok

chybějící navržené

mezofilní

LBK 46

Tasnovice

kontrastní lesní BK propojující lokální mezofilní větev ÚSES s
regionální větví vázanou na Radbuzu

chybějící navržené

mezofilní

LBK 47

Horní Metelsko pouze malá část BK, většina na sousedním katastru

chybějící navržené

hydrofilnímezofilní

LBK 48

Kocourov

chybějící navržené

hydrofilnímezofilní

LBK 49

Kocourov,
chybějící lokální biokoridor částečně sledující občasný
Dolní Metelsko bezejmenný vodní tok

chybějící navržené

hydrofilnímezofilní

LBK 50

Horšov

chybějící navržené

mezofilní

chybějící lokální biokoridor částečně sledující občasný
bezejmenný vodní tok, navazuje na vymezení na sousedním
katastru

modální lesní BK
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LBK 51

Horšov

LBK 53

Odůvodnění ÚP
chybějící navržené

mezofilní

Horšovský Týn kontrastní biokoridor spojující hydrofilní společenstva okolí
Mračnického potoka s mezofilní větví

chybějící navržené

mezofilní

LBK 54

Horšovský Týn modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 55

Horšovský Týn modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 56

Horšovský Týn kontrastní biokoridor spojující hydrofilní Valdorfských rybníků s chybějící mezofilní větví
navržené

mezofilní

LBK 57

Horšovský Týn modální biokoridor sledující Podhájský potok

částečně
existující

hydrofilní

LBK 58

Horšovský Týn modální biokoridor sledující Lazecký potok, heterogenního
charakteru - proto je vymezen širší, zahrnuje společenstva
vodní - nivní i mezofilní

částečně
existující

hydrofilnímezofilní

LBK 59

Horšovský Týn modální biokoridor sledující Lazecký potok, heterogenního
charakteru - proto je vymezen širší, zahrnuje společenstva
vodní - nivní i mezofilní

částečně
existující

hydrofilnímezofilní

LBK 60

Horšovský Týn modální lesní BK

chybějící navržené

mezofilní

LBK 61

Horšovský Týn modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 62

Horšovský Týn modální lesní BK, prochází přes registrovaný VKP Střelnice
Horšovský Týn

chybějící navržené

mezofilní

LBK 63

Horšovský
modální lesní BK
Týn, Semošice

částečně
existující

mezofilní

LBK 64

Horšovský
kontrastní lesní BK propojující lokální mezofilní větev ÚSES s částečně
Týn, Semošice regionální větví vázanou na Radbuzu, nutné řešit prostupnost existující
(společně s propustností pro vodu) v případě realizace přeložky
I/26

hydrofilnímezofilní

LBK 65

Semošice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 66

Semošice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 67

Semošice

kontrastní lesní BK propojující lokální mezofilní větev ÚSES s
regionální větví vázanou na Radbuzu

existující

mezofilní

LBK 68

Semošice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 69

Semošice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 70

Semošice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 71

Semošice

modální lesní BK

existující

mezofilní

LBK 72

Semošice

modální lesní BK

existující

mezofilní

B.2.4

modální lesní BK

Vyhodnocení souladu s požadavky
prováděcích právních předpisů

stavebního

zákona a

jeho

Územní plán Horšovský Týn je pořizován v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v pozdějším
znění a návrh pro veřejné projednání byl upraven v souladu s novelou stavebního zákona, účinnou od 1.
ledna 2018.
Dále je postupováno dle prováděcích vyhlášek č. 500 a 501/2006. Sb. v pozdějším znění.
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Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,
případě s výsledkem řešení rozporů

Vyjádření k zadání návrhu územního plánu Horšovský Týn – požadavky byly
zapracovány a akceptovány
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje zn. RR/2863/12
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, vykonává na základě ustanovení § 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), působnost ve věcech územního plánování.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje obdržel dne 10.9.2012 návrh zadání
územního plánu Horšovský Týn. Návrh zadání byl přiložen k oznámení o zahájení projednání s žádostí
o uplatnění požadavků na obsah uvedeného územního plánu podle § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Podle ustanovení § 48 a 51 stavebního zákona je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského
kraje příslušný k vydání stanoviska z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na
širší územní vztahy, z hlediska zajištění souladu obsahu pořizovaného územního plánu s politikou
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací kraje v dalších stupních projednávání
územního plánu Horšovský Týn.
Město Horšovský Týn je centrem správního obvodu obce s rozšířenou působností, do které podle platné
Politiky územního rozvoje ČR, schválené usnesením Vlády ČR č. 929 dne 20.7.2009, nezasahuje žádná
rozvojová oblast, rozvojová osa či specifická oblast republikového významu. Pro územní plán Horšovský
Týn nevyplývají žádné požadavky na řešení konkrétních republikových rozvojových záměrů. V územním
plánu je však nutné plně respektovat republikové priority územního plánování, uvedené v kapitole 2.
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, které kromě zpřesnění řešení Politiky územního rozvoje ČR
stanoví také další záměry a úkoly územního plánování nadmístního významu pro území kraje, byly vydány
dne 2.9.2008 usnesením č. 834/08 Zastupitelstva Plzeňského kraje. Zásady územního rozvoje Plzeňského
kraje nově vymezují rozvojovou osu OR4 Rozvojová osa Plzeň – Domažlice – hranice ČR (- Regensburg),
v rámci této rozvojové osy je katastrální území Horšovský Týn zařazeno jako rozvojové území. Zásady
územního rozvoje Plzeňského kraje nepožadují prověření území města Horšovský Týn územní studií ani
regulačním plánem pořizovanými krajským úřadem.
Od nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje dnem 17.10.2008 je nutné v pořizovaném
územním plánu respektovat řešení této platné krajské územně plánovací dokumentace v plném rozsahu,
včetně záměrů a limitů nadmístního významu, ale i obecných zásad, priorit a cílů územního plánování
stanovených pro území Plzeňského kraje a rozvojovou osu OR4. V této souvislosti upozorňujeme
především na dopravní záměry nadmístního významu – návrh přeložky silnice I/26 vedoucí jižně od
Horšovského Týna, úpravy průtahu silnice II/200 Horšovem a územní rezervu pro západní obchvat
Horšovského Týna, dále pak vedení nadregionální cyklostezky Praha – Plzeň – Regensburg. Dopravní
koridory je v územním plánu nutné zpřesnit a stabilizovat. Vzhledem k vedení Zásadami územního rozvoje
Plzeňského kraje vymezeného regionálního územního systému ekologické stability přes dotčené území,
upozorňujeme na nutnost jeho zpřesnění v územním plánu v souladu s kap. 5.5.3 ZÚR PK. V souvislosti
s vymezeným záplavovým územím řeky Radbuzy upozorňujeme na požadavky uvedené v kap. 9.5 ZÚR
PK.
Současně pořizovatele upozorňujeme, že dne 9.9.2010 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým
usnesením č. 577/10 zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, na jejímž základě
probíhá pořizování aktualizace krajské územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 42 odst. 2
stavebního zákona. V dalších stupních pořizování územního plánu proto doporučujeme koordinovat
a konzultovat postup pořizování obou územně plánovacích dokumentací, aby byl případně zajištěn také
soulad s řešením této aktualizace zásad územního rozvoje.
V rámci metodické pomoci pořizovatele dále upozorňujeme, že:
- realizace požadavku uvedeného v kap. c) „Zpracovatel dále výrazně zmenší ochranné pásmo Městské
památkové rezervace“ není v pravomoci zpracovatele, je nutné vycházet z rozhodnutí příslušného
správního orgánu
- odkazy na externí dokument „Vstupní podněty“ v kap. c) nejsou vhodné, jelikož tento dokument není
přílohou zadání
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- v případě vymezení veřejně prospěšných staveb či opatření s možností uplatnění předkupního práva
doporučujeme do návrhu zadání doplnit požadavek na uvedení přesných náležitostí k následnému zápisu
na list vlastnictví (druh VPS či VPO, v čí prospěch má být právo vloženo, název katastrálního území a čísla
pozemků)
- kap. k) a l) mohou být v tomto znění považovány za zmatečné
Kromě výše uvedených požadavků na respektování Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního
rozvoje Plzeňského kraje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje neuplatňuje
k předloženému návrhu zadání územního plánu Horšovský Týn další požadavky na obsah projednávané
územně plánovací dokumentace podle § 47 odst. 2 stavebního zákona.
SŽDC zn. 42480/2012-OST z 18. 9. 2012
Řešeným katastrálním územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 182 Poběžovice
– Staňkov, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění a v souladu
s usnesením vlády ČR č. 766 ze dne 20. 12 1995 vyčleněna jako regionální dráha z dráhy celostátní.
Upozorňujeme na nezbytnost respektování ochranného pásma dráhy dle § 4, 4a, 8, 9 a následujících výše
uvedeného zákona o drahách.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy požadujeme
zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití
podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v územním, resp. stavebním řízení, bude prokázáno
nepřekročení maximální přípustné hladiny v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb
a venkovních prostorech.
Mimo uvedené není k návrhu zadání územního plánu Horšovský Týn dalších připomínek.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a jihočeského zn. SBS/32184/2012/OBÚ06 z 1. 10. 2012
bez připomínek
Ředitelství silnic a dálnic, zn. 17566-ŘSD-12-110
…...k návrhu uplatňujeme tyto požadavky:
• respektovat trasu stávající silnice I/26 včetně ochranného pásma (OP), které bude zakresleno
v koordinačním výkresu návrhu ÚP
• v souladu se ZÚR Plzeňského kraje a studií „Studie přestavby silnice I/26 dálnice D5-Horšovský Týn“
(VPÚ DECO Praha a.s., 02/2000) vymezit a územně chránit koridor pro přeložku silnice I/26 jako
návrhovou plochu pro silniční dopravní infrastrukturu se všemi souvisejícími stavbami.
• stavbu přeložky silnice I/26 zařadit do ÚPD Horšovský Týn jako VPS.
• v OP stávající silnice I/26 a v těsné blízkosti výše uvedeného koridoru nevymezovat plochy, jejichž
funkční využití umožňuje umístění objektů a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity (hluk,
emise).
• v rozvojových, resp. přestavbových plochách situovaných v blízkosti stávající silnice I/26 a plánované
přeložky silnice I/26 požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové
limity, do podmíněně přípustného využití. Podmínkou bude, že v územním, resp. stavebním řízení bude
prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Upozorňujeme, že veškerá protihluková ochrana
takto vzniklé zástavby nebude hrazena z prostředků ŘSD ČR, ale musí být provedena na náklady
investorů této zástavby a to mimo pozemky silnice I/26.
• dopravní připojení nových rozvojových či přestavbových ploch požadujeme řešit prostřednictvím
místních komunikací nebo sítě silnic nižších tříd, nikoliv novým přímým připojením na stávající silnici I/26
nebo na přeložku silnice I/26.
• pokud by v návrhu ÚP Horšovský Týn bylo navrhováno využití stávajících sjezdů na silnici I/26 pro jiné
než dosavadní účely, je nutné splnění podmínek platných norem a souhlas majetkového správce silnice
I/26 ŘSD ČR – Správy Plzeň a ŘSD ČR – GŘ, oddělení technické podpory.
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství zn. 2423/DSH/12
….....nemá připomínek.........
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Ministerstvo životního prostředí zn. 77714/ENV/12 z 3. 10. 2012
…......podle dostupné mapové dokumentace spravované Českou geologickou službou, se na území
řešeném projednávaným návrhem územního plánu Horšovský Týn nachází poddolované území, které je
nutné uvést v textu a vymezit v grafice ÚP Horšovský Týn........
ČR-státní energetická inspekce zn. 601/12/32.103/Sie z 8. 10. 2012
…......souhlasí a neuplatňuje žádné požadavky.
Ministerstvo Kultury České republiky zn. MK 65136/2012 OPP, z 9. 10. 2012
POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU:
Ad. c) Požadavky na rozvoj území obce:
• Při tvorbě základní koncepce uspořádání území požaduje Ministerstvo kultury respektovat území plošné
památkové ochrany – MPR, nemovité kulturní památky a jejich nejbližší okolí, popř. další architektonicky
cenné soubory staveb a objekty, které sice nejsou zapsané v ÚSKP ČR, ale významnou měrou se podílejí
na historické struktuře daného sídla.
• Při návrhu jednotlivých rozvojových lokalit v řešeném území požaduje Ministerstvo kultury respektovat
stávající urbanistickou strukturu sídla a preferovat jednotlivé rozvojové lokality v návaznosti na současné
zastavěné území sídla.
• Při vytvoření nabídky zastavitelných rozvojových ploch je nezbytné brát v úvahu nejen jejich reálnost
z hlediska technického, časového a ekonomického, ale rovněž vhodnost z hlediska krajinářského,
architektonického, památkového a historického.
• Při orientování nových obytných ploch do případných „přestavbových“ území je nezbytné pečlivě
prověřit jejich hodnotu a v případě hodnotných historických staveb a areálů podporovat jejich obnovu
před demolicemi a náhradami novostavbami.
Ad. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci
a koncepci uspořádání krajiny):
Pro rozvojové lokality doporučuje Ministerstvo kultury stanovit prostorové urbanistické regulativy
v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti MMR. Konkrétně doporučujeme stanovit
výškové limity zástavby, maximální možnou intenzitu zástavby jednotlivých pozemků, popř. minimální
plochu jednotlivých stavebních parcel.
Ad. e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:
Při řešení veřejné infrastruktury (doprava, vodohospodářství, energetika, telekomunikační zařízení), je
nutné respektovat historické trasy a zaměřit se i na ochranu kulturní krajiny a její dochované součásti –
historické cesty, stromořadí a aleje, významné pohledové osy, v minulosti komponované průhledy,
přírodní dominanty, ale i drobné stavby v krajině, rozcestníky, kapličky, křížky, poutní a památná místa.
Ad. f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:
Při zpracování návrhu požaduje Ministerstvo kultury respektovat podmínky ochrany území MPR Horšovský
Týn, podmínky ochrany OP MPR Horšovský Týn, areál NKP Zámek Horšovský Týn, nemovité kulturní
památky a jejich nejbližší okolí.
V zadání územního plánu je nutné zohlednit také zájmy archeologické památkové péče. Na základě této
skutečnosti požaduje Ministerstvo kultury do této kapitoly doplnit následující odstavec:

Celé území řešené územním plánem je také územím s archeologickými nálezy. Při všech zásazích do
terénu bude proto postupováno v souladu s platnou legislativou (zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění).
Ad. j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby…
Při řešení požadavků na rozvoj sídla doporučuje Ministerstvo kultury přednostně zhodnotit nevyužívané
objekty a plochy po dnes již neexistující zástavbě, v případě možnosti obnovit sídelní strukturu ve staré
půdorysné stopě.
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Ad. o) Požadavky na uspořádaní obsahu konceptu a návrhu územního plánu:
ad. Textová část - návrh
Na základě bodu e) přílohy č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti doporučuje Ministerstvo kultury
mezi architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou
část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, zahrnout nemovité kulturní památky, objekty
památkového zájmu a objekty architektonicky hodnotné.
Na základě bodu f) přílohy č. 7 výše uvedené vyhlášky za stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení
podle § 117 odst. 1 stavebního zákona považujeme všechny stavby, které podléhají režimu státní
památkové péče.
ad. Grafická část - návrh
V části Odůvodnění – v koordinačním výkrese, požaduje Ministerstvo kultury vyznačit hranice MPR
Horšovský Týn, hranici OP MPR Horšovský Týn a území NKP Zámek Horšovský Týn.
Veškeré odborné podklady státní památkové péče v daném území, zejména informace o jednotlivých
nemovitých kulturních památkách, architektonicky hodnotných objektech a souborech, zpracovateli
návrhu ÚP poskytne územní odborné pracoviště v Plzni, případně pracoviště ÚSKP ČR v Praze. Základní
informace jsou též umístěny na webových stránkách Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ) –
www.npu.cz v rubrice MonumNet.
Ministerstvo kultury doporučuje návrh Územního plánu Horšovský Týn v rozpracovanosti konzultovat
s Národním památkovým ústavem.

Stanoviska ke společnému jednání uskutečněného 11. 2. 2016 – akceptována
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí zn. ZN/1277/ŽP/15 z 12. 5. 2015
….nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Horšovský Týn z hlediska vlivů na životní
prostředí....
Ministerstvo Životního prostředí čj. 92331/ENV/15,2/520/16 z 10. 3. 2016
... opětovně upozorňuje, že podle dostupné mapové dokumentace spravované Českou geologickou
službou, se na území řešeném projednávaným návrhem územního plánu Horšovský Týn nachází
poddolované území, které je nutné uvést v textu a vymezit v grafice ÚP Horšovský Týn..........
Ministerstvo obrany ČR sps.zn. 85300/2016-8201-OÚZ-LIT z 10. března 2016
….souhlasí s předloženým návrhem územního plánu vyjma: vymezením ploch odpadového hospodářství
Z79 v návrhu ÚP na části dotčených pozemků zapsaných na LV 1834 v k. ú. Horšovský Týn, ve vlastnictví
ČR, příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany............
Krajský úřad Plzeňkého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zn. ZN/7/DSH/16
z 12. 2. 2016
….souhlasí s návrhem územního plánu bez připomínek.
LESY ČR čj. LCR222/000009/2016 z 24.2. 2016
….nemáme zásadních připomínek
České dráhy čj.1512/2016-O32 z 3. 3. 2016
….s návrhem územního plánu Horšovský Týn s dotčením výše uvedených nemovitostí souhlasí za
podmínky jejich majetkoprávního vypořádání...
Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 3. 3. 2016 pod zn.: 50318-ŘSD-15-110

1. V souladu se ZÚR Plzeňského kraje a se „Studií přestavby silnice I/26 dálnice D5 – Horšovský Týn“
(VPÚ DECO Praha a.s., 02/2000) je v návrhu ÚP Horšovský Týn vymezen koridor přeložky silnice I/26
v proměnné šířce (minimální šířka ochranného pásma), a to jako dvě plochy změny Z60 a Z75 (obě
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„plochy a koridory silniční dopravy DS“), Stavba přeložky je zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod
označením WD01. Je zařazena jako VPS, pro které lze uplatnit právo na vyvlastnění i uplatnit předkupní
právo. Žádáme o provedení úpravy – stavbu zařadit mezi VPS, pro které lze uplatnit pouze právo na
vyvlastnění.

2. V návrhu ÚP Horšovský Týn je plánováno převedení stávajícího úseku silnice I/26 v průtahu městem
do sítě silnic II. třídy. Do doby, než bude přeložka silnice I/26 uvedena do provozu a následně příslušný
úsek stávající silnice I/26 vyřazen za sítě silnic I. třídy, však požadujeme, aby stávající silnice I/26 nadále
byla v ÚP Horšovský Týn vymezena jako plocha dopravní infrastruktury silniční beze změny.

3. Plochy Z40 („plochy smíšené obytné městské SM“), P95, Z11 a Z12 (všechny „plochy bydlení
individuálního BI“), Z47, Z48, Z51 (všechny „plochy smíšené obytné a venkovské SV“) jsou situovány
v přímé návaznosti na silnici I/26, některé příp. Zasahují do jejího ochranného pásma (OP). Tyto plochy
budou zasaženy negativními vlivy z provozu na této komunikaci.

4. Plocha Z41 („plochy smíšené obytné městské SM“) je situována v blízkosti koridoru přeložky silnice
I/26 a po jejím uvedení do provozu bude zasažena hlukem z provozu.

5. V regulativech pro plochy s plánovaným využitím BI je uvedena podmínka pro situování těchto ploch
v blízkosti ploch pro dopravu. Požadujeme doplnit stejnou podmínku i pro plochy s využitím SM a SV.

6. Pokud by dopravní připojení některé z výše uvedených rozvojových ploch a dále ploch Z35, Z36 („obě
plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK“), Z42, P93, P94 (všechny „plochy smíšené výrobní a
komerční SK“) a Z69 („plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD“) mělo být řešeno
přímým připojením na stávající silnici I/26, požadujeme, aby technické řešení bylo projednáno
a odsouhlaseno majetkovým správcem silnice I/26 ŘSD ČR – Správou Plzeň a ŘSD ČR -GŘ, oddělením
technické přípravy a byly splněny podmínky platných norem.
Ministerstvo dopravy ze dne 9. 3. 2016 pod zn.: 164/2016-910-UPR/2
1. V návrhu ÚP Horšovský Týn je plánováno převedení stávajícího úseku silnice I/26 v průtahu městem
do sítě silnic II. třídy. Do doby, než bude přeložka silnice I/26 uvedena do provozu a následně příslušný
úsek stávající silnice I/26 vyřazen za sítě silnic I. třídy, však požadujeme, aby stávající silnice I/26 nadále
byla v ÚP Horšovský Týn vymezena jako plocha dopravní infrastruktury silniční beze změny.
2. Plochy Z40 („plochy smíšené obytné městské SM“), P95, Z11 a Z12 (všechny „plochy bydlení
individuálního BI“), Z47, Z48, Z51 (všechny „plochy smíšené obytné a venkovské SV“) jsou situovány
v přímé návaznosti na silnici I/26, některé příp. Zasahují do jejího ochranného pásma (OP). Tyto plochy
budou zasaženy negativními vlivy z provozu na této komunikaci.
3. V regulativech pro plochy s plánovaným využitím BI je uvedena podmínka pro situování těchto ploch
v blízkosti ploch pro dopravu. Požadujeme doplnit stejnou podmínku i pro plochy s využitím SM a SV.
4. Pokud by dopravní připojení některé z výše uvedených rozvojových ploch a dále ploch Z35, Z36 („obě
plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK“), Z42, P93, P94 (všechny „plochy smíšené výrobní
a komerční SK“) a Z69 („plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba VD“) mělo být řešeno
přímým připojením na stávající silnici I/26, požadujeme, aby technické řešení bylo v soulad s ČSN.
Železniční doprava:
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o drahách.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách Z13, Z16, Z44 a Z45 v ochranném pásmu
dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.
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Ministerstvo kultury České republiky ze dne 7. 3. 2016 pod č. j. MK 17355/2016 OPP
- 4. 4. 2017 proběhlo dohadovací jednání
Připomínky k návrhu územního plánu Horšovský Týn:
1.Území MPR:
P90-OV – plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost – 2NP, zastavěnost 0,40.
Součástí vymezeného území přestavby je nemovitá kulturní památka klášter kapucínský vedený v ÚSKP
pod číslem rejstříku 25249/4-2080.
Výrok:
Ministerstvo kultury zásadně nesouhlasí s plochou přestavby tak, jak je zpracována v návrhu ÚP
Horšovský Týn a požaduje plné respektování plochy nemovité kulturní památky, navrhovanou funkci
eliminovat pouze na stávající objekty a v maximální možné míře zachovat podíl zeleně.
Odůvodnění:
Plocha přestavby je navrhována na území nemovité kulturní památky – klášter kapucínský (parc. č. 70,
71, 72 a 73), která je součástí území MPR Horšovský Týn. Z pohledu zájmu státní památkové péče se
celá předmětná plocha přestavby nachází v režimu ochrany nemovité kulturní památky a zároveň
v režimu ochrany památkové rezervace.
1.Území OP MPR:
Z25-OV – plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost
Výrok:
Ministerstvo kultury požaduje posuzovanou plochu jako plochu zastavitelnou z návrhu vyloučit.
Odůvodnění:
Lokality navrhované plochy Z 25 se nachází na území OP MPR Horšovský Týn a jako taková podléhá
režimu památkové ochrany na základě rozhodnutí o zřízení tohoto ochranného pásma.
OP MPR Horšovský Týn bylo dle § 17 památkového zákona prohlášeno pro ochranu památkově
chráněného území , vnějšího obrazu významné MPR a NKP zámek Horšovský Týn, pro zajištění
urbanistické a architektonické kvality jejího bezprostředního okolí a zároveň též za účelem regulace
nevhodných a tím i nežádoucích stavebních aktivit a záměrů, které by při případných realizacích mohly
poškodit kulturně historické hodnoty vlastního památkově chráněného území.
Navrhovaná plocha Z 25 se zároveň uplatňuje v pohledových vazbách severovýchodně od areálu NKP
Zámek Horšovský Týn. Vedle této významné pohledové vazby je důležité i do budoucna zabezpečit
možnost přístupu k ohrazení parku (součást NKP), a to zejména z hlediska jeho pravidelné údržby, oprav
a obnovy, stejně jako zajistit přístup k údržbě vzrostlé zeleně v délce jeho linie, která na mnoha místech
svým korunovým systémem přesahuje hranice vlastního parku.
Z27-28-OS – plochy občanského vybavení a tělovýchova, sport
- rozšíření stávajících ploch sportu a tělovýchovy (Vrchlického, Dr. E. Beneše)
Z35 - OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení
- plocha mezi ulicí Na přeložce a ZUŠ
Z36 – OK - plochy občanského vybavení – komerční zařízení
- plocha při ulici Na přeložce naproti pivovaru
Z40 – SM – plochy smíšené obytné městské
N175 – ZP - plochy zeleně přírodního charakteru
Výrok:
Ministerstvo kultury nemá z hlediska zájmu státní památkové péče k výše uvedeným dílčím změnám na
území OP MPR Horšovský Týn zásadní připomínky.
1.N 105 – ZP – plochy zeleně přírodního charakteru
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Výrok:
Ministerstvo kultury požaduje posuzovanou plochu z návrhu ÚP vyloučit.
Odůvodnění:
Navrhovaná plocha je potvrzení stavu. Funkční využití území se nemění, návrh se tak jeví jako
nadbytečný.
Podobně jako u návrhové plochy Z 25 je i v této části třeba zabezpečit možnost přístupu k ohrazení parku
(součást NKP), a to zejména z hlediska jeho pravidelné údržby, oprav a obnovy, stejně tak jako zajistit
přístup k údržbě vzrostlé zeleně v délce jeho linie, která na mnoha místech svým korunovým systémem
přesahuje hranice vlastního parku.
ad) A. 4. 2. Koncepce dopravní infrastruktury
Základní komunikační kostru ve městě tvoří silnice I/26 a silnice II. Třídy. Silnice I/26 bude přeložena do
trasy jižně od zástavby Horšovského Týna (dle platných ZÚR Plzeňského kraje). Západně od Horšovského
Týna je navržena přeložka silnice II/200.
ad) A. 4. 1. Přeložky a úpravy silnic
Silnice II/200 – přeložka
ad) varianta č. 1 - trasa přeložky je navržena jako odbočující ze stávající trasy na jižním okraji Horšova

a napojující se na silnici I/26 východně od nadjezdu nad železniční tratí (západní konec ulice Nádražní).
Trasa vede podél zdi Horšovské obory s malým zásahem do obory ve výběžku na jihovýchodním okraji
obory. Dále přechází přes údolní nivu řeky Radbuzy na severním okraji ochranného pásma zdrojů pitné
vody. Napojení na silnici I/26 východně od sv. Anny činí tuto přeložku nezávislou na přeložce silnice I/26.
Výrok:
Ministerstvo kultury zásadně nesouhlasí s návrhem přeložky silnice II/200 dle varianty č. 1 tak, jak je
zpracována do návrhu ÚP Horšovský Týn.
ad) varianta č. 2 - trasa přeložky silnice II/200 je vedena v západnější poloze, kdy prochází částečně

katastrálním územím Mašovic u Meclova. Přes údolní nivu řeky Radbuzy i přes železniční trať prochází
estakádou a podjezdem kříží stávající silnici I/26 a napojuje se na přeložku I/26 v křižovatce, navržené
pro napojení vyřazeného úseku silnice I/26. Tato varianta je definována jako územní rezerva. V případě,
že by tato územní rezerva byla převedena do návrhu a realizována, nebude již varianta č. 1 aktuální.
Vzhledem k ekonomické náročnosti je varianta č. 2 vedena jako územní rezerva.
Výrok:
Ministerstvo kultury zásadně nesouhlasí s návrhem přeložky silnice II/200 dle varianty č. 2 (územní
rezerva) tak, jak je zpracována do návrhu ÚP Horšovský Týn.
Odůvodnění:
Trasa přeložky silnice II/200 (územní rezerva) je navrhována stejně jako varianta č. 1 přes území
nemovité kulturní památky Obora Horšovská s poplužním dvorem a dalšími stavbami, která je vedená
v ÚSKP pod číslem rejstříku 103777. Trasa přeložky je navržena, mimo jiné přes pozemky parc. č. 1660,
1665/1, 1670/1 a 1671, k. ú. Horšov, které jsou nedílnou součástí nemovité kulturní památky v režimu
ochrany deklarované zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Do
území KP zasahuje mnohem výrazněji než varianta č. 1.
jak je zpracována do návrhu ÚP Horšovský Týn.
ad) A. 4. 3. Vodní hospodářství
dle výkresové dokumentace jsou součástí návrhu ÚP Horšovský Týn dvě nové plochy VV N173 a N174 na
Křakovském potoku situované severně od zámeckého parku, ke kterým ve Výroku i v Odůvodnění
postrádá Ministerstvo kultury podrobnější informaci.
Výrok:
Ministerstvo kultury zásadně nesouhlasí s návrhem obou rybníků a požaduje je z návrhu ÚP vyloučit.
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Odůvodnění:
Nové rybníky jsou navrhovány na pozemky č. 1864 a 1866/3, jejichž vlastníkem je Český rybářský svaz,
místní organizace v Horšovském Týně, nový rybník. Na vodním toku Křakovský potok jsou v současné
době tři velké rybníky patřící do vlastnictví Klatovského rybářství, a to velký Křakovský rybník, Dolní
Hornometelský rybník a rybníky u Drůbežářských závodů mezi Horšovským Týnem a Kocourovem.
Vzhledem k tomu, že vlastník zmíněných rybníků nijak nekomunikuje se správou zámku, která udržuje
dva rybníky v zámeckém parku, a je tedy velmi obtížné na těchto dvou rybnících udržet stálou hladinu
a zabezpečit zadržení patřičného množství vody s ohledem na stav stavědel a hrází, nelze souhlasit
s vybudováním dalšího rybníku za zámeckým parkem, neboť nedostatečně zajištěným provozem
a údržbou výše zmíněných rybníků by mohlo dojít k ohrožení hodnot, které jsou ve správě státní
památkové péče (areál NKP Zámek Horšovský Týn včetně zámeckého parku a dalších kulturní památky na
území MPR Horšovský Týn)
ad) A. 6. 2. 7. 1. Plochy technické infrastruktury (TI)

Nepřípustné využití: veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
včetně bydlení, občanského vybavení a rekreace.
Výrok:
Ministerstvo kultury požaduje mezi nepřípustné využití začlenit fotovoltaické systémy na střechách
i v jiných polohách na území MPR a OP MPR.
Text požadujeme doplnit následovně:

Nepřípustné využití: veškeré stavby,zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
včetně bydlení, občanského vybavení a rekreace, včetně realizace fotovoltaických systémů na území MPR
a OP MPR.
Odůvodnění:
Umístění fotovoltaických systémů na území MPR vnímá Ministerstvo kultury v rozporu s kulturními
hodnotami, pro které byla MPR Horšovský Týn prohlášena památkovou rezervací.
Záměry města – dohodnout s DO, v podmíněně přípustné funkci
ad) ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST
ad) B. 2. 3 Soulad s požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot území
B.2.3.1 Ochrana civilizačních hodnot území
1043 městská památková rezervace Horšovský Týn + ochranné pásmo MPR
V přehledu je nesprávně uvedena pod jedním číslem rejstříku městská památková rezervace Horšovský
Týn a její ochranné pásmo:
Správně dle ÚSKP:

1043 – městská památková rezervace Horšovský Týn
3178 – ochranné pásmo městské památkové rezervace Horšovský Týn
ad) Horšovský Týn:
soubor „kašny“
V přehledu je nesprávně uvedeno soubor „kašny“ - kašna I. 14594/4-4170, kašna II. 36266/4-4170

a studniční stavení 36813/4-4170.
Správně dle ÚSKP je:
14594/4-4170-kašna, soubor dvou kašen a studny
38009/4-4019-mezník
V přehledu je nesprávně uvedeno mezník.

Správně dle ÚSKP je:
38009/4-4019 – smírčí kámen
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ad) Podražnice:
20160/4-4034 – hradiště „Na zámku“

Správně dle ÚSKP je:
20160/4-4034 – výšinné opevněné hradiště – hradiště Na zámku, archeologické stopy
ad) Tasnovice:
36297/4 - 2232 – areál slovanského hradiště

Správně dle ÚSKP je:
36297/4-2232 – kostel sv. Vavřince a ostrožna slovanského hradiště s archeologickými nálezy
32683/4 - 4167 – tvrziště s příkopy

Správně dle ÚSKP je:
32683/4-4167 -tvrz, zřícenina a archeologické stopy
ad) Horšov:
26979/4-2086 – areál kostela Všech svatých

Správně dle ÚSKP je:
26979/4-2086- kostel Všech svatých
18689/4-2087 – tvrziště, zbytky vodní tvrze čp. 5

Správně dle ÚSKP je:
18689/4-2087 -tvrz vodní, archeologické stopy
10012/4-4984 – sloupková boží muka

Správně dle ÚSKP je:
10012/4-4984 - boží muka
103777 –areál horšovské obory

Správně dle ÚSKP je:
103777 – obora Horšovská s poplužním dvorem a dalšími stavbami
Odůvodnění k této kapitole:
Ministerstvo kultury upozorňuje, že v případě výše uvedeného přehledu s odkazem na čísla rejstříku ÚSKP
je nutno udávat zároveň přesný název kulturní památky tak, jak je její název uveden v ÚSKP
(památkovém katalogu). Jedná se o oficiální název kulturní památky. Uvádění jiných názvů je odborně
nepřesné a může být matoucí.
ad) ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST
ad) koordinační výkres
Výrok:
Ministerstvo kultury požaduje do koordinačního výkresu vyznačit nemovitou kulturní památku Obora
Horšovská s poplužním dvorem a dalšími stavbami, vedenou v ÚSKP pod číslem rejstříku 103777.
Městský úřad Horšovský Týn, odbor ŽP ze dne 11.3.2016 pod č.j. MUHT2720/2016
1.řešení kapitoly A. 5.7 – v kapitole chybí
kovových odpadů.

řešení plochy 870/1, která je v současnosti sklad sběrny

2. Návrh rozšíření plochy Z 61 rozšířit západním směrem, aby byl do budoucna umožněn rozvoj sběrny
odpadů
3.Plocha Z77 nevhodná pro uložení výkopové zeminy – zamezení přirozenému odvodu srážkových vod.
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4. Obalovna Valdorf v sousedství je pískovna, ne bývalá skládka
5.V kapitole A.5.7. není zmíněn sběrný dvůr v návrhu je plocha jako VD plocha výroby a skladování měla
by být přejmenována na TO plocha pro odpadové hospodářství
6. členění na plochy TO, TI a VL z hlediska nakládání s odpady je nejednoznačné
Státní pozemkový úřad ze dne 16.2.2016 pod č.j. SPU 072558/2016
1. Doporučení zapracovat do ÚP schválené plány společných zařízení v k.ú. Věvrov a Semošice.
Zapracovat opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – polní cesty, protierozní opatření, meze, místní
systém ekologické stability
2. Při návrhu prvků ÚSES využívat funkčních prvků ÚSES, nedoporučuje umisťovat na ornou půdu např.
LBC 23 ve vlastnictví fyzických osob bez jejich souhlasu
3. Spolupráce se zpracovatelem PÚ Georeal Hálkova 1059/2
4. Nedoporučuje návrh ploch vodních nádrží do volné krajiny bez provedení studie proveditelnosti (nádrž
nad zámeckým parkem)

SŽDC ze dne 1.3.2016 pod č.j.1512/2016 O32
…...pro přestavbové lokality Z 13,16,44,45 podmínka přípustnosti: v dalším stupni projektové přípravy –
protihluková opatření
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí ZN/2480/ŽP/12 z 10. 3. 2016
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Krajský úřad Plzeňského kraje, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), posoudil podle § 5 odst. 2 zákona návrh územního plánu města Horšovský Týn, ke
kterému uplatňuje následující stanovisko:
Předložený návrh územního plánu významně navyšuje zábor zemědělské půdy nad rámec stávajících
zastavitelných ploch. Orgán ochrany ZPF ve svém stanovisku č.j. ŽP/8169/12 ze dne 8. 10. 2012
upozorňoval, že nebude možné vymezovat na zemědělské půdě nové zastavitelné lokality, dokud
nebudou alespoň z převážné části využity plochy stávající, nebo nebudou stávající a nově navrhované
plochy vzájemně plošně kompenzovány. Ve smyslu ust. §§ 4 a 5 je nutné všechny nově plánované zábory
ZPF zásadně přehodnotit a řádně zdůvodnit jejich reálnou potřebu.
Kromě zcela specifických a nezbytných záměrů ve veřejném zájmu nelze výslednou bilanci zastavitelných
ploch bez závažného důvodu navyšovat. Přitom je nutné zdůraznit, že ve smyslu § 4 odst. 3 zákona není
možné na půdách I. a II. třídy ochrany vymezovat nové zastavitelné plochy, aniž by u nich byl prokázán
výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Se současnou podobou návrhu územního plánu města Horšovský Týn nelze z hlediska zásad ochrany
zemědělského půdního fondu souhlasit.
OCHRANA PŘÍRODY
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle ust. § 77a
odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“),
uplatňuje k návrhu územního plánu města Horšovský Týn následující stanovisko:
Oba variantní návrhy nového trasování silnice II/200 JZ od města Horšovský Týn narušují krajinářsky
a historicky hodnotný celek obory Horšov a významně zasahují do RBC a RBK údolní nivy Radbuzy (dále
jsou dotčené VKP, zátopové území vč. aktivních zón, jímací oblast vody pro město, objekty památkové
ochrany, krajinný ráz atd.). Realizace kterékoliv z navržených komunikací by byla zásadním negativním
zásahem, a to jak z hlediska ekologického, tak krajinářského. Z uvedených důvodů požaduje orgán
ochrany přírody prověření a navržení jiných variant vedení silnice II/200 JZ od města Horšovský Týn.
Nesouhlasíme s lokalitou TO (Z77) - navrhuje zavezení stávající rokle inertním materiálem - prvek
rozptýlené zeleně v krajině. Rokle odvádí povrchovou vodu a záměr je v rozporu s požadavky na ochranu
dřevin rostoucích mimo les (ust. § 8 ZOPK).
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Nesouhlasíme s Lokalitou VZ (R3) - jedná se o zástavbu ve volné krajině bez dalších logických či
historických návazností s výrazně negativním vlivem na krajinný ráz.
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad a dotčený orgán
podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), k předloženému
Návrhu územního plánu Horšovský Týn (dále jen „Návrh“) uvádí:
A 4.3.1. Vodní toky, protipovodňová opatření
V textové části Návrhu nejsou uvedena stanovená záplavová území jednotlivých vodních toků.
V současné době je v lokalitě dotčené Návrhem stanoveno záplavové území vodního toku Radbuza
(opatření Krajského úřadu Plzeňského kraje ŽP/1269/2008 ze dne 29. 9. 2008) včetně vymezení aktivní
zóny záplavového území (AZZU). Omezení v AZZU je dáno přímo v ust. § 67 vodního zákona a vylučuje
jakoukoliv stavební činnost.
Dále je stanoveno záplavové území Černého potoka (opatření OkÚ Domažlice č. j. OUDO-11409/200/ŽP
ze dne 15. 1. 2001). Toto záplavové území bylo stanoveno ještě podle předchozích předpisů, tedy bez
vymezení aktivní zóny. Nicméně podle ust. § 66 odst. 5 vodního zákona mohou orgány územního
plánování při své činnosti vycházet z dostupných podkladů správců povodí a správců vodních toků
o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi. Takovým podkladem jsou aktuálně mapy
povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik - k dispozici na http://hydro.chmi.cz/cds, případně
u Povodí Vltavy, s.p. - závod Berounka.
Do grafické části návrhu požadujeme stanovená záplavová území včetně AZZU zakreslit. Dle našeho
názoru je toto vymezení a zakreslení pro územní plánování zásadní z důvodu zákazu uvedených v § 67
vodního zákona. Tyto zákazy pak doporučujeme uvést do textové části Návrhu.
Podle grafické části Návrhu lze konstatovat, že Plocha Z29 - plocha občanského vybavení, individuální
podmínky využití uvedeno:

„zpracovat územní studii, objekty situovat mimo AZZU, dle podmínek správce toku Radbuzy navýšit terén
v území Q100“ zasahuje do stanoveného záplavového území.
V konkrétních podmínkách přestavby je třeba to zohlednit Plocha Z36 - plocha občanského vybavení,
individuální podmínky využití uvedeno:

„podmínkou pro výstavbu je navýšení terénu a ohrázování, objekty situovat mimo AZZU dle podmínek
správce vodního toku Radbuzy“ zasahuje zčásti do AZZU, v této části záplavového území je jakákoliv
stavba zakázána a správce toku není oprávněn stanovovat podmínky, proto je nutné ji situovat mimo
AZZU.
A 4.3.2. a 3. Zásobování vodou, odkanalizování území:
Dle Návrhu řešeno v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVKPK). Ten je
podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace (§ 4 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu).
PRVKPK obsahuje základní koncepci technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a rekonstrukce systémů
odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí a při jeho aktualizaci se vychází z návrhů
změn předkládaných krajskému úřadu obcemi (§ 4 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích). V této
souvislosti pouze upozorňujeme, že za Horšovský Týn byl PRVKPK aktualizován naposledy v roce 2004.
V předloženém Návrhu je uvedeno, že se navrhuje dostavba jednotné kanalizace. Zdůrazňujeme, že je
třeba klást maximální důraz na zasakování srážkových vod na místě přednostně před odváděním
jednotnou kanalizací.
STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „krajský
úřad“), podle § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), příslušný k uplatnění
stanoviska k územním plánům obcí s rozšířenou působností, uplatňuje toto stanovisko k návrhu Územního
plánu Horšovský Týn (dále též „územní plán“):

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI

32

Územní plán Horšovský Týn

Odůvodnění ÚP

A) Přímé dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
1) Krajský úřad nemá námitek k v územním plánu vymezeným plochám změn vyžadujícím odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“). V územním plánu vymezené plochy zasahují
PUPFL pouze okrajově. Převážně se jedná o plochy dopravní infrastruktury (přeložky komunikací)
vymezené jako koridory, kdy skutečný zábor PUPFL může být ve výsledku menší, než je v územním plánu
uvedeno. Dále se jedná o vymezení plochy výroby a skladování v návaznosti na stávající areál firmy, kdy
jiná varianta, umožňující bezprostřední napojení na stávající areál, není možná.
2) Krajský úřad upozorňuje na nepřesné grafické znázornění dotčení (záboru) PUPFL ve výkresu
předpokládaného záboru ZPF a PUPFL a požaduje jejich upřesnění. Jedná se o vymezení koridoru
přeložky silnice I/26 označené jako plocha Z60 (výkres 8A), kdy grafické znázornění předpokládaného
záboru nezachycuje všechny dotčené PUPFL (např. p.p.č. 2917, 2918, 2919, 2920, 2936, 1113/2 v k.ú.
Horšovský Týn) nebo jsou označeny jako zábor zemědělského půdního fondu (např. p.p.č. 265/1, 235/1
v k.ú. Semošice). Je však žádoucí, aby územní plán obsahoval jednoznačnou informaci o možném dotčení
PUPFL.
B) Dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa Krajský úřad nemá námitek k vymezení ploch na pozemcích
ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, avšak požaduje pro plochu přestavby P95 - plocha bydlení
individuálního stanovit jednoznačný regulativ, vylučující na vymezené ploše umisťovat stavby od
okraje lesa ve vzdálenosti menší než 25 metrů. Lesní zákon v § 14 odst. 2 stanoví, že u řízení
vedených podle zvláštních právních předpisů je třeba souhlasu orgánu státní správy lesů i v těch
případech, kdy jsou dotčeny pozemky do 50 m od okraje lesa. Návrh územního plánu Horšovský Týn
vymezuje plochy, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. U většiny navrhovaných ploch
nelze předpokládat výraznější vliv předpokládaného využití na navazující PUPFL (většinou dostatečná
vzdálenost od okraje lesa) a krajský úřad nemá proto k jejich vymezení námitek. Výše uvedená plocha
P95 je však navržena v celé své horní části v bezprostřední návaznosti na les (lesní pozemek p.p.č.
1040/4 v k.ú. Horšovský Týn). Již ve svém stanovisku k návrhu zadání územního plánu krajský úřad
uvedl, že především z důvodu předcházení možným budoucím tlakům na existenci či stav lesa (lesních
porostů) a způsob hospodaření v lese je žádoucí zastavitelné plochy v tomto pásmu umisťovat pouze
ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Přitom je však vždy žádoucí respektovat výšku
navazujícího lesního porostu a plochy vymezovat od okraje lesa ve vzdálenosti větší, než je průměrná
výška dospělého lesního porostu na navazujících lesních pozemcích. Z tohoto důvodu požaduje krajský
úřad zapracovat do územního plánu výše uvedený požadavek na regulaci výstavby na ploše P95.

Stanoviska ke společnému jednání uskutečněného dne 10. 4. 2018 akceptovány
Ministerstvo Kultury MUHT 2605/2018 MK 32272/2018 OPP z 9. 5. 2018
Z hlediska památkové ochrany se v rámci řešeného území nachází:
Městská památková rezervace (dále jen MPR) Horšovský Týn, prohlášená Výnosem MK ČSR čj.
7.645/82-VI/1 ze dne 13. 4. 1982 o prohlášení historického jádra města Horšovský Týn za
památkovou rezervaci; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 1043.
Ochranné pásmo památkové rezervace (dále jen OP MPR) Horšovský Týn, vymezené Rozhodnutím
bývalého OkÚ v Domažlicích o vyhlášení ochranného pásma městské památkové rezervace Horšovský
Týn čj. kult/19/93 ze dne 25. 1. 1993; vedené v ÚSKP pod číslem rejstř. 3178 (dále jen výnos
o prohlášení MPR).
Národní kulturní památka Zámek Horšovský Týn (dále jen NKP), prohlášená Nařízením vlády
č. 336/2002 Sb., ze dne 19. června 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení
a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení
vlády č. 171/1998 Sb.; vedená v ÚSKP pod číslem rejstř. 197.
V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách
Národního památkového ústavu - http://www.pamatkovykatalog.cz/.
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Řešené území je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný
ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje k návrhu Územního plánu Horšovský
Týn následující požadavky.
Posouzení upraveného návrhu ÚP HORŠOVSKÝ TÝN k opakovanému společnému jednání a po
zapracování připomínek Ministerstva kultury:
ad) A. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení,
ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru struktury, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
a intenzity jejich využití)
ad) A.6.2.7.1 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
Nepřípustné využití: veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
včetně bydlení, občanského vybavení a rekreace.
Připomínka MK.
Ministerstvo kultury požaduje mezi nepřípustné využití začlenit fotovoltaické systémy na střechách
i v jiných polohách na území MPR a OP MPR.
Zápis z jednání
- fotovoltaické systémy na střechách i v jiných polohách ponechat pouze v MPR, v 1. ochranném pásmu
nedořešeno, v 2. ochranném pásmu mohou být umisťovány.
Výrok:
Připomínka MK byla vypořádána následovně:
Požadavek byl splněn částečně, text byl upraven pouze pro regulativ technická infrastruktura.
Mezi nepřípustné využití byl požadavek textově doplněn v kap.A6.2.7.1. „Plochy technické infrastruktury
(TI). Požadujeme doplnění v části nepřípustného využití i v ostatních textově definovaných regulativech
funkčního využití území a nejen pouze pro technickou infrastrukturu.
Text požadujeme doplnit následovně:
Nepřípustné využití: veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
včetně bydlení, občanského vybavení a rekreace, včetně realizace fotovoltaických systémů na území MPR
a 1.OP MPR.
Odůvodnění:
Umístění fotovoltaických systémů na území MPR vnímáme v rozporu s kulturními hodnotami, pro které
byla MPR Horšovský Týn prohlášena památkovou rezervací.
Fotovoltaické systémy představují jednoduché utilitární stavby technického charakteru tvořené zpravidla
sestavou jednotlivých panelů natočených ve směru slunečního svitu. Jejich případným umístěním na
střechách v památkově chráněném území by tak mohlo docházet k nežádoucímu efektu, tj. k narušení
celistvosti střešní krajiny, vnímatelné v rámci území MPR z různých stanovišť, ale vnímatelné i z dálkových
či panoramatických pohledů. Odraz slunečního jasu v souvislosti s vizuálním vjemem chráněného území
není z pohledu státní památkové péče jevem žádoucím, neboť tento může ovlivňovat negativním
způsobem vnímání nejen jednotlivých kulturněhistorických dominant (zde zejména NKP zámek Horšovský
Týn), ale i památkového území jako celku. Užití těchto technických prvků by bylo zcela v rozporu
s dlouhodobě uplatňovanými principy památkové péče na území plošné památkové ochrany
a v památkových ochranných pásmech.
Na základě této skutečnosti a též i dlouhodobé praxe zastáváme názor, že akceptování fotovoltaických
systémů jako přípustného či případně podmíněného přípustného využití by mělo zásadní vliv na budoucí
vývoj a změny v památkově chráněném území, zvláště pokud se stavby tohoto typu v území
památkového zájmu dosud nenacházejí. Případná realizace by se mohla stát precedentem a území
památkové rezervace by mohlo být poškozováno i nadále. Z těchto důvodů doporučujeme fotovoltaické
systémy na území MPR a jejího OP zcela vyloučit a tím i eliminovat jejich možný negativní vliv na kulturní
hodnoty památkově chráněného území včetně jeho bezprostředního okolí (OP).
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K tomu uvádíme, že účelem prohlášení historického jádra města Horšovského Týna za památkovou
rezervaci mimo jiné je:
a) Zabezpečit zvýšenou ochranu tomuto hmotově téměř neporušenému historickému urbanistickému
celku zámeckého areálu a poddanského městečka, na němž lze sledovat stavební a umělecký vývoj od
rané gotiky po klasicismus mimořádně malebných zlidovělých forem.
Dle článku (2) Předmětem státní památkové péče v rezervaci mimo jiné jsou:
a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně
povrchu komunikací plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory,
b) hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech,
e) ostatní objekty dotvářející prostředí památkové rezervace, s nimiž lze z hlediska zájmů památkové
péče v závažných, podstatně měnících úpravách nakládat pouze po dohodě s orgány státní památkové
péče.
Ochranné pásmo (dle § 17 zákona) se obecně prohlašuje pro ochranu nemovité kulturní památky či
památkově chráněného území (památkové rezervace, památkové zóny), pro udržení kvality
bezprostředního okolí, včetně součinnosti působení neoddělitelné přírodní složky a ochrany panoramatu.
OP MPR bylo zřízeno pro ochranu vnějšího obrazu MPR Horšovský Týn s významnou NKP, pro zajištění
urbanistické a architektonické kvality bezprostředního okolí tohoto celku a zároveň též za účelem regulace
nevhodných a tím i nežádoucích stavebních aktivit a záměrů, které by při případných realizacích mohly
poškodit kulturně historické hodnoty vlastního památkově chráněného území.
Na základě výše uvedeného odůvodnění jsme toho názoru, že pokud by památková péče připustila
realizaci fotovoltaických systémů na střechách i v jiných polohách na území MPR Horšovský Týn a jejím
OP, došlo by k porušení zejména čl. (2) bodu a), b) a e), výše citovaného výnosu o prohlášení MPR a též
k porušení principů ochrany určených OP MPR.
Z hlediska zájmu státní památkové péče nemá Ministerstvo kultury k návrhu Územního plánu Horšovský
Týn další zásadní připomínky.
Ing. Michaela Exnarová
vedoucí oddělení regenerace kulturních
památek a památkově chráněných území
v odboru památkové péče Ministerstva kultury
Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 21701/2018 ze dne 21. 3. 2018 Naše značka
MUHTX007EAK4 z 23. 3. 2018
bez připomínek
Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství MUHTX007FSUV z 12.
4. 2018
nemáme připomínky
Ministerstvo dopravy MUHTX007I37Q z 9. 5. 2018
Naše značka 244/2018-910-UPR/2
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za
tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti
za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce
rozvoje svěřených odvětví.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
k návrhu územního plánu Horšovský Týn vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b)zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy
Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI
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souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Horšovský Týn za následujících podmínek:
1) V textové části návrhu územního plánu Horšovský Týn požadujeme u ploch BI (plochy
bydlení individuální), SM (plochy smíšené obytné městské) a OK (plochy občanského
vybavení – komerční zařízení) do podmínek prostorového uspořádání doplnit podmínku:
„V případě potřeby napojení některé z ploch na stávající silnici I/26 bude toto napojení prověřeno
v dalším stupni PD“.

Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Horšovský Týn
a požadavky neuplatňujeme, jelikož naše zájmy jsou respektovány.
Z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem územního plánu Horšovský Týn
a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
Odůvodnění:
Ad Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy)
Ad1) V textové části návrhu územního plánu Horšovský Týn u ostatních ploch s rozdílným
způsobem využití, které se nachází v těsné blízkosti silnice I/26, je do podmínek prostorového uspořádání
zapracována podmínka: „V případě potřeby napojení některé z ploch na stávající silnici I/26 bude toto
napojení prověřeno v dalším stupni PD“. Vzhledem k tomu, že plochy BI, SM a OK se také nachází v těsné
blízkosti silnice I/26, je ve výroku stanoviska uplatněna předmětná podmínka.
Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor Kultury, Památkové péče a cestovního ruchu,
MUHTX00718K2 z 5. 4. 2018
Sděluje, že dotčeným orgánem je v tomto případě Ministerstvo Kultury ČR.
Státní pozemkový úřad MUHTX007EVK1 z 3. 4. 2018
Naše značka: SPU 161985/2018
Stanovisko k návrhu územního plánu Horšovský Týn
Vážení,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice (dále jen „pozemkový úřad“) uplatňuje
k návrhu územního plánu Horšovský Týn toto stanovisko.
V katastrálním území Semošice bylo provedeno řízení o komplexních pozemkových úpravách a součástí
návrhu je i schválený plán společných zařízení (dále jen „PSZ“), který dle ustanovení § 9 odst. 15 zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Dále je v katastrálním
území Borovice u Horšovského Týna prováděna komplexní pozemková úprava, jejímž zpracovatelem je
společnost GEOREAL spol. s r.o., se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň. Komplexní pozemková úprava
v k.ú. Borovice u Horšovského Týna se nachází ve fázi rozborových a geodetických prací.
Z výše uvedeného důvodu pozemkový úřad vyzývá úřad územního plánování k zajištění souladu návrhu
ÚP Horšovský Týn a návrhu PSZ komplexní pozemkové úpravy Semošice s ohledem na případnou
realizaci navržených opatření a k zajištění koordinace zpracovatele ÚP Horšovský Týn se zpracovatelem
komplexní pozemkové úpravy k.ú. Borovice u Horšovského Týna.
Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku MUHTX007GXGV z 24. 4. 2018
č.j. MV – 38357 – 4/OSM-2018
neuplatňuje žádné připomínky
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského MUHTX007FE6X z 6. 4. 2018
SBS 09203/2018/OBÚ-06
souhlasné stanovisko
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Ministerstvo obrany ČR MUHTX007GXI7 z 25. 4. 2018
101382/2018-1150-OÚZ-LIT
Návrh územního plánu Horšovský Týn – společné jednání
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Praha Vám sděluje, že obdržela žádost o projednání
návrhu územního plánu Horšovský Týn.
Výše uvedená akce byla posouzena Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6,odst.1, písmeno h)
zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů.
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany č.39/2011
Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a stavebního řádu
v platném znění, jednám
souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu“ Horšovský Týn mimo :
- plochy Z79 (plocha odpadového hospodářství), která je v návrhu ÚP vymezena na části dotčených
pozemků zapsaných na LV 1834 v k.ú. Horšovský Týn, ve vlastnictví ČR, pří-slušnost hospodařit má
Ministerstvo obrany, organizační složka právnické osoby Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
MO, OÚSM Praha.
Zdůvodnění:
Nemovitosti jsou předurčené ke změně vlastnictví. Do doby přechodu pozemků na nového nabyvatele
nelze nemovitosti zatěžovat změnou využití dle ÚP, kde je navrženo odpadové hospodářství.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí MUHTX007I8K2 z 10. 5. 2018
ZN/248/ŽP/12, č. j. PK – ŽP/4756/18
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND – stanovisko dohodnuto 19. 6. 2018
Krajský úřad Plzeňského kraje, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), posoudil podle § 5 odst. 2 zákona návrh územního plánu města Horšovský Týn, ke
kterému uplatňuje následující stanovisko:
Předložený návrh územního plánu významně navyšuje zábor zemědělské půdy nad rámec stávajících
zastavitelných ploch. Orgán ochrany ZPF ve svých předchozích stanoviscích upozorňoval, že nebude
možné vymezovat na zemědělské půdě nové zastavitelné lokality, dokud nebudou alespoň z převážné
části využity plochy stávající, nebo nebudou stávající a nově navrhované plochy vzájemně plošně
kompenzovány. Ve smyslu ust. §§ 4 a 5 je nutné všechny nově plánované zábory ZPF zásadně
přehodnotit a řádně zdůvodnit jejich reálnou potřebu. Kromě zcela specifických a nezbytných záměrů ve
veřejném zájmu nelze výslednou bilanci zastavitelných ploch bez závažného důvodu navyšovat. Přitom je
nutné zdůraznit, že ve smyslu § 4 odst. 3 zákona není možné na půdách I. a II. třídy ochrany vymezovat
nové zastavitelné plochy, aniž by u nich byl prokázán výrazně převažující veřejný zájem nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Se současnou podobou návrhu územního plánu města
Horšovský Týn nelze z hlediska zásad ochrany zemědělského půdního fondu souhlasit.
OCHRANA PŘÍRODY
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako správní úřad věcně příslušný dle ust. § 77a
odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“),
uplatňuje k návrhu územního plánu města Horšovský Týn následující stanovisko:
Součástí návrhu územního plánu Horšovský Týn je i lokalita označená RN Z24 – plocha rekreace na ploše
přírodního charakteru. Předmětná lokalita je součástí regionálního biocentra č. 1046. Jedná se o mokřad s
vegetací vysokých ostřic s možným výskytem zvláště chráněných živočichů (zjištěn slavík obecný)
a rostlin. Regionální územní systém ekologické stability byl schválen Zásadami územního rozvoje
Plzeňského kraje vydanými usnesením č. 834/08 Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 2. 9. 2008.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, je toho názoru, že konkrétní využití lokality je
třeba prověřit navrhovanou územní studií, kde bude specifikováno případné konkrétní využití lokality
a posouzení vlivu případného záměru na funkci regionálního biocentra.
STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen „krajský
úřad“), podle § 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), příslušný k uplatnění
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stanoviska k územním plánům obcí s rozšířenou působností, uplatňuje toto stanovisko k návrhu Územního
plánu Horšovský Týn (dále též „územní plán“):
1. Dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa Nemá námitek k v územním plánu vymezeným plochám
změn vyžadujícím odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“), kromě staveb
a zařízení dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.
2. Dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa Nemá námitek k vymezení ploch na pozemcích
ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, avšak požaduje pro plochu přestavby P95 - plocha bydlení
individuálního uvést v územním plánu jednoznačný regulativ, vylučující na vymezené ploše umisťovat
stavby od okraje lesa ve vzdálenosti menší než 25 metrů.
Odůvodnění k bodu 1.
V územním plánu vymezené plochy změn zasahují PUPFL způsobem, kdy budou uvolněny pro jiné využití
(zábor PUPFL) v celkovém rozsahu 1,40 ha. Převážně se jedná o plochy dopravní infrastruktury (přeložky
komunikací) vymezené jako koridory, kdy skutečný zábor PUPFL může být ve výsledku menší, než je
v územním plánu uvedeno. Dále se jedná o vymezení plochy výroby a skladování Z64 v návaznosti na
stávající areál firmy, kdy jiná varianta, umožňující bezprostřední napojení na stávající areál, není možná.
k bodu 2.
Předložený návrh ÚP navrhuje v ochranném pásmu lesa několik rozvojových ploch. (uvedeny např.
v textové části územního plánu v tab. na str. 13 - 17). U většiny navrhovaných ploch nelze předpokládat
výraznější vliv předpokládaného využití na navazující PUPFL (dostatečná vzdálenost od okraje lesa)
a krajský úřad nemá proto k jejich vymezení námitek. Výše uvedená plocha P95 je však navržena v celé
své horní části v bezprostřední návaznosti na les (lesní pozemek p.p.č. 1040/4 v k.ú. Horšovský Týn).
V textové části ÚP v přehledu vymezených ploch změn je jako individuální podmínka využití dané plochy
přestavby P95 uvedeno: „dohodnout způsob zástavby v OP lesa“. Návrh ÚP neobsahuje tedy jednoznačné
omezení umisťování staveb ve vzdálenosti od okraje lesa menší než je výška navazujícího lesního
porostu. Lesní zákon (§ 22) stanoví vlastníkům nemovitostí nebo investorům staveb povinnost zabezpečit
jejich pozemky, stavby a zařízení před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů,
pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Tato opatření jsou, za podmínek stanovených lesním zákonem, oprávněni provést
i na PUPFL. Taková opatřené mohou vést ke změně stavu lesa, ke změně ve způsobu hospodaření či
omezení ve využívání PUPFL (např. předčasné odstranění lesních porostů, omezení výšky lesních
porostů). Krajskému úřadu se jeví jako žádoucí takovým situacím předcházet. Za nejúčinnější považuje
řešení, kdy v blízkosti lesa nebudou umisťovány nové stavby a zařízení, které právě nejčastěji požadavky
na postup dle ust. § 22 lesního zákona vyvolávají. Ohrožení pozemků navazujících na les a možnost
poškození staveb a zařízení na nich se nacházejících souvisí především se stromy. Nejvíce ohroženým
prostorem je tak ve většině lokalit prostor ve vzdálenosti odpovídající výšce stromů na lesních pozemcích
se nacházejících (možnost jejich pádu). Omezení výstavby v části ochranného pásma lesa je tak podle
názoru krajského úřadu předpokladem pro minimalizaci možných budoucích tlaků na existenci či stav lesa
(lesních porostů) a způsob hospodaření v lese a tedy předpokladem pro nerušený výkon vlastnického
práva jak k nemovitostem v tomto pásmu se nacházejícím tak i k pozemkům určeným k plnění funkcí
lesa. Z tohoto důvodu krajský úřad uplatnil ve vztahu k územním plánem předpokládanému využití
pozemků v ochranném pásmu lesa výše uvedený požadavek na omezení umisťování staveb ve
vzdálenosti do 25 m od okraje lesa. Stanovení vzdálenosti 25 m od okraje lesa vychází z údajů lesních
hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, a to z údajů absolutní výškové bonity (AVB),
udávající předpokládanou střední výšku lesního porostu v mýtném (dospělém) věku. Ta se v lokalitách
výše uvedených rozvojových ploch pohybuje nejčastěji v rozmezí 24 - 26 m. V případě možnosti
umisťovat v této vzdálenosti stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství
vycházel krajský úřad z toho, že v převážné většině, vzhledem k jejich charakteru, je předpoklad jejich
poškození lesními porosty minimální. Méně pravděpodobnou se tak stává i možnost, aby vyvolaly
požadavky na změnu stavu (hospodaření) navazujících lesních porostů. Současně tím nejsou tyto plochy
zcela vyloučeny z možnosti využít je pro potřeby rozvoje daného sídla.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR MUHTP0047X1S z 2. 5. 2018 9357-18-ŘSD-11110
ŘSD ČR zasílá následující vyjádření k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Horšovský Týn.
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízení Ministerstvem dopravy, pro které vykonává
vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.třídy, zabezpečuje výstavbu
a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů
samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření.
Správním územím města Horšovský Týn vede stávající silnice I/26.Dle platných ZÚR Plzeňského
kraje je v návrhu ÚP vymezen koridor pro plánovanou přeložku silnice I/26 (VPS SD 26/01).
K návrhu ÚP Horšovský Týn zasíláme následující připomínky:
Do podmínek prostorového uspořádání v textové části návrhu ÚP požadujeme u ploch BI (plochy bydlení
individuální), SM (plochy smíšené obytné městské) a OKJ (plochy občanského vybavení – komerční
zařízení) doplnit podmínku: „ V případě potřeby napojení některé z ploch na stávající silnici I/26 bude
toto napojení prověřeno v dalším stupni PD“. U ostatních ploch s rozdílným způsobem využití, které
se nachází v těsné blízkosti silnice I/26, je podmínka zapracována.

Stanovisko krajského úřadu – akceptováno
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor regionálního rozvoje z 12. 9. 2018, čj. PK-RR/3625/18
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje vydává souhlasné stanovisko s návrhem ÚP
Horšovský Týn, protože v předloženém návrhu neshledal nedostatky z hledisek uvedených v § 50 odst. 7
stavebního zákona, které by bránily zahájení řízení o pořizovaném územním plánu podle § 52 stavebního
zákona.

Stanoviska k veřejnému projednání uskutečněného 24. 10. 2018 - akceptována
Krajský úřad Plzeňského kraje – orgán OŽP MUHTX007VQRW z 31. 10. 2018
….nemáme připomínky

MUHTX007VJ5B z 29. 10. 2018, MěÚ HT, ODSH
...nemáme připomínky...

Ministerstvo obrany MUHTX007V6JW z 23. 10. 2018
… souhlasí s návrhem...
MUHTX007SQ8M z 18. 9. 2018, Ministerstvo průmyslu a obchodu
S návrhem ÚP Horšovský Týn souhlasíme bez připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
MUHTX007T4EP z 25.9. 2018
sděluje, že dotčeným orgánem státní památkové péče pro uplatnění stanoviska je v daném případě MK
ČR.

MUHTX007TCS7 z 27. 9. 2018, Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského
a Jihočeského
...souhlasné stanovisko...
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Stanoviska k Návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení
připomínek - akceptována
Ministerstvo kultury zn. MK 5392/2019 OPP z 17. 1. 2019
Připomínky k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek návrhu ÚP Horšovský Týn:
Na základě prostudování Vámi zaslaného dokumentu, ve kterém na str. 10 uvádíte, že Ostatní dotčené
orgány nemají k návrhu územního plánu připomínky, Vás opětovně upozorňujeme na pořizovatelem
nezohledněnou připomínku uváděnou v našem stanovisku č. j. MK 32272/2018 OPP ze dne 9. 5. 2018.
MK upozorňovalo na nedostatečné vypořádání připomínky ve vazbě na regulaci ploch nejen pro
technickou infrastrukturu. Jednalo se o kapitolu:
„ad) A. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení,
ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové
regulace zástavby, charakteru struktury, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků
a intenzity jejich využití).
Ministerstvo kultury požadovalo mezi nepřípustné využití začlenění fotovoltaických systémů na střechách
i v jiných polohách na území MPR a OP MPR. Požadavek zohlednění byl i dohodnut a zahrnut do zápisu
z jednání cituji:

„- fotovoltaické systémy na střechách i v jiných polohách ponechat pouze v MPR, v 1. ochranném pásmu
nedořešeno, v 2. ochranném pásmu mohou být umisťovány.“
Tento požadavek byl splněn pouze částečně a mezi nepřípustné využití byl požadavek textově doplněn
pouze v kap. A6.2.7.1. „Plochy technické infrastruktury (TI). MK požadovalo doplnění v části
nepřípustného využití i v ostatních textově definovaných regulativech funkčního využití území a nejen
pouze pro technickou infrastrukturu.
Ministerstvo kultury požaduje text opětovně doplnit, a to následovně: 3

Nepřípustné využití: veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,
včetně bydlení, občanského vybavení a rekreace, včetně realizace fotovoltaických systémů na území MPR
a 1.OP MPR.
Ministerstvo žádá o výše uvedené doplnění, které by bylo zohledněno ve vyhodnocení a doplněno do
upravené dokumentace pro veřejné jednání.
Odůvodnění:
Umístění fotovoltaických systémů na území MPR vnímáme v rozporu s kulturními hodnotami, pro které
byla MPR Horšovský Týn prohlášena památkovou rezervací.
Fotovoltaické systémy představují jednoduché utilitární stavby technického charakteru tvořené zpravidla
sestavou jednotlivých panelů natočených ve směru slunečního svitu. Jejich případným umístěním na
střechách v památkově chráněném území by tak mohlo docházet k nežádoucímu efektu, tj. k narušení
celistvosti střešní krajiny, vnímatelné v rámci území MPR z různých stanovišť, ale vnímatelné i z dálkových
či panoramatických pohledů. Odraz slunečního jasu v souvislosti s vizuálním vjemem chráněného území
není z pohledu státní památkové péče jevem žádoucím, neboť tento může ovlivňovat negativním
způsobem vnímání nejen jednotlivých kulturněhistorických dominant (zde zejména NKP zámek Horšovský
Týn), ale i památkového území jako celku. Užití těchto technických prvků by bylo zcela v rozporu
s dlouhodobě uplatňovanými principy památkové péče na území plošné památkové ochrany
a v památkových ochranných pásmech.
Na základě této skutečnosti a též i dlouhodobé praxe zastáváme názor, že akceptování fotovoltaických
systémů jako přípustného či případně podmíněného přípustného využití by mělo zásadní vliv na budoucí
vývoj a změny v památkově chráněném území, zvláště pokud se stavby tohoto typu v území
památkového zájmu dosud nenacházejí. Případná realizace by se mohla stát precedentem a území
památkové rezervace by mohlo být poškozováno i nadále. Z těchto důvodů doporučujeme fotovoltaické
systémy na území MPR a jejího OP zcela vyloučit a tím i eliminovat jejich možný negativní vliv na kulturní
hodnoty památkově chráněného území včetně jeho bezprostředního okolí (OP).
K tomu uvádíme, že účelem prohlášení historického jádra města Horšovského Týna za památkovou
rezervaci mimo jiné je:
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a) Zabezpečit zvýšenou ochranu tomuto hmotově téměř neporušenému historickému urbanistickému
celku zámeckého areálu a poddanského městečka, na němž lze sledovat stavební a umělecký vývoj od
rané gotiky po klasicismus mimořádně malebných zlidovělých forem.
Dle článku (2) Předmětem státní památkové péče v rezervaci mimo jiné jsou:

a) historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně
povrchu komunikací plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory,
b) hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech,
e) ostatní objekty dotvářející prostředí památkové rezervace, s nimiž lze z hlediska zájmů památkové
péče v závažných, podstatně měnících úpravách nakládat pouze po dohodě s orgány státní památkové
péče.
Ochranné pásmo (dle § 17 zákona) se obecně prohlašuje pro ochranu nemovité kulturní památky či
památkově chráněného území (památkové rezervace, památkové zóny), pro udržení kvality
bezprostředního okolí, včetně součinnosti působení neoddělitelné přírodní složky a ochrany panoramatu.
OP MPR bylo zřízeno pro ochranu vnějšího obrazu MPR Horšovský Týn s významnou NKP, pro zajištění
urbanistické a architektonické kvality bezprostředního okolí tohoto celku a zároveň též za účelem regulace
nevhodných a tím i nežádoucích stavebních aktivit a záměrů, které by při případných realizacích mohly
poškodit kulturně historické hodnoty vlastního památkově chráněného území.
Na základě výše uvedeného odůvodnění jsme toho názoru, že pokud by památková péče připustila
realizaci fotovoltaických systémů na střechách i v jiných polohách na území MPR Horšovský Týn a jejím
OP, došlo by k porušení zejména čl. (2) bodu a), b) a e), výše citovaného výnosu o prohlášení MPR a též
k porušení principů ochrany určených OP MPR.
Z hlediska zájmu státní památkové péče nemá Ministerstvo kultury k Návrhu rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Horšovský Týn další zásadní připomínky.
Ministerstvo životního prostředí zn. MZP/2018/520/1086 z 16. 1. 2019
….nemá žádné připomínky...
Ministerstvo průmyslu a obchodu zn. MPO 93004/2018 z 4. 1. 2019
...souhlasíme bez připomínek.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Horšovský Týn MUHT 16838/2018
z 9. 1. 2019
...nemáme připomínky

Stanoviska k opakovanému veřejnému projednání uskutečněného 10.4.2019
Odbor dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Horšovský Týn MUHTX0089SVF z 10.
4. 2019
...nemáme připomínek.....

Státní pozemkový úřad zn. SPU 158938/2019 z 15. 4. 2019
… souhlasí

Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO 20716/2019 z 14. 3. 2019
…. bez připomínek.

Ministerstvo obrany 107440/2019-1150-OÚZ-LIT

Souhlasí.
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O VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ

ROZVOJ ÚZEMÍ, OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ

VČETNĚ

VÝSLEDKŮ

VYHODNOCENÍ

VLIVŮ

NA

ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ

Požadavky zadání

B.3.1

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán uplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
požadoval zpracovat přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona.
Následně byl požadavek na Vyhodnocení vlivů na životní prostředí korigován a to vzhledem k tomu, že
z řešení ÚP byl vypuštěn záměr na realizaci golfového areálu v nivě Radbuzy - Vyhodnocení vlivů na
životní prostředí není nutno zpracovat.
Ve schváleném zadání je uvedeno, že v řešeném území se nevyskytují chráněné plochy NATURY 2000 ani
Ptačí oblasti. Toto se nezakládá na pravdě, území NATURY 2000 (niva Radbuzy v západní části řešeného
území) je návrhem územního plánu Horšovský Týn respektováno.

B.3.2

Vyhodnocení udržitelného rozvoje území

B.3.2.1 Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností Horšovský Týn
Na základě zpracovaných Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Horšovský Týn,
pořízených v prosinci 2008 a jejich následné aktualizace v letech 2010, 2012 jsou do územního plánu
Horšovského Týna zapracovány:
1. Závazné limity využití území. Limity využití území vyplývají z legislativních předpisů a obsahují další
omezující jevy v území.
2. Z územně analytických podkladů vyplývá pro k.ú. Horšovský Týn následující:
a)

Řešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj území - nevyvážené
územní podmínky pro životní prostředí ve vztahu k ostatním oblastem udržitelného rozvoje
území

•

vymezit místa krajinného rázu a zajistit ochranu; v územním plánu je nutné zabezpečit
ochranu krajinných typů, jejichž typové charakteristiky jsou součástí ochrany krajinného rázu
– v návrhu ÚP Horšovský Týn jsou stanoveny základní podmínky ochrany
krajinného rázu, tzn. výšková regulace zástavby a intenzita využití pozemků
v jednotlivých plochách. V plochách přestavby zpracovatel vymezil možné činnosti
a postupy v těchto plochách,

•

při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci
krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny - v návrhu ÚP Horšovský Týn
respektováno,

•

je nutné respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkově
chráněných území - v návrhu ÚP Horšovský Týn respektováno,

•

je nutné respektovat zásady ochrany urbanistických hodnot území, prostorové uspořádání
krajiny a sídel, chránit historický půdorys sídel - v návrhu ÚP Horšovský Týn jsou
stanoveny podmínky pro využití ploch výroby a skladování – lehký průmysl
s ohledem na rozvoj průmyslové zóny na pohledově exponované plochy nad
zámeckým parkem,

•

v návaznosti na historicky a architektonicky hodnotné soubory staveb respektovat nově
navrhovanou zástavbou charakter historické zástavby - v návrhu ÚP Horšovský Týn jsou
stanoveny podmínky pro využití ploch tak, aby byl charakter historické zástavby
respektován,

•

prověřit a zapracovat lokální systém ekologické stability, event. navrhnout další opatření ke
stabilizaci krajiny a zvýšení jejích retenčních vlastností - v návrhu ÚP Horšovský Týn je
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ÚSES řešen jako celek (koordinace všech hierarchických úrovní), prvky lokální
úrovně byly prověřeny, koordinovány s platnou ÚPD sousedních obcí
a podkladovými dokumentacemi. Navrženy jsou i další plochy pro zlepšení
stability krajiny a retenci vody (např. plochy zeleně, vodní a vodohospodářské),
realizace dalších opatření, které jsou ve vztahu k měřítku podlimitní (např.
průlehy, zasakovací pásy, aleje, meze) je umožněna stanovením podmínek využití
ploch s rozdílným způsobem využití,
•

zajistit, aby plánovanou výstavbou nevznikaly v území bariéry zhoršující odtok vody
z řešeného území - v návrhu ÚP Horšovský Týn respektováno,

•

při návrhu nových rozvojových ploch upřednostňovat volné plochy v zastavěném území,
brownfields a plochy s III. a nižší třídou ochrany ZPF - v návrhu ÚP Horšovský Týn
respektováno přiměřeně, v zastavěném území se volné plochy pro výstavbu RD
vyskytují jen omezeně,

•

do územního plánu je nutné zapracovat záměry stanovené platným Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací Plzeňského kraje, event. prověřit aktuálnost údajů - návrh ÚP z řešení PRVK
vychází, dle aktualizace PRVK k datu 3.3.2017 bylo doplněno odkanalizování
Semošic na ČOV Horšovský Týn,

•

vymezovat plochy výroby a podnikatelských aktivit v území při minimálních negativních
dopadech na životní prostředí a soudržnosti obyvatel území - v návrhu ÚP Horšovský Týn
respektováno, rozšíření průmyslové zóny u Horšova je limitováno východním
směrem tak, aby nezasahovalo do pohledově exponovaných svahů Křakovského
potoka. Plochy pro průmyslovou výrobu budou na okrajích ozeleněny,

•

prověřit vhodnost pozemků pro bydlení v RD z pohledu urbanistického (velikost a expozice
parcel, umístění objektů bydlení atd.), hygieny bydlení a životního prostředí – bylo
prověřeno, rozvojové plochy pro výstavbu RD byly situovány dle dlouhodobých
záměrů, následně omezeny dle požadavků orgánu ochrany ZPF, vzešlých ze
společného jednání,

•

další rozvojové plochy výroby plánovat s ohledem na plochy bydlení - respektováno,

•

prověřit možnosti řešení odvodu dešťových vod - prověřeno, dle hydrogeologických
podmínek doporučeno vsakování na pozemcích,

•

na nivních půdách omezit výstavbu, prověřit možnosti revitalizace vodních toků v nivách
a zpomalit odtok povrchových vod z území - respektováno, v nivě Radbuzy je
navrhována rekreace na plochách přírodního charakteru,

•

prověřit a navrhnout plochy stabilních krajinotvorných prvků (obnova rybníků, úprava toku
řeky Radbuzy) - prověřeno, úpravu toku Radbuzy lze řešit v rámci ploch zeleně
a rekreace na plochách přírodního charakteru nebo v rámci ploch zemědělských
a to dle podrobnější dokumentace,

•

upravit stávající trasu silnice I/26 a území podél silnice v zastavěném území – silnice bude
upravována v rámci stabilizovaných ploch dopravy.

b)
•

prověřit záměry sousedních obcí v územních plánech a zohlednit je v návrhu ÚP.
respektováno.
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B.3.2.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území na základě aktualizace ÚAP 2014
Dle aktualizovaného Rozboru udržitelného rozvoje území 2016 je město Horšovský Týn hlavním centrem
regionu, má 4961 obyvatel (2015) a skládá se z 21 částí obce. Má zpracovaný územní plán sídelního
útvaru (pouze pro část Horšovský Týn a Horšov, včetně změn č. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17), v současnosti je pořizován nový územní plán.
V posledních letech město spíše stagnuje, také saldo migrace se pohybuje kolem 0. Je tu ale možnost
dalšího rozvoje do budoucna (za posledních 10 let bylo postaveno cca 100 nových bytů). S tím souvisí
nutnost modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury.
Obec je obsluhující obcí pro ostatní obce v regionu. Pro svoji dobrou dopravní polohu je obec v některých
funkcích (zaměstnanost, vysoké a střední školství...) obsluhovaná Plzní, v některých funkcích slouží jako
spádová obec také blízké Domažlice.
Hodnocení obce dle tří pilířů
Z
H
S
+
+
+
Oproti dřívějšímu stavu je i pilíř životního prostředí hodnocen kladně. Návrh územního plánu Horšovský
Týn přispívá k dalšímu zlepšení situace.
SWOT analýza:
Klady
- centrum regionu
- velký počet ekonomických subjektů
- dobrá věková struktura
- každoročně konaná Anenská pouť – propagace města, atraktivita pro turisty
- atraktivní památky pro turisty (Zámek, Zámecký park, kostel sv. Anna)
Zápory
- průchod silnic I. a II. třídy městem – zatížení města
- část území patří do záplavového území
- oslabení významu rekreačního centra Podhájí z důvodu špatné kvality vody
- řešení dopravy v klidu v centru Horšovského Týna
- jediná varianta dopravy přes řeku jedním mostem
- rozvoj města omezen záplavovým územím
Záměry
- přeložka silnice I/26 Horšovský Týn
- úprava stávající trasy silnice I/26 a úprava území podél silnice v zastavěném území
- přeložka silnice II/200 (z návrhu ÚP přesunuto do řešení změny ÚP v budoucnosti)
- rozvoj bydlení a komerčních služeb
- urbanizace území po realizaci přeložky silnice I/26
- protipovodňové opatření
- rozvoj sportoviště – záměr výstavby bazénu
Příležitosti
- vybudování obchvatu (snížení doprav. zatížení města, nové plochy pro urbanizaci a rozvoj služeb)
- atraktivita polohy vůči hranicím s Německem pro ekonomické subjekty
- nárůst počtu obyvatel díky územní studii u Obory pro nové plochy pro bydlení
- rozvoj ekonomických subjektů v průmyslové zóně
Problémy
- velké dopravní zatížení města - řešeno v ZÚR - přeložka silnice I/26 a II/193
- nevyhovující poměry silnice a mostu - směrová úprava včetně nového mostu
- nevyhovující parametry mostu na silnici II. třídy, přes řeku Radbuzu
- střet záměru přeložky silnic I/26 a II/200 s prvky ÚSES
- střet přeložky silnic I/26 a II/200 se stanoveným záplavovým územím
- střet přeložky silnice I/26 s plochami lesa
- střet záměru úpravy silnice a mostu se záplavovým územím a prvky ÚSES
- překročení emisního limitu v zastavěné části obce
- areál ZD, negativní výraz v krajině
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- areál obalovny, negativní výraz v krajině
- komín průmyslového areálu, negativní výraz v krajině
- 95 % města v MPR – památková ochrana – přísné regulativy
HLAVNÍ STŘETY A PROBLÉMY – řešení v ÚP
kód
D2

název a popis
velké dopravní zatížení města
(navržena přeložka silnice I/26 a II/200)

zdroj

řešitelnost

ÚPD
hodnocení obcí

řešeno v ZÚR,
dořešit přel. II/200
ve změně ÚP

průzkum území
D3

nevyhovující poměry silnice a mostu Štítary
(směrová úprava včetně nového mostu)

ZÚR

řešeno v ZÚR

D4

nevyhovující parametry mostu na sil. II/193
přes řeku Radbuzu

průzkum území

řešeno v ÚP návrh dalšího mostu

S6

střet záměru přeložky silnic I/26 a II/200
s prvky ÚSES

analýza výkresu
limitů

v ÚP stanoveny
podmínky pro
proj. dokumentaci

S7

střet přeložky silnic I/26 a II/200 se
stanoveným záplavovým územím

analýza výkresu
limitů

v ÚP stanoveny
podmínky pro
průchod přes ZÚ

S8

střet přeložky silnice I/26 s plochami lesa

analýza výkresu
limitů

v ÚP navrženy
kompenzace (NL)

S9

střet záměru úpravy silnice a mostu se
záplavovým územím a prvky ÚSES

analýza výkresu
limitů

v ÚP stanoveny
podmínky pro
proj. dokumentaci

H1

překročení emisního limitu v zastavěné
části obce

data ÚAP
hodnocení obce

v ÚP řešeny
přeložky komunikací

U1

areál FADIS OSIVA, negativní výraz v krajině
- možno zmírnit ochranou zelení

data ÚAP
průzkum území

v ÚP stanoveny
podmínky využití
území

U2

areál obalovny - možno zmírnit
ochranou zelení

data ÚAP
průzkum území

v ÚP stanoveny
podmínky využití
území

U3

komín průmyslového areálu

data ÚAP
průzkum území

neřešitelné ÚPD

B.4. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU
ZÁKONA (STANOVISKO SEA)

PODLE

§ 50

ODST.

5

STAVEBNÍHO

Vyhodnocení vlivu řešení na životní prostředí nebylo požadováno.
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§ 50

ODST.

5

STAVEBNÍHO

ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ
POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Na základě „Návrhu územního plánu Horšovský Týn“, po posouzení obdržených stanovisek dotčených
orgánů a připomínek ostatních organizací, OŽP jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. e)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydal ve
smyslu ustanovení § 10g a § 10i uvedeného zákona SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu územního plánu
Horšovský Týn.
Z návrhu ÚP vyplývá, že nejsou navrhovány plochy, které by měly významně negativní vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Návrh územního plánu Horšovský Týn nevyvolá, při respektování zákonných požadavků, závažné střety
s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví a lze jej proto považovat z hlediska vlivu na životní
prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný.

B.6. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VARIANT
B.6.1

Urbanistické řešení, zhodnocení variant

B.6.1.1 Historie města
Město Horšovský Týn se rozkládá v mělkém údolí řeky Radbuzy, po obou jejích březích.
Městem prochází hlavní komunikace I/26, vedoucí z Plzně na hraniční přechod Folmava. V dávné
minulosti zde vedla zemská stezka z Prahy do Řezna, kde již v 10. století stávala kupecká osada, patrně
ohrazená palisádovou hradbou a chráněná hliněným valem.
Po vzniku pražského biskupství - po roce 973 - se celá oblast stává majetkem této instituce se správou
v nedalekém Horšově. Dle zdejší vesnice získalo město svůj název: Horšovský Týn.
Svým hospodářským a strategickým významem zastínil Týn postupně ve 13. století Horšov. V polovině
13. století přenesl biskup Jan III. z Dražic sídlo svého panství z Horšova do Týna, který od Horšova
obdržel jméno. Sídlem biskupa však nebyla původní kupecká osada na pravém břehu, ale neklidná doba
si vyžádala stavbu pevného hradu na výhodnějším místě - na strmě se zvedajícím levém břehu Radbuzy.
V jeho podhradí vzniklo nové jádro osídlení.
Zakládací listina města se nezachovala, psaná privilegia získal Horšovský Týn až roku 1406 od arcibiskupa
Zbyňka Zajíce z Házmburka. To už bylo město půl století obehnáno pásem hradeb. Jejich pevnost se
osvědčila v době husitských válek, kdy byly hrad a město několikrát obléhány, v roce 1422 a 1431. To již
byl zástavním držitelem panství Zdeněk z Drštky.
V roce 1542 získali město a celé panství Lobkovicové, jeden z nejvýznamnějších panských rodů
v Čechách. Začátek jejich panování však nebyl příliš šťastný. V roce 1547 postihl hrad a město
katastrofální požár. K překonání následků požáru přistoupili Lobkovicové s renesanční velkorysostí. Na
místě biskupské falce vyrostl rozlehlý, pohodlný zámek ve stylu severoitalské renesance. Také měšťanské
domy získaly renesanční podobu.
Hospodářské podnikání Lobkoviců přineslo městu rozkvět, i když měšťané vedli s vrchností neustálé spory
o výši poddanských povinností. Panství Lobkoviců však bohatlo, patřilo na přelomu 16. a 17. století mezi
10 největších dominií v Čechách. Nebylo tedy divu, že po porážce stavovského povstání, jehož se Vilém
st. z Lobkovic aktivně účastnil, projevil o panství zájem jeden z nejbližších důvěrníků bělohorského vítěze
císaře Ferdinanda II. - hrabě Maxmilián z Trauttmansdorffu. Získal ho velmi lacino v roce 1622 a v držení
této rodiny zůstává až do roku 1945. Pro město samotné byla změna pána určitou výhodou, protože
mocný majitel dovedl město ochránit před průtahy a ložírováním žoldnéřů. A tak až na sklonu třicetileté
války utrpěl Horšovský Týn značné škody při tažení švédských vojsk.
Po třicetileté válce zaznamenal Horšovský Týn opět pozvolný rozvoj. Nebylo to však už město ryze české,
v průběhu 2. pol. 17. století a zejména v 18. století byla dovršena germanizace Horšovského Týna.
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Zlepšující se hospodářská situace se projevila i ve zvýšené stavební aktivitě. Město dostalo barokní
a rokokovou podobu, kterou si historické jádro zachovalo dodnes. Od roku 1849 až do roku 1960
(111 let) byl Horšovský Týn okresem.
Až do začátku 20. století převládalo ve městě zemědělství. V roce 1900 byla vybudována železnice
Staňkov - Horšovský Týn - Poběžovice. Významným rokem v historii je pro Horšovský Týn rok 1945. Dne
5. 5. 1945 v 19,38 hodin byl Horšovský Týn osvobozen Americkou armádou.
V roce 1953 bylo historické jádro města, s řadou gotických a renesančních domů, prohlášeno jako jedno
z prvních měst v Čechách městskou památkovou rezervací.
Od 1. 1. 2003 se stává Horšovský Týn obcí s rozšířenou působností.
B.6.1.2

Současný stav

Město Horšovský Týn patří mezi menší historická městská sídla s převažující funkcí bydlení. Místní části
jsou převážně malými venkovskými osadami s původně zemědělskými usedlostmi.
Horšovský Týn
Současný charakter sídla je určen původní středověkou zástavbou, která se rozvinula při zemské cestě
z Prahy do Německa nedaleko vsi Horšov. Zástavba se vyvíjela jak na pravém břehu Radbuzy (původní
kupecká osada), tak na levém břehu kolem hradu a zámku s rozsáhlým zámeckým parkem. Podhradí je
základem historického jádra Horšovského Týna, centrem je náměstí Republiky, s navazujícími ulicemi,
vedoucími na východ, západ a jih k mostu přes řeku.
V roce 2006 proběhla rekonstrukce náměstí, některé z památek ale chátrají. Ve městě je dostatečná
základní občanská vybavenost (školství, zdravotnictví), vyšší občanská vybavenost je dostupná buď
v okresním městě Domažlice nebo v krajském městě Plzni.
Urbanistická struktura: na historické jádro a centrum navazují jednotlivá předměstí.
Na východě je to Plzeňské Předměstí kolem ulice Plzeňské, s historickým areálem bývalého kapucínského
kláštera a zástavbou rodinnými domy, převážně z období po roce 1938, jak je patrno z historických
snímků.
Na západě je to Malé Předměstí – zástavba vznikla původně kolem cesty do Horšova, zde se nacházejí
převážně rodinné domy vilového charakteru s dobou vzniku před r. 1938. V padesátých letech byly při
ulici Josefa Hory postaveny první nízkopodlažní bytové domy, na ně v sedmdesátých letech navázala
výstavba sídliště s vyšší hladinou zástavby panelovými domy. V 80. letech byly vystavěny rodinné domy
v ulicích U garáží a Vrchlického. V současné době je ve výstavbě průmyslová zóna, vklíněná mezi
zástavbu Malého Předměstí a Horšova.
Jižně centra Horšovského Týna za mostem přes řeku Radbuzu je historická zástavba Velkého Předměstí
soustředěna kolem původního jádra u kostela na Husově náměstí. Nízkopodlažní zástavba podél ulice
Pivovarské s domy, obrácenými do ulice štíty a hřebenem kolmým k ulici, byla ale narušena realizací
přeložky silnice I. třídy č. 26 a téměř zlikvidována (na území přestavby vznikla řada komerčních a jiných
podnikatelských aktivit). Ulice Pivovarská je zakončena cenným objektem bývalého pivovaru.
Zástavba posléze překročila železniční trať, vybudovanou počátkem 20. století a za pivovarem a při silnici
na Domažlice vznikaly nové výrobní areály (pila, kovovýroba, Oseva).
Venkovské osídlení
Tvoří dvě větší obce Semošice a Horšov, další místní části jsou velikosti do 100 obyvatel, často nemají ani
50 obyvatel. Jedná se o zemědělské osídlení s usedlostmi situovanými kolem návsí, většinou typu
okrouhlice s kapličkou, případně rybníkem uprostřed. Malebné prostředí návsí s usedlostmi (často
využívanými jako chalupy) je v některých částech narušeno novou výstavbou, ve dvou případech
bytovými domy. Nepřijatelné je zejména situování bytového domu se 3NP na návsi v Semošicích.
Střediska zemědělské výroby, situovaná v některých místních částech, buď na zástavbu navazují, nebo
jsou umístěna volně v krajině. Velikostí svých staveb narušují drobné měřítko ostatní zástavby nebo
v krajině dominují.
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B.6.1.3 Základní koncepce řešení
Navržená koncepce rozvoje města Horšovský Týn především respektuje záměry nadřazené dokumentace,
které upřesňuje – jedná se o přeložky silničních tahů I. a II. třídy.
V návrhu ÚP pro společné jednání a opakované společné jednání byla západně zástavby
Horšovského Týna řešena přeložka silnice II/200, zajišťující ochranu městské památkové
rezervace před nežádoucím průjezdem těžké nákladové dopravy. Na základě pokynů
objednatele pro úpravu návrhu ÚP pro veřejné projednání byla přeložka časově odsunuta na
řešení následnou změnou ÚP. Před touto změnou ÚP musí být zajištěna dopravní studie,
která trasu přeložky II/200, řešenou v návrhu ÚP pro společné jednání, případně její
variantní řešení prověří.
Vlastní řešené území je rozlehlé, s ohledem na ochranu krajiny i hospodářskou stabilitu je v územním
plánu Horšovského Týna akcentován rozvoj jeho jádrového území vč. Horšova. Stěžejní plochy pro rozvoj
bydlení a výroby jsou koncentrovány zejména do lokalit, vymezených v dosud platném ÚP. Rozvoj
nepobytové rekreace a aktivit vázaných na turistický ruch je více podpořen, je pro něj navrženo využití
území kolem řeky Radbuzy, s doplněním ploch přírodního charakteru.
V místních částech, tvořících samostatné sídelní útvary (Borovice, Dolní Metelsko, Hašov, Horní Metelsko,
Kocourov, Lazce, Oplotec, Podražnice, Semošice, Svatá Anna, Svinná, Tasnovice, Valdorf, Věvrov) je
zástavba stabilizovaná. Její rozvoj je navrhován pouze omezeně (důvodem je, že zde není dostatečná
vybavenost a za prací je nutno dojíždět). Část zástavby v místních částech je naopak vhodné využít pro
rekreaci (chalupy).
B.6.1.4 Navržená urbanistická koncepce
Městský organismus
Navržená koncepce rozvoje města respektuje dlouhodobou strategii rozvoje města. Pro zajištění
prosperity je navrženo zvýšit obytný a výrobní potenciál Horšovského Týna.
•

Koncepci řešení je třeba podřídit významu hlavní dominanty města - státního hradu a zámku
s rozlehlým parkem. V územním plánu navržená koncepce rozvoje území proto chrání historické jádro
Horšovského Týna, které je městskou památkovou rezervací, před nežádoucí zástavbou.

•

Jižně centra Horšovského Týna za mostem přes řeku Radbuzu je zástavba Velkého Předměstí
soustředěna kolem původního jádra u kostela na Husově náměstí. Protože zástavbou prochází silnice
I. třídy č. 26 s negativním dopadem na okolí, je v územním plánu navržena přeložka silnice jižním
směrem - s předpokladem revitalizace urbanistických hodnot po přeložení silnice.

•

Nízkopodlažní zástavba podél ulice Pivovarské je zakončena cenným objektem bývalého pivovaru.
Objekt pivovaru bude oživen v rámci zóny výroby.

•

Na historické jádro a centrum města navazují další, převážně obytná předměstí, z nichž zejména
Plzeňské Předměstí ve východní části města a Malé Předměstí v západní části města jsou určena pro
rozvoj. Nacházejí se zde jak vhodné plochy pro přestavbu (bývalá bažantnice), tak plochy dosud
nezastavěné, pro novou výstavbu rodinných domů již dříve vymezené.

•

Ve městě je dostatečná základní občanská vybavenost (školství, zdravotnictví), vyšší občanská
vybavenost je dostupná buď v okresním městě Domažlice nebo v krajském městě Plzni. Protože chybí
občanské vybavení komerčního typu i plochy sportovně rekreačního charakteru, jsou pro tyto funkce
vymezeny plochy nové. Plochy pro tělovýchovu a sport a plochy pro rekreaci jsou pak směrovány
do nivy řeky Radbuzy.

•

Okrajová zástavba Horšovského Týna při silnici na Horšov a při silnici na Domažlice je převážně
průmyslového charakteru. V sousedství stávajících areálů jsou i potenciální plochy pro další rozvoj
průmyslové výroby.

Při návrhu ploch pro novou výstavbu vycházel projektant ÚP z dosud platného ÚP města a jeho
schválených změn. Je nutno konstatovat, že v platné územně plánovací dokumentaci bylo ploch pro
výstavbu nadbytek (to se týká zejména požadavků na výstavbu RD). Část ploch je tedy zakreslena pouze
formou územních rezerv.
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V ÚP nejsou navrhovány samostatné nové plochy hromadného bydlení. Bytové domy mohou být součástí
ploch pro výstavbu rodinných domů, pokud svým stavebním objemem a charakterem tuto zástavbu
nenaruší a pokud se nevyskytují v okrajové části města (zde je žádoucí zachovat přechod nízkopodlažní
zástavby rodinných domů do krajiny).
Plochy pro výstavbu RD (plochy změn):
Z 1, Z1a, Z2: lokalita U obory, byla převzata z dosud platné ÚPD, jelikož na ni byla zpracována ÚS.
Plocha je kapacitní a zabírá poměrně kvalitní zemědělskou půdu, byla tedy etapizována – návrhová
část zaujímá východní území ve vazbě na ulici Lidickou. S ohledem na časový odstup a změny
podmínek v území bude nutná úprava územní studie.
Z 3-7: navržená výstavba v prostoru kolem ulice Gorkého, Plzeňské předměstí. Důvodem vymezení
v novém ÚP je, že byla řešena v dosud platné ÚPD. V severní části území Za klášterem je plošně
omezena (přes žádost vlastníků pozemků o rozšíření lokality). Důvodem omezení je nadbytek
rozvojových ploch pro výstavbu RD ve městě.
Z 9, 10: navržená výstavba v prostoru kolem ulice K terénu, Plzeňské předměstí. Je částečně
převzata z dosud platné ÚPD, kde byla vymezena včetně územní rezervy.
Z 11, P 95: výstavba východně bývalé bažantnice je navržena proto, že se bude odehrávat na
pozemcích města. Také přestavba bývalé bažantnice je dlouhodobým záměrem města.
Z 13-16: rozvojové plochy v ulicích Výhledy a Járy Cimrmana byly částečně převzaty z dosud platné
ÚPD, kde byly vymezeny včetně územní rezervy.
Z 17: prodloužení v ulici Železniční. Tato plocha je vymezena z důvodu kontinuity záměru na
výstavbu, je v okrajové poloze zástavby.
Bydlení je také součástí ploch smíšených obytných, v těchto plochách bylo zohledněno z max. 50%.
Významně zde přispívá k vícefunkčnosti území a oživuje je.
Plochy pro rekreaci (plochy změn):
ÚP navrhuje plochy RN – rekreace na plochách přírodního charakteru pro rozšíření možností rekreace
obyvatel města, bez situování staveb. Bude prověřena územní studií.

•

Z 24: plocha pro přírodní koupaliště, vybrána z důvodu vazby na tok Radbuzy a její nivu.

Přestavba lokalit rekreace na bydlení v RD se zatím nepřipouští (byla zvážena možnost přestavby v ulici
Vrchlického, pro nadbytek rozvojových ploch pro výstavbu RD nebyla akceptována).
Plochy pro občanské vybavení (plochy změn):
Řešením územního plánu je sledována podpora rozvoje občanského vybavení ve městě. Jednou z priorit
je přestavba ploch občanského vybavení kolem ulice Dobrovského – úpravy budou znamenat kvalitativní
změnu pro občany města.
Při stagnujícím počtu obyvatel nebo jeho mírném nárůstu není potřeba navrhovat nové objekty občanské
vybavenosti pro školství. Bude případně možné využití některých objektů škol alternativním způsobem
(např. jako stacionáře pro seniory). ÚP nestanovuje jednoznačně možné využití objektů, vytváří pouze
předpoklady pro změnu využití.
Zdravotnická zařízení a sociální služby (plochy změn)
Lokalita Dobrovského je územním plánem navržena k přestavbě včetně revitalizace sousedního areálu
staré školy. Důvodem je nevhodná architektura současných Tesco objektů a jejich nízká využitelnost
(jedná se o přízemní stavby). Objekt staré školy je opuštěn a chátrá. ÚP nestanovuje jednoznačně možné
využití objektů, předpokládá se využití pro zdravotnictví, sociální služby, případně kulturní zařízení.
Sociální péče – město nemá sociální zařízení pro staré občany (domov důchodců, penzion atd.). Proto
jsou v ÚP vytvořeny předpoklady pro situování tohoto zařízení v plochách přestaveb (Dobrovského nebo
Plzeňská – bývalý kapucínský klášter).
Hřbitov nemá obřadní síň, pro vyšší komfort je navrženo jeho rozšíření s možností situovat zde menší
stavbu pro tento účel.
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V ÚP jsou dále stanoveny podmínky pro výstavbu tak, aby lékařská zařízení mohla být situována i mimo
plochy občanské vybavenosti (soukromé ordinace lékařů apod.).
Kultura (plochy změn)
Z důvodů, že společenské sály jsou umístěny pouze v kině, je navržena možnost vybudovat tato zařízení
nově, a sice v plochách přestaveb (např. Dobrovského).
Zařízení tělovýchovy a sportu (plochy změn)

•

Z 27: rozšíření ploch sportu a tělovýchovy (Dr. E. Beneše) ve vazbě na stávající lokality.

•

Z 29: návrh ploch pro krytý bazén, zimní kluziště apod. je situován v proluce zástavby při ulici
Vrchlického, lze zde využít i pozemky ve vlastnictví města (po bývalé ČOV). Na plochy pro
tělovýchovu a sport pak mohou navázat území, určená pro rekreaci na plochách přírodního
charakteru, např. přírodní koupaliště na Radbuze. Je tím ve městě zajištěna možnost budoucí
kvalitativní změny a to i proto, že rekreace v lokalitě Podhájí je omezena na letní sezónu a kvalita
vody v nádrži Podhájí se zhoršila.

•

Z 31: rozšíření sportovních ploch na Plzeňském předměstí s ohledem na docházkové vzdálenosti.
Jedná se o lokalitu na východním okraji města, kde bude posílena obytná funkce území.

•
•

Z32: doplnění hřiště pro děti v zástavbě Horšova
Z 33: rozšíření areálu jízdárny, tento záměr soukromého investora byl již zčásti realizován a jedná
se o zohlednění nové situace v území.

ÚP umožňuje situování menších hřišť pro děti i v rámci obytné zástavby, ploch veřejné zeleně a veřejných
prostranství.
Komerční zařízení (plochy změn):
Obchodní zařízení
ÚP umožňuje kontinuální doplnění obchodních zařízení a služeb dle podmínek pro výstavbu v plochách
s rozdílným způsobem využití. Dále navrhuje nové plochy pro výstavbu těchto zařízení a to v komerčně
atraktivních lokalitách:

•

Z 35: plocha mezi ulicí Na přeložce a ZUŠ,

•

Z 37: plocha na nároží ulic Vrchlického a Lidické.
Ubytování a veřejné stravování

Stávající ubytovací kapacity mohou být dle regulativů ÚP doplněny, zejména v plochách smíšených.
V zástavbě města i jeho okrajových částech je možno doplnit malé ubytovací kapacity formou penzionů
také v plochách bydlení (omezeno kapacitou tak, aby provoz neměl negativní vliv na sousední chráněné
prostory).
Provozovny veřejného stravování lze situovat zejména v plochách občanského vybavení komerčního (OK).
V plochách smíšených obytných (SC, SM, SV) a v plochách bydlení (BH, BI) lze tyto provozovny umístit
pouze s podmínkou, že provoz zařízení nebude mít negativní vliv na sousední chráněné prostory.
Nevýrobní a opravárenské služby
Územní plán stanovuje podmínky pro situování služeb všeho druhu obecně.
Služby základní a nevýrobní budou nadále směrovány do ploch v centru města a pro lepší dostupnost i do
jeho okrajových částí. Drobné řemeslné provozovny a služby budou většinou vznikat formou soukromého
podnikání v rámci obytného území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo či
nepřímo negativně ovlivňovat životní prostředí.
Doplnění čerpacích stanic pohonných hmot (ČSPH) je možné ve vazbě na silnice I. a II. třídy, zde jsou
vymezeny koridory silniční dopravy dostatečné šířky.
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Výroba a skladování (plochy změn):
Územní plán navrhuje rozšíření ploch pro výrobu v souladu s dosud známými záměry. Nově pak situuje
plochy územních rezerv, pokud by byly plochy výroby a skladování v budoucnu vyčerpány.
Výroba a skladování – lehký průmysl
Plochy lehké průmyslové výroby a skladování mohou mít negativní vliv za hranicí vlastních pozemků
a jsou obvykle vázány na kamionovou dopravu. Proto jsou ve městě soustředěny zejména do prostorů na
jeho okraji, které ještě lze rozšířit:
•

VL 62-64: rozšíření stávajících výrobních areálů (průmyslová zóna u Horšova.
Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba

ÚP navrhuje rozvoj ve vazbě na stávající areály, dále jsou navrženy plochy rezerv pro drobnou výrobu
(plochy lze dopravně obsloužit odbočkou ze stávající silnice I/26):
•

VD 26: plocha v Horšově pro služby motoristům,

•

VD 46: plocha v lokalitě Sv. Anna,

•

VD 67: rozšíření stávajícího areálu u hřbitova,

•

VD 69: rozšíření stávajícího areálu u křižovatky I/26 s ulicí Plzeňskou,

•

VD 84: plocha v Semošicích pro služby motoristům.
Zemědělská výroba

V řešeném území se nachází několik areálů zemědělské výroby, které mohou být intenzifikovány, nové
plochy nejsou navrženy.
Lesní hospodářství
Hospodaření v lesích není územím plánem zásadně ovlivněno. Jako kompenzace za zábor lesa pro
dopravní řešení jsou navrženy nové plochy k zalesnění.
Odpadové hospodářství
•

TO 78: lokalita Masník (na místě útulku pro psy a na navazujících plochách)

•

TO 79, 79a, 79b: rozšíření skládky odpadu Lazce

Důvodem pro vymezení nových ploch je potřeba zajistit plochy pro likvidaci odpadů do budoucna, jelikož
stávající plochy nejsou dostatečně kapacitní.
Venkovské osídlení
V návrhu územního plánu je zástavba venkovského typu regulována jako plochy smíšené obytné
venkovské. Důvodem je, že tyto plochy umožňují různorodý způsob využití kombinací bydlení, rekreace
(chalupy) a dalších nerušících funkcí, které bydlení doplňují (jedná se např. o prodejny potravin
a smíšeného zboží, provozovny nevýrobních služeb, hospodářské objekty v zázemí zemědělských
usedlostí, řemeslné dílny bez vlivů na sousední chráněné prostory apod.).
V zástavbě převažují zemědělské usedlosti, většinou situované kolem návsí (často typu okrouhlice
s kapličkou, případně rybníkem uprostřed). Návrh ÚP Horšovský Týn vytváří předpoklady pro sanaci návsí
(viz kapitola Podmínky pro využití území). Tam, kde došlo k silnému narušení venkovského charakteru
zástavby, zejména bytovými domy, jsou navrženy přestavby.
Střediska zemědělské výroby, situovaná v některých místních částech, buď na zástavbu navazují, nebo
jsou umístěna volně v krajině. Velikostí svých staveb většinou narušují drobné měřítko ostatní zástavby
nebo v krajině dominují – v ÚP je navrženo ozelenění areálů.
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Osady na katastru Horšovského Týna
Nová Ves a Sv. Anna
Zástavba Nové Vsi navazuje na západě přímo na zástavbu Horšovského Týna. Zástavba je stabilizovaná.
V prostoru křížení ulic Vrchlického a Lidické bude doplněno občanské vybavení komerčního charakteru,
u kapličky bude ulicová náves rozšířena a upravena. Z tohoto prostoru bude vyvedena místní komunikace
do ploch pro výstavbu RD severně od návsi.
Smíšená zástavba Sv. Anny v nivě Černého potoka bude rozšířena jen omezeně, ve vazbě na využití
stávajících objektů (dle požadavků vlastníků ploch).
Podhájí
Rekreační oblast – chatová zástavba s vybaveností (vybavenost je situována mimo řešené území).
Stabilizovaná, bez rozvojových ploch. V návrhu ÚP je podél navrženého biokoridoru řešena účelová
komunikace a pěší trasa, propojující chatovou lokalitu se silnicí III. třídy do Valdorfu. Trasování bude
dořešeno v komplexních pozemkových úpravách.
Lazce
Zástavba bude doplněna v severní části sídla. Je navržena přeložka komunikace, vedoucí ke skládce
odpadů na Šibeničním vrchu. V území budou dále posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES).
Dolní a Horní Valdorf
Doplnění zástavby je navrženo v jižní části Dolního Valdorfa. V území budou posíleny ekostabilizující
plochy (ÚSES), v biocentrech jsou navrženy plochy přírodní. Prostor obalovny bude po obvodu zeleněn.
Obce se samostatnými katastrálními územími
Horšov
Stávající zástavba Horšova s navazující Horšovskou oborou jsou respektovány. Přeložka silnice II/200 je
řešena v severní části Horšova, v souladu s nadřazenou dokumentací ZÚR PK.
Smíšená zástavba s plochami pro drobnou výrobu bude doplněna do kompaktní formy, východně a jižně
zástavby jsou vymezeny pouze územní rezervy.
Semošice
Jedna z větších místních částí, východně Horšovského Týna. ÚP vytváří předpoklady pro zlepšení
životního prostředí v obci - zástavbou prochází silnice I/26, která bude přeložena jižním směrem za
železniční trať. Smíšená zástavba bude doplněna do kompaktní formy. Na základě požadavku vlastníka
autoservisu na rozšíření provozovny je navržena rozvojová plocha pro drobnou výrobu (tak, aby byly
vyloučeny negativní dopady na stávající a navržené chráněné plochy).
Předpokládá se úprava stabilizovaných veřejných prostranství, zejména v předprostoru občanské
vybavenosti a v prostoru návsi (bytový dům je navržen k přestavbě). Pro ochranu stávající zástavby bude
jižně návsi řešena protipovodňová hráz.
Borovice
Rozvoj zástavby obce není navržen. V katastru budou posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES),
v biocentrech jsou navrženy plochy přírodní.
Dolní Metelsko
Rozvoj zástavby obce není navržen. V katastru budou posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES),
v biocentrech jsou navrženy plochy přírodní.
Hašov
Rozvoj zástavby obce není navržen. V katastru budou posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES).
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Horní Metelsko
Je navrženo doplnění zástavby obce v prolukách. V katastru budou dále posíleny ekostabilizující plochy
(ÚSES).
Kocourov
Rozvoj zástavby obce není navržen. V katastru budou posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES),
v biocentrech jsou navrženy plochy přírodní.
Oplotec
Rozvoj zástavby obce není navržen. V katastru budou posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES),
v biocentrech jsou navrženy plochy přírodní. Na katastru obce je vymezena územní rezerva pro plochu
řízené inundace u řeky Radbuzy.
Podražnice
Rozvoj zástavby obce není navržen. V katastru budou posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES).
Svinná
Je navrženo doplnění zástavby obce o 1 RD v severní části. V katastru budou posíleny ekostabilizující
plochy (ÚSES), v biocentrech jsou navrženy plochy přírodní.
Tasnovice
Rozvoj zástavby obce není navržen. V katastru budou posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES),
v biocentrech jsou navrženy plochy přírodní. Na katastru obce je řešeno částečné napřímení silnice
II/197.
Věvrov
Je navrženo doplnění zástavby obce o 1 RD v severovýchodní části (zástavba na pozemku bude situována
mimo chráněný ZPF, zbylé plochy budou využity jako zahrada). Pro rozvoj zástavby jsou dále vymezeny
územní rezervy v jihovýchodní části obce. V katastru budou posíleny ekostabilizující plochy (ÚSES).
Krajinný ráz
Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy
v krajině.
Za účelem zachování krajinného rázu stanovuje návrh ÚP Zásady prostorového uspořádání sídla. Důležité
je, aby nová zástavba v území města respektovala charakter zástavby na navazujících plochách, tím je
míněno její urbanistické uspořádání, její hmotová struktura a výšková hladina. Nová zástavba ve městě
bude převážně nízkopodlažní, v celém území se nenavrhují stavby vyšší než 3 NP, na horizontech max.
2NP. Sleduje se tak zachování dálkových pohledů na město, s charakteristickými dominantami.
Nová zástavba na „zelené louce“ bude řešena na základě územních studií, které stanoví budoucí
uspořádání území – situování zástavby, vedení obslužných komunikací a trasování inženýrských sítí vč.
závazných stavebních čar. Bude zpřesněna výška zástavby a intenzity využití pozemků.
Krajina Horšovského Týna je harmonická, polootevřená, a množstvím dálkových pohledů na Český les,
Šumavu a Sedmihoří), s vyváženým vztahem mezi přírodními podmínkami a antropickým využíváním.
Nachází se tu množství kvalitních půd, takže území je zemědělsky využíváno, nicméně s ohledem na terén
i klima nevznikly rozsáhlé lány, ale menší členěná pole tvořící mozaiku s lesy, loukami a pastvinami,
protkaná vodními toky. Dominantní je tok Radbuzy se svou plochou nivou, významné jsou i Černý
a Křakovský potok. Měřítko krajiny je vcelku harmonické, narušeno je v návaznosti na samotný Horšovský
Týn plošně rozsáhlými výrobními areály (J, SZ a V okraj H.Týna + Obalovna Valdorf), v jednotlivých
místních částech jsou problematické zemědělské výrobní objekty (Horšov, Dolní Metelsko, Tasnovice,
Semošice), které též ignorují přirozené měřítko původních staveb.
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Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a vnitřního podrobnějšího dělení
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití vychází z Vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích
na využívání území v pozdějším znění (dále jen „Vyhlášky“) a z Metodiky jednotného digitálního
zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace MINIS (dále jen „Metodiky“).
Základní typy ploch s rozdílným způsobem využití lze dle § 3 odst. 4 Vyhlášky podrobněji dělit. Této
možnosti je využito pro stanovení specifických podmínek pro využití území jako je např. různá intenzita a
charakter zástavby u ploch bydlení individuálního (BI) a hromadného (BH), které obě spadají do
základního typu „plochy bydlení“. Obdobně bylo postupováno u dalších ploch (např. u ploch rekreace,
ploch občanského vybavení, ploch výroby atd.).
Rozdělení ploch smíšených obytných: byly rozděleny na smíšené obytné centrální SC (zahrnují plochy
v prostrou památkové rezervace), plochy smíšené obytné městské SM (zahrnují plochy smíšené obytné
v H. Týně, ale mimo památkovou rezervaci), smíšené obytné venkovské SV (zahrnují plochy smíšené
obytné v obcích - místních částech).
Rozdělení, přesné názvy i grafické vyjádření odpovídá požadované Metodice i standardům obecně
využívaným v územně plánovací praxi.
Výše uvedený § 3 odst. 4 umožňuje i vymezení jiných typů ploch, než jmenovaných §§ 4 – 19. Nad
rámec Vyhlášky byly vymezeny plochy zeleně. Důvodem je jednak zákonný požadavek na vymezení
systému sídelní zeleně (vyhláška 500/2006, příloha 7), což bez možnosti vymezení samostatných ploch
není dost dobře možné, dále také ochrana nezastavitelných ploch. Podrobněji jsou plochy zeleně členěny
na plochy zeleně veřejné, soukromé a přírodního charakteru.
Plochy zeleně veřejné a plochy zeleně soukromé jsou samostatně vymezené k ochraně nezastavitelných
ploch uvnitř sídla a v přímé vazbě na něj. Tyto plochy pozitivně ovlivňují životní podmínky města, jeho
vnitřní i vnější obraz, zvyšují obytnost veřejných prostor a rozšiřují možnosti krátkodobé rekreace občanů
uvnitř sídla.
Plochy zeleně veřejné není vždy vhodné zahrnout do ploch veřejných prostranství (kterým se nejvíce blíží)
zejména z důvodu zcela jiného poměru zpevněných a nezpevněných ploch – v případě ploch veřejné
zeleně dominují plochy nezpevněné. Právě nezpevněné plochy, ať už pokryté bylinnou či dřevinou
vegetací, jsou tím faktorem, který tak významně ovlivňuje klima a hygienu sídla – zvyšují retenci vody,
snižují prašnost a hlučnost (tlumí odrazy), zvyšují vzdušnou vlhkost a snižují teplotní extrémy,
v neposlední řadě také pozitivně působí na pohodu obyvatel. Zámecký park v Horšovském Týně má navíc
svou kulturní a historickou hodnotu, pro kterou je nezbytné ho od veřejných prostranství odlišit.
Plochy zeleně soukromé, tedy zejména zahrady a sady, jsou často součástí jiných typů ploch (např. ploch
bydlení), samostatně vymezeny jsou zejména kvůli jejich nezastavitelnosti (jako součást ploch bydlení
zastavitelné jsou, samozřejmě při dodržení koeficientu zastavění).
Plochy zeleně přírodního charakteru jsou vymezeny pro zachování nelesní dřevinné vegetace v krajině,
která nepodléhá jiné než obecné ochraně přírody a krajiny, přesto má nepopiratelnou krajinotvornou
funkci. Plochy, které nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a tudíž je nelze zařadit do ploch
lesních a nepodléhají ani žádnému z režimů ochrany jmenovaných v § 16 odst. 2 Vyhlášky a tudíž je nelze
zahrnout do ploch přírodních, proto tvoří samostatný typ ploch zeleně. Zeleň přírodního charakteru může
být zahrnuta i do jiných typů ploch (např. do ploch vodních a vodohospodářských nebo zemědělských),
samostatně jsou vymezeny významnější plochy, v nich funkce přírodní převažuje nad funkcemi ostatními.
Jsou to plochy mezí, remízů, doprovodné a břehové zeleně – často interakční prvky a biokoridory. Nemají
prakticky žádnou produkční hodnotu, jejich funkce je ekologická, estetická, protierozní a protipovodňová.
Vymezení ploch zeleně je obsahově i grafickým vyjádřením plně v souladu s Metodikou MINIS.
Odůvodnění variant řešení
Návrh územního plánu Horšovský Týn byl rozpracován ve více variantách, ty se ve fázi hledání
koncepce řešení týkaly zejména vymezení dopravních koridorů.
Přeložka silnice I. třídy byla převzata z nadřazené územně plánovací dokumentace, její koridor byl pouze
zpřesněn.
Přeložka silnice II. třídy č. 200 není v grafické části nadřazené dokumentace zobrazena, v textu
nadřazené dokumentace je uvedeno, že trasa bude prověřena územním plánem. Pro přeložku silnice II.
třídy č. 200 bylo v ÚP posuzováno několik variant vedení:
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•

přeložka II/200, vedená podél hranice Horšovské obory a přes nivu Radbuzy západně oplocení
vodárny byla zaústěna do silnice I/26 před jejím zapojením do přeložky silnice I/26. Toto řešení
vyžadovalo technicky náročné přemostění železnice a stávající místní komunikace ke Sv. Anně,
protínalo OP vodních zdrojů za vodárnou a ovlivňovalo hodnoty vázané na prostor poutního místa Sv.
Anna. Jako varianta č.1 dopravního řešení návrhu ÚP Horšovský Týn byla tedy zvolena trasa severně
oplocení vodárny a zaústěná do stávající silnice I/26 v místě před stoupáním k železničnímu
nadjezdu,

•

trasy dle dokumentace „Propojení silnic I/26 a II/200 – severozápadní obchvat Horšovského Týna“ trasy ve třech polohách byly posuzovány z důvodů zaústění do silnice I/26 v prostoru západně lokality
Sv. Anna, aniž by byla zohledněna přeložka I/26. Po zohlednění přeložky silnice I/26 a zaústění její
stávající trasy do přeložky došlo ke kumulaci křižovatek na přeložce I/26. Jako varianta č.2
dopravního řešení návrhu ÚP Horšovský Týn byla tedy zvolena trasa, vedená východní částí
Horšovské obory, nivou řeky Radbuzy a Černého potoka na estakádě a zaústěná do přeložky silnice
I/26 západně Svaté Anny. S ohledem na vzdálenosti křižovatek je do stejné křižovatky připojena
stávající trasa I/26 (budoucí silnice II. třídy) a to tak, že tato trasa je prodloužena a přeložku I/26
podchází. Varianta č.2 je s ohledem na náročnost realizace trasy územní rezervou.

V návrhu ÚP pro opakované společné jednání byla zapracovaná varianta č.1 dopravního řešení.
V návrhu ÚP pro veřejné projednání byla přeložka silnice II/200 západně zástavby
Horšovského Týna vypuštěna na základě pokynů objednatele – byla časově odsunuta na
řešení následnou změnou ÚP. Před touto změnou ÚP budou zajištěny dopravní studie, které
trasy přeložky II/200, řešené v návrhu ÚP pro společné jednání a pro opakované společné
jednání prověří.
Ostatní silnice II. třídy:
•

silnice II/193 prochází v současné době historickým jádrem města. Byla zvažována její přeložka
východně zástavby města kolem areálu motokrosu, se zaústěním do stávající silnice I/26 v prostoru
křižovatky I/26 a ulice Plzeňské. S ohledem na nízkou dopravní zátěž byla silnice II/193 ponechána
ve stávající trase (ulice Gorkého).

B.6.1.5 Systém sídelní zeleně
Součástí koncepce rozvoje města je ucelený systém sídelní zeleně tvořený jednak samostatně
vymezenými plochami zeleně (ZV – plochy zeleně veřejné, ZS – plochy zeleně soukromé a ZP - plochy
zeleně přírodního charakteru) , jednak zelení zastoupenou v rámci jiných ploch.
Systém zeleně města má jednoznačné těžiště a tím je zámecký park, se svou rozlohou cca 36ha je pro
sídlo velikosti Horšovského Týna více než dostačující, jeho poloha v návaznosti na centrum města
zajišťuje i dobrou dostupnost pro všechny obyvatele města. Park je dlouhodobě stabilizovaný, v relativně
dobrém stavu, ačkoli z hlediska kosterních dřevin a celkové kompozice již za vrcholem, bylo by vhodné
uvažovat o jeho obnově. Systém zeleně Horšovského Týna dále doplňují menší plochy zeleně veřejné
(např. Sady Petra Bezruče), plochy zeleně soukromé – zahrad (jako plochy samostatně vymezené i jako
součást jiných typů ploch) a plochy zeleně přírodního charakteru, vázané především na řeku a okrajové
části sídla na přechodu do krajiny.
Systém zeleně v jednotlivých místních částech je zcela adekvátní jejich velikosti a charakteru: sídla jsou
velmi malá, často jde jen obestavěnou náves - zde zejména v návaznosti na drobné sakrální stavby nebo
vodní nádrže bývá plocha různě intenzivně udržované veřejné zeleně. Vzhledem k rozsahu a významu
těchto ploch zeleně jsou ale součástí navazujících veřejných prostranství. Těžištěm systému sídelní zeleně
tu je zeleň soukromá a vyhrazená, tedy zahrady a sady, které navazují na obytnou zástavbu a zapojují ji
do krajiny.
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Řešení veřejné infrastruktury - dopravní řešení

B.6.2.1 Pozemní komunikace
Silnice
Soupis silnic
Řešeným území správního území města Horšovský Týn procházejí následující silnice:
I/26

Plzeň – Horšovský Týn – Folmava – státní hranice SRN

II/193

Domažlice – Horšovský Týn – Stříbro

II/197

Horšovský Týn – Bělá nad Radbuzou – Železná – státní hranice SRN

II/200

Bor u Tachova – Horšovský Týn

III/18310

silnice II/193 – Lazce – Blížejov – Kanice

III/19353

Semošice - Doubrava

III/19355

Borovice - Věvrov

III/19356

Podražnice – silnice II/193

III/19357

Horšovský Týn – Němčice – Třebnice

III/19358

Valdorf – Dolní Valdorf

III/1971

Horní Metelsko – Polžice

III/1972

Hašov – Srby

III/1973

Horní Metelsko – Hašov – Tasnovice – silnice II/197

III/1974

Hašov - Svinná

III/1975

Vidice (sil. II/200) – Oplotec – silnice II/197

III/20010

Horšov – Dolní Metelsko – Nový Dvůr

Návrhy na řešení silniční sítě v rámci kraje a ČR
Platnou vyšší územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje z r. 2008
(ZÚR PK) a jejich aktualizace č.1 z dubna 2014.
ZÚR požaduje v územních plánech zpřesnit a vymezit koridor silnice I/26. V řešeném území se jedná
o přeložku v Horšovský Týně.

Dále ZÚR vymezují přeložku na silnici II/200 v Horšově a na silnici II/197 u Tasnovic.
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Návrh změn ve skeletu silniční sítě v řešeném území, úpravy silnic a jejich zatřídění
a kategorizace
Koncepce rozvoje silniční a dálniční sítě v ČR byla schválena usnesením vlády č. 741 z 21.7.1999.
Preferována je výstavba dálnic a rychlostních komunikací, u silnic je plánováno pouze jejich postupné
zlepšování výstavbou dílčích přeložek, odstraňováním dopravně závadných míst a výstavbou obchvatů
měst. V intencích těchto zásad a v souladu se ZÚR Plzeňského kraje a jejich aktualizace č.1 jsou navrženy
úpravy na silniční síti.
Úpravy navrhované v ÚP mají přispět k omezení tranzitní dopravy v historickém centru města a v obytné
zóně na levém (severním) břehu řeky Radbuzy.
Úpravy na silnicích I. třídy
Silnice I/26 je nejvýznamnější dopravní osou v jihozápadním směru v řešeném území se silnou tranzitní
dopravou. Silnice I/26 přestavuje spojnici Plzně s Domažlicemi a jihovýchodním Bavorskem.
Současná poloha silnice je do doby výstavby obchvatu respektována. Do doby, než bude realizována
přeložka, je na stávající trase vhodné v průtahu městem provést drobné úpravy, které lze realizovat
v současné ploše silniční dopravy nebo přilehlých plochách veřejných prostranství. Jde především
o umístění zastávkových pruhů (zálivů) v těsné návaznosti na nádraží ČD. Jejich umístění i úpravy pro
umístění přechodů pro chodce ovlivní návrh komunikačního propojení na ulici Vrchlického novým mostem
přes Radbuzu (viz. kap. Místní komunikace). Bez podrobnější projektové dokumentace nelze polohy
zastávek exaktně vymezit a nelze tedy ani nárokovat jako VPS případný zábor ploch zejména v přilehlé
ploše výroby.
Do řešení územního plánu je převzata přeložka silnice jako koridor, který je upraven tak, aby umožnil
korekce ve vedení trasy silnice dle ZÚR a změny č. 12 ÚP Horšovský Týn. Přeložka je trasována jižně od
města. Na přeložce se předpokládá křižovatka se silnicí II/193, křížení se silnicí III/19357 se předpokládá
mimoúrovňové bez připojeni.
Silnice je v úseku Plzeň – Horšovský Týn včetně plánovaného obchvatu Horšovského Týna plánována jako
dvoupruh kategorie S 11,5/80 a v úseku Horšovský Týn - st. hranice jako dvoupruh v kategorii S 9,5/80.
I po realizaci této výhledové stavby zůstane vyřazený úsek státní silnice plochou silniční dopravy.
Vzhledem k tomu, že na tento úsek zůstanou napojeny silnice II. třídy č. 200 a 193, bude převeden do
sítě krajských silnic.
Úpravy na silnicích II. a III. třídy
Silnice II/200 v současném stavu končí zaústěním do silnice II/193 pod zámkem v bezprostřední
blízkosti historického centra města.
V návrhu ÚP je trasa silnice nezměněna. Její přeložka, odbočující ze stávající trasy na jižním okraji
Horšova a napojující se na silnici I/26 východně od nadjezdu nad železniční tratí (západní konec ulice
Nádražní) byla z návrhu ÚP po společném jednání vypuštěna. Trasa vedla podél zdi Horšovské obory
s malým zásahem do obory ve výběžku na jihovýchodním okraji obory, dále přecházela přes údolní nivu
řeky Radbuzy na severním okraji ochranného pásma zdrojů pitné vody. Napojení na silnici I/26 východně
od sv. Anny činilo tuto přeložku nezávislou na přeložce silnice I/26. Dle závěrů z jednání dne 4.4.2017 na
Ministerstvu kultury byla podmíněna podrobnější dokumentací - studií.
Dále je navržena krátká přeložka této silnice v Horšově pro vyrovnání směrového defektu (v souladu
s nadřazenou dokumentací – ZÚR PK).
Mimo zastavěné území má být silnice upravena v kategorii S 7,5.
Silnice II/197 vychází ze silnice II/200 na kruhovém objezdu u Penny. Je ponechán stávající průběh
silnice městem.
V úseku na západ od Nové Vsi je tato silnice stabilizována a nejsou na ní navrhovány žádné úpravy
s výjimkou napřímení trasy v úseku Tasnovice – Štítary dle ZÚR Plzeňského kraje (v návrhu ÚP Horšovský
Týn je pro přeložku vymezen koridor o šířce 30m).
Mimo zastavěné území má být silnice upravena v kategorii S 7,5.
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Silnice II/193 v současném stavu prochází od severu přes náměstí Republiky, které je historickým
centrem města, dále je vedena po ulici Jana Littrowa přes most nad řekou Radbuzou, kde kříží silnici
I/26. V návrhu ÚP byla silnice přesměrována od severu z ulice Gorkého do ulice Plzeňské. Centru města
by se tak vyhnula, což by umožnilo provést na této komunikaci další zklidňující opatření, která by byla na
silnici II. třídy nepřijatelná. Toto řešení bylo z návrhu ÚP po společném jednání na základě pokynů
objednatele vypuštěno.
Mimo zastavěné území je tato silnice stabilizována a nejsou na ní navrhovány žádné úpravy.
Silnice má být upravena mimo zastavěné území v kategorii S 7,5.
Silnice III třídy nedoznávají v ÚP změn.
Silnice III. třídy by měly být upraveny mimo zastavěné území v kategorii S 6,5, pouze minimálně
frekventované silnice pak v kategorii S 5,5.
V nezastavěném území by měly být všechny silnice upravovány ve smyslu ČSN 73 6101 "Projektování
silnic a dálnic".
Návrh kategorií a funkčního zatřídění silnic
Průtah silnice I. třídy bude ve funkční skupině B.
Průtahy silnic II. třídy jsou v souladu s ČSN 736110, s ohledem na jejich funkci v zastavěných územích
s přímou obsluhou přilehlých nemovitostí a s přihlédnutím k poměrně nízké intenzitě dopravy, navrhovány
na zařazení do funkční skupiny C.
Průtahy silnic III. třídy jsou navrhovány na zařazení do funkční skupiny C.
Stanoveny jsou hlavní typy místních komunikací (MK) jako hlavní parametry dopravního prostoru dle ČSN
73 6110 pro průjezdní úseky silnic.
Intravilánové úseky silnic II. a III. třídy (průtahy v souvisle zastavěné části obce) by měly odpovídat svým
šířkovým uspořádáním silnicím v nezastavěném území (extravilánu).
V návaznosti na silnice kategorie S 9,5 bude základním typem komunikace MS2 10/9/50, tj. dvoupruhová
vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,5 m s vodícími proužky 0,5 m s jednostranným chodníkem šířky 1,5 m.
Použít lze ale i typy
MS2 11/9/50, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,5 m s vodícími proužky 0,5 m
s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m,
MS2a 13/9/50, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,5 m s vodícími proužky 0,5 m
s oboustranným sdruženým chodníkem a pruhem pro cyklisty šířky 2,5 m,
nebo MS2a 13/10/50, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,5 m s vodícími proužky 0,5 m
a cyklistickým pruhem v rámci vozovky s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m.
V návaznosti na silnice kategorie S 7,5 to bude typ MO2 8,5/7,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou
jízdních pruhů 3,0 m s vodícími proužky 0,25 m s jednostranným chodníkem šířky 1,5 m.
Použít lze ale i typy:
MO2 9,5/7,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,0 m s vodícími proužky 0,25 m
s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m – bez samostatných pruhů pro cyklistickou dopravu,
MO2a 11,5/7,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,0 m s vodícími proužky 0,25 m
s oboustranným sdruženým chodníkem a pruhem pro cyklisty šířky 2,5 m,
MO2a 11,5/9,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 3,0 m s vodícími proužky 0,25 m
a cyklistickým pruhem v rámci vozovky s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m,
nebo MO2p 11,5/9,5/30 s parkovacím pruhem 2,0 m,
alternativně pak minimální typ MS2 (MO2) 8/7,5/30 s jednostranným chodníkem bez parkovacího pruhu,
akceptovat lze ve zvláště stísněných poměrech tyto šířky i bez vodících proužků, tj. v typu MO2 7,5/7/30.
V návaznosti na silnice kategorie S 6,5 to bude typ MO2 8/7/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních
pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m s jednostranným chodníkem šířky 1,5 m.
Použít lze ale i typy:
MO2 9/7/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m
s oboustranným chodníkem šířky 1,5 m,
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příp. typ MO2 8,5/6,5/30, tj. dvoupruhová vozovka s šířkou jízdních pruhů 2,75 m bez vodících proužků s
oboustranným chodníkem šířky 1,5 m,
nebo z typu MO2 7,5/7/30 s jednostranným chodníkem.
Lokální úpravy těchto komunikací včetně vytvoření odstavných či parkovacích míst, případně s vedením
cyklistické dopravy v rámci hlavního nebo přidruženého dopravního prostoru je třeba řešit v podrobnější
územně plánovací dokumentaci (regulačních plánech a územních studiích) nebo v projektové
dokumentaci na úrovni dopravních studií apod.
Průtahy silnic II. a III. třídy v úsecích bez souvislejšího obestavění by si i nadále mohly podržet charakter
silnice mimo zastavěné území (bez chodníků s krajnicemi) a měly by vycházet z typu MO2k 7,5/7,5/30
nebo MO2k 6,5/6,5/30, na málo frekventovaných silnicích III. třídy případně z typu MO1k 4/4/30 jako
jednopruhové komunikace s výhybnami.
Pro využití ploch bydlení, navazujících na průtahy silnic ve funkční skupině B, kde je normou dáno
omezení přímé obsluhy, se stanoví podmínka, že jednotlivé objekty v plochách nebudou individuálně
připojovány na silnice přímo, s výjimkou dostavby v jednotlivých prolukách.
Trasy cyklistické dopravy jsou vyznačeny ve výkresech a je tedy patrné, kde je cyklotrasa vedena
v souběhu s průjezdním úsekem silnice. Beze změny funkčního využití lze trasovat cyklistickou dopravu
buď v plochách dopravy nebo v plochách veřejných prostranství.
Úpravy těchto komunikací pro vedení cyklistické dopravy je třeba řešit v podrobnější územně plánovací
dokumentaci (regulačních plánech a územních studiích) nebo v projektové dokumentaci na úrovni
dopravních studií apod.
Místní komunikace
Návrh ÚP povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Dále navrhuje některé
nové místní komunikace v souvislosti s rozvojem zástavby pro zpřístupnění nových funkčních ploch nebo
pro snížení zátěže stávající i navrhované obytné zástavby.
Návrhy významných místních komunikací ve funkční skupině C jsou především spojeny s návrhem nového
přemostění Radbuzy v Horšovském Týně (spojka mezi ulicemi Vrchlického a Nádražní).
Dále jsou navrhovány nové místní komunikace s malým dopravním významem pro zpřístupnění některých
lokalit bydlení či průmyslu.
V místních částech žádné významnější úpravy navrhovány nejsou.
Místní komunikace většího dopravního významu, kterými jsou některé nově navrhované místní
komunikace, trasy autobusové dopravy, příjezdy k plochám výroby apod. budou ve funkční skupině C.
U komunikací nadmístního významu by měly být šířky jízdních pruhů 2,75 m s vodícími proužky 0,25 m
s jednostranným chodníkem (typ MO2 9/7/50). Akceptovat lze ve zvláště stísněných poměrech tyto šířky i
bez vodících proužků (typ MO2 8,5/6,5/30). Lze však využít i komfortnějšího rozměru s šířkou jízdních
pruhů 3,0 m a vodícími proužky 0,5 m, kde základní typ s oboustranným chodníkem bez parkovacích
pruhů je tedy MS2/11/8/50, případně s jednostranným chodníkem pak MS2 9/8/50.
Vedení cyklistické dopravy je vyznačeno ve výkresech a je patrné, kde je cyklotrasa v souběhu s místní
komunikací. Beze změny funkčního využití lze trasovat cyklistickou dopravu buď v plochách dopravy nebo
v plochách veřejných prostranství.
Úpravy komunikací pro vedení cyklistické dopravy je třeba řešit v podrobnější územně plánovací
dokumentaci (regulačních plánech a územních studiích) nebo v projektové dokumentaci na úrovni
dopravních studií apod.
Do místních komunikací funkční skupiny C jsou převáděny úseky vyřazených silnic II. třídy.
Podrobnější projektovou dokumentací je třeba řešit místní komunikace a dopravní plochy včetně řešení
autobusových zastávek.
Komunikace zařazené ve funkční skupině C jsou graficky označeny ve výkrese Dopravní řešení.
Ostatní místní komunikace s výjimkou vyznačených pěších a cyklistických stezek jsou ve funkční skupině
D1.
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Účelové komunikace
Účelové komunikace navazují většinou na místní komunikace a jsou v území stabilizovány. V regulativech
pro využití ploch jsou respektovány všechny veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo
zastavěné území obce ve smyslu § 63 a § 76 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Obec
povede jejich přehled v obvodu své územní působnosti. V návaznosti na případné navrácení pozemků
vlastníkům k soukromému užívání bude nutno v rámci komplexních pozemkových úprav stávající síť
polních cest upravit a doplnit trasami nových cest.
B.6.2.2 Železniční tratě
Řešeným územím prochází jednokolejná regionální železniční trať ve správě SŽDC
č. 182 Staňkov – Poběžovice
Ve Staňkově navazuje tato trať na trať č. 180 Plzeň – Domažlice – Furth im Wald. V řešeném území na ní
leží železniční stanice Horšovský Týna a železniční zastávka Semošice.
Železniční trať nedoznává v návrhu ÚP změn, které by vyžadovaly změnu funkčních ploch.
Úpravy drážních zařízení v úrovni územního plánu nejsou navrhovány. Úpravy, spočívající ve vytvoření
parkovacích míst pro IAD (systém PaR), jsou možné i v rámci ploch železniční dopravy nebo přilehlých
ploch veřejných prostranství.
B.6.2.3 Obsluha území hromadnou dopravou osob
Standardy dopravní obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou (VHD) definuje „Metodika k zadání
studie dopravní obslužnosti“ vydaná MDS ČR (03/1999).
V současné době je trendem v ČR řešení dopravní obslužnosti sídel integrovaným dopravním systémem
veřejné hromadné dopravy osob (IDS). Jeho páteří je obecně kolejové doprava. Autobusová doprava
vytváří napájecí systém k páteřní dopravě kolejové.
Železniční doprava
Železniční doprava by měla získat na atraktivnosti zejména lepším vozovým parkem a organizací dopravy
(taktová doprava) s návazností na autobusovou dopravu.
V rámci územního plánu je navrhováno využít plochy železniční dopravy severně od kolejového systému
pro umístění zařízení Park and Ride, tj. pro parkování vozidel uživatelů železniční dopravy.
Autobusová doprava
Základní změnu v řešení autobusové dopravy by mělo přinést zavedení IDS s pravidelnou taktovou
dopravou a případnou optimalizací (vzájemnou spoluprací) linek regionální dopravy.
Současná centrální zastávka autobusů v návaznosti na křižovatku ulic Na přeložce a Pivovarské, kde
většina linek končí, nemá vazbu na nádraží ČD a kromě linek ze západního sektoru zastávku u nádraží
většinou neobsluhují. Linky, které zde končí, se otáčejí v křižovatce s místní komunikací, což není stav
dlouhodobě udržitelný. Toto je základním nedostatkem pro vybudování přestupního systému železnice –
autobus v rámci IDS. Návrh nového přemostění by měl optimalizovat polohy zastávek autobusů na
odjezdových ramenech z této nové křižovatky a umožnit linkování autobusové dopravy s obsluhou
železniční stanice i centra města (vratná smyčka přes nový i stávající most) pro všechny autobusové
linky. S ohledem na stísněné poměry v ulici Nádražní před areálem firmy TopOil lze zastávky přemístit k
nové komunikaci k mostu přes Radbuzu. Optimální řešení by vyžadovalo zásah do uvedeného areálu pro
vytvoření zastávkového pruhu.
Nedostatečně je obsluhováno historické centrum města (náměstí Republiky), kde v okruhu 300 m není
žádná zastávka a nezastavují poblíž ani linky, využívající silnice na Stříbro. Proto je zde v souvislosti
s nově navrženým přemostěním Radbuzy doporučeno zřízení zastávky na ulici J. Litrowa poblíž křižovatky
k náměstí Republiky s využitím stávajících pruhů pro parkování.
Jako potřebné se jeví i další úpravy poloh či doplnění zastávek.
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V Horšovském Týně na ulici Vrchlického je vzdálenost zastávek téměř 1 km, což je z hlediska obsluhy
stávající i navrhované obytné zástavby nevyhovující a je možné doplnit novou zastávku v plochách
veřejných prostranství poblíž křižovatky s ulicí Lidickou.
V Semošicích, kde je zastávka umístěna na samém okraji obce, je možno zvážit přemístění do centra
k objektům občanské vybavenosti (obchod, hostinec).
Umístění a stavební uspořádání zastávek, zejména v místních částech, často není optimální a nevyhovuje
současné legislativě pro přístup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.
Všechny shora uvedené úpravy je třeba řešit samostatnou projektovou dokumentací. Postačit by pro tyto
úpravy měly plochy silniční dopravy nebo přilehlé plochy veřejných prostranství.
B.6.2.4 Doprava v klidu
Odstavení motorových vozidel je řešeno pro stupeň automobilizace 1:2,5 podle ČSN 73 6110 a upraveno
pomocí příslušných koeficientů. Pro odstavování vozidel jsou využívány garáže v obytných objektech či na
jejich pozemcích, řadové garáže a veřejné parkovací plochy, dále pak účelová parkoviště obchodních
objektů, výrobních podniků a podniků služeb.
Problém s dopravou v klidu je především ve vlastním městě Horšovský Týn. V místních částech, které
mají povětšině charakter venkovských sídel, je problematika řešitelná v rámci vlastních nemovitostí
a v rámci veřejných prostranství bez bližších specifikací v ÚP.
Parkovací možnosti, zejména v okrajových částech Horšovského Týna, jsou s ohledem na šířky
komunikací problematické. Z pohledu platných dopravních předpisů by je bylo třeba kvalifikovat jako
nedostatečné (při parkování je obtížné regule vyhlášky respektovat). S ohledem na prostorové možnosti
a frekvenci dopravy je však lze akceptovat, resp. lze vytvořit podmínky pro parkování mimo vlastní
vozovku. Za nevhodné je ale třeba považovat parkování na silnicích II. a III. třídy v průtazích sídly, kde
nelze zřídit parkovací či odstavné pruhy.
Osobní automobily je možno v některých částech obce odstavovat i na plochách, přiléhajících k místním
komunikacím nebo průtahům silnic.
V návrhovém období bude třeba doplnit cca 200 míst pro vyrovnání deficitu současného stavu v nabídce
odstavných stání.
Problém je v návrhu řešen tak, že plochy občanského vybavení OV a OK budou vybaveny dostatkem
parkovacích míst, které mohou sloužit i jako plochy pro parkování návštěvníků města. Deficit parkovacích
míst pro občanskou vybavenost je možno řešit zřízením parkovacích a odstavných stání na plochách
veřejných prostranství. Navrhované objekty občanské vybavenosti řeší odstavování vozidel dle regulativů
ÚP.
Případné zvýšené nároky na parkování ve výrobních závodech stávajících i nároky na plochách
návrhových budou řešeny v rámci těchto areálů, tedy ve funkčních plochách výroby a skladování.
Nároky nových ploch výroby i nároky na parkování a odstavování vozidel pro navrhované plochy bydlení
budou řešeny v rámci těchto funkčních ploch. Objekty bytových domů budou mít řešeny garáže pro min
60% obyvatel v objektech těchto domů, zbytek pak v rámci přilehlých veřejných ploch.
Nově navrhované objekty pro bydlení mají odstavování vozidel řešeno v rámci vlastních objektů nebo
ploch bydlení. Garážování je v navrhované zástavbě uvažováno na vlastních pozemcích, v objektech RD
nebo ve dvorních traktech, ve vesnických sídlech ve dvorech a hospodářských objektech statků. Plochy
bydlení individuálního budou řešeny tak, že každý rodinný dům bude mít 1 - 2 garáže nebo odstavná
stání.
B.6.2.5 Pěší doprava
Pěší doprava je v Horšovském Týně vedena především v přidruženém dopravním prostoru místních
komunikací, zejména průtahů silnic, a na místních komunikacích funkční skupiny C. Dále pak na místních
komunikacích se smíšeným provozem funkční skupiny D1.
Samostatné pěší trasy, resp. trasy pro pěší a cyklisty, jsou v současném stavu většinou komunikace
funkční skupiny D2 v centrální části města i v jeho místních částech. Většinu navrhovaných i stávajících
tras pro pěší lze tedy využívat i pro cyklistickou dopravu.
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V územním plánu jsou navrhované nové pěší trasy povětšině současně i trasami cyklistickými. Jsou tedy
v grafické části dokumentace zakresleny buď jako pěší trasy nebo jako cyklostezky.
Samostatná významná pěší propojení či významné pěší tahy stávající i navržené jsou rovněž v grafické
části vyznačeny. Z dopravních důvodů za nejvýznamnější lze považovat propojení nádraží ČD na ulici
Domažlickou podél trati.
Pro pěší provoz je možno využívat veřejných prostranství i dopravních ploch ve smyslu regulativů tohoto
ÚP.
Ve většině místních částí jako sídel s poměrně malým počtem obyvatel a malou zátěží na průtahu silnic
jsou tyto průtahy silnic III. třídy bez přidruženého dopravního prostoru, tedy i bez chodníků. V souladu
s ČSN 73 6110 je ve zvlášť odůvodněných případech toto uspořádání možné. Provoz všech účastníků
provozu je zde ve společném prostoru místní komunikace s tím, že chodci se pohybují vlevo v souladu se
zvláštním předpisem. V odůvodněných případech se doporučuje omezení nejvyšší dovolené rychlosti na
30 km/h.
B.6.2.6 Cyklistická doprava
Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do oblasti
sportovní a rekreační.
Řešeným územím procházejí značené cyklotrasy, evidované Klubem českých turistů a lyžařů, jak ukazuje
následující obrázek:

Řešeným územím procházejí
cyklotrasy evidované KČT:
2141

Bavorsko – česká stezka přátelství (Schwarzach – Švarcava – Sezemín – Poběžovice –
Otov – Horšovský Týn – Blížejov – Hlohovčice s napojením na trasu č. 3 Domažlice Plzeň

2241A Semněvice – Horšovský Týn
cyklotrasy lokální:
cyklotrasa kolem Radbuzy
Navrhována je nová trasa nadregionální cyklostezky
Praha – Plzeň – Regensburg (P-P-R),
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která v úseku mezi Plzní a hranicemi s Německem vede až na hranice Domažlic v jiné trase po málo
frekventovaných komunikacích a v Domažlicích se napojuje na nově vybudovanou stezku až na hranice
do Německa.
Od východu přichází trasa údolím řeky Radbuzy přimknutá k železniční trati. Využívá stávajících účelových
komunikací, v zastavěném území pak místních komunikací. Vedena je přes náměstí Republiky. Do této
trasy je navržena k přeložení i část cyklotrasy 2141, aby se vyhnula úzkému a frekventovanému
peážnímu úseku se silnicí II. třídy na mostě přes Radbuzu (ulice Jana Littrowa).
Z historického centra je pak cyklotrasa P-P-R spolu s cyklotrasu č. 2141 vedena v nové poloze kolem
hřiště na nově navrhovaný most, který by měl mít šířku i pro převedení samostatných cyklopruhů.
Schéma vedení cyklotras
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Vedení cyklotras přes centrum Horšovského Týna

Pro cyklistickou dopravu v zastavěném území je zapotřebí vytvářet podmínky zřizováním samostatných
cyklistických pruhů nebo jinými organizačními opatřeními v rámci stávajících ploch komunikací nebo ploch
veřejných prostranství. To ale není předmětem územního plánu.
V souběhu s průtahy silnic je vedení cyklistické dopravy možné ve vyhrazeném prostoru v rámci hlavního
nebo přidruženého dopravního prostoru komunikace.
Dostupnost místních částí cyklistickou dopravou je řešena bez samostatných cyklostezek nebo
vyhrazených pruhů pro cyklisty. Vzhledem k malé frekvenci (jak vozidel, tak cyklistů) a nedostatečné šíři
dopravního prostoru v sousedství soukromých parcel je možný smíšený provoz cyklistů a automobilové
dopravy. Cyklisté si zde mají počínat v souladu s obecnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
Pro případné doplnění systému cyklotras trasami cykloturistickými nebo lokálními dopravními není třeba
v rámci ÚP navrhovat žádná řešení, neboť beze změny funkčního využití je lze trasovat na stávající místní
a účelové komunikace, resp. veřejná prostranství.
B.6.2.7 Letecká doprava
V řešeném území nejsou situována žádná letiště se statutem veřejného či neveřejného mezinárodního
letiště. Situováno je zde pouze zemědělské neveřejné letiště s vnitrostátním provozem, které je ale
dotčeno koridorem přeložky I/26. V době realizace přeložky tedy bude třeba posoudit nutnost a možnosti
zachování, případně přemístění tohoto letiště - uzemní plán vytváří podmínky pro jeho přemístění, i když
jeho novou polohu přesně neurčuje (viz. výrok, podmínky využití území).
Pro vrtulníkový provoz (záchrannou leteckou službu) je navržena plocha v sousedství požární zbrojnice.
B.6.2.8 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu
Stávající čerpací stanice klasických pohonných hmot jsou respektovány, nové nejsou navrhovány.
Nové ČSPH mohou být zřízeny na dopravních plochách u přeložek silnic, jak stanovují regulační podmínky
ÚP. Jejich umístění je ale podmíněno podnikatelskými záměry a nelze je v rámci územního plánu
předurčit.
B.6.2.9 Ochranná pásma
Silniční ochranné pásmo platí mimo souvislé zastavěné území obce, vymezené z hlediska zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Silničním ochranným pásmem se rozumí
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prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m; pro silnice I. třídy ve vzdálenosti 50 m
a pro silnice II. a III. třídy ve vzdálenosti 15 m oboustranně od osy vozovky (nebo od osy přilehlého
jízdního pásu).
Pro místní komunikace II. třídy (dopravně významné sběrné komunikace s omezením přímého připojení
sousedních nemovitostí) je silniční ochranné pásmo 15 m oboustranně od osy vozovky (nebo od osy
přilehlého jízdního pásu) mimo zastavěné území obce.
Ochranné pásmo železniční dráhy je 60 m od osy krajní koleje, ale nejméně 30 m od obvodu dráhy.
B.6.2.10 Hluk z pozemní dopravy
Zdrojem hluku z pozemní dopravy je doprava silniční i doprava železniční.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Jsou dány
součtem základní hladiny hluku 50 dB (A) a korekcí přihlížejícím k místním podmínkám a denní době
v závislosti na způsobu (funkci) vyžití území.
Hluk ze silniční dopravy
Následující výpočet je přiložen informativně, pro upravený návrh ÚP pro veřejné projednání nebyl
aktualizován, neboť není vyžadovanou součástí ÚP.
Byl proveden dle novely metodiky Pro výpočet hluku ze silniční dopravy a posouzen dle Nař. vlády
č. 272/2011, přílohy č. 3. Situace byla posouzena i pro výhled r. 2030 pro odrazivý terén v průjezdném
úseku obytnou zástavbou.
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru
a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou dány Přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
(Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

způsob využití území

chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a lázní
a chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
chráněné venkovní prostory ostatních staveb
a chráněné ostatní venkovní prostory
pro noční dobu je stanovena další korekce - 10 dB

korekce dB
hluk v okolí stará hluková
hluk z dopravy
hlavních
zátěž z
na veřejných
pozemních
pozemních
komunikacích
komunikací 1) komunikací 2)
0

+ 5

+ 15

+5

+ 10

+ 20

1)

hlavní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy dle
zák. 13/1997 Sb., což odpovídá funkční skupině A a B dle ČSN 736110
2)

stará hluková zátěž je definována v Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. v rámci přílohy č.1 k nařízení
vlády č. 502/2000 Sb.
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Výchozími hodnotami pro hlukové výpočty jsou výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2010.
Uvedeny jsou v následující tabulce.
silnice

č.sč.
bodu

úsek silnice

I/26

3-0850

T

O

M

S

Semošice

1573

4667

66

6316

3-0851

od Semošic po křiž. se silnicí II/193

1573

4667

66

6316

3-0854

od křiž. se sil. II/193 ke sv. Anně

1845

3625

60

5530

II/200 3-1090
3-1091

Metelsko – Masarykova po křiž s ul. Zahradní

259

1198

8

1465

Masarykova od Zahradní k Vrchlického x Benešova

408

2625

61

3 094

3-1092

Dr. E. Beneše – od Masarykovy po ul.Littrowa

735

5378

31

6 144

ul. Vrchlického - Polžice

127

720

18

865

Domažlická od jihu ke křižovatce s III/19357

524

4675

25

5224

524

4675

25

5224

od křiž. s I/26 po křiž. s II/200 (Littrowa)

755

6339 100

7194

3-0852

nám. Republiky, Gorkého po Plzeňskou

256

2793

65

3114

3-1941

Gorkého od Plzeňské po Dostojevského (návrh
Plzeňská)

215

957

45

1217

3-1939

Gorkého od Dostojevského přes Borovici k III/19346

51

376

4

431

II/197 3-3850
II/193 3-1940
3-1942
3-0853

od křiž. s III/19357 po křiž. s I/26

Výhledové intenzity dopravy pro rok 2025 byly vypočteny z hodnot sčítáni z roku 2010 pomocí
přepočítávacích koeficientů dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy,schválených MD-OPK č.j.
553/2012-120-STSP/1 ze dne 11. října 2012, s účinností od 12. října 2012.
Až v souvislosti s případným vybudováním přeložek silnic II. třídy dojde ke změnám intenzit na
komunikační síti. Hodnoty zátěží lze získat pouze matematickým modelováním dopravy, což není obsahem
tohoto územního plánu.
Pro orientační výpočet hlukových zátěží bylo použito současné schéma vedení silniční sítě. Po provedení
přeložek by pak hodnoty měly poklesnout.
Výpočtem byly zjištěny vzdálenosti požadovaných izofon od os silnic. V následující tabulce jsou uvedeny
pro obytné i smíšené zóny, a to pro denní i noční dopravu pro konec návrhového období.
Jako rozhodující pro určení izofon jsou hodnoty v tabulce zvýrazněné podbarvením.
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denní
doba

noční
doba

denní
doba

60 dB

50 dB

55 dB 45 dB

Semošice

21

15

42

30

3-0851

od Semošic po křiž. se silnicí II/193

21

15

42

30

3-0854

od křiž. se sil. II/193 ke sv. Anně

23

15

46

32

15

v profilu
vozovky

22

14

silnice
a KNV

č.sč.
bodu

úsek silnice

I/26

3-0850

noční
doba

3-1091

Masarykova od Zahradní k Vrchlického x Benešova

v profilu v profilu
vozovky vozovky
v profilu
8
vozovky

3-1092

Dr. E. Beneše – od Masarykovy po ul.Littrowa

31

31

22

II/197 3-0850

ul. Vrchlického – Polžice

v profilu v profilu
vozovky vozovky

10

v profilu
vozovky

II/193 3-1940
3-1942

Domažlická od jihu ke křižovatce s III/19357

12

7

27

19

12

7

27

19

od křiž. s I/26 po křiž. s II/200 (Littrowa)

16

9

32

23

3-0852

nám. Republiky, Gorkého po Plzeňskou

14

12

19

12

3-1941

Gorkého od Plzeňské po Dostojevského (návrh
Plzeňská)

v profilu v profilu
vozovky vozovky

12

v profilu
vozovky

3-1939

Gorkého od Dostojevského přes Borovici k III/19346 vozovky vozovky vozovky vozovky

II/200 3-1090

3-0853

Metelsko – Masarykova po křiž s ul. Zahradní

od křiž. s III/19357 po křiž. s I/26

22

v profilu v profilu v profilu v profilu

Hluk ze železniční dopravy
Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru
a v chráněných venkovních prostorech staveb jsou dány přílohou č. 6 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
korekce dB
způsob využití území

chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a lázní a
chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní
chráněné venkovní prostory ostatních staveb a
chráněné ostatní venkovní prostory
pro noční dobu je stanovena další korekce - 5 dB

hluk mimo
hluk
stará hluková
ochranné
v ochranném zátěž z drážní
pásmo dráhy pásmu dráhy
dopravy
0

+5

+ 15

+5

+ 10

+ 20

Provozovatel dráhy nemá pro řešené území k dispozici hlukové zátěže od železniční dopravy (polohy
izofon 55 dB a 60 dB), která je ale v současné době omezená.
Mimo ochranné pásmo dráhy by hladina hluku ve výhledovém období neměla překročit limitní hodnotu
55 dB pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory. Návrhy
staveb jsou v ÚP lokalizovány mimo ochranné pásmo dráhy, kde je dovolena hluková zátěž 55 dB.
Povinnost provozovatele dráhy plynoucí z § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, se nevztahuje na nově umisťované stavby v hlukovém či
ochranném pásmu železnice. Přitom izofonu 60 dB je třeba považovat za orientační a každé konkrétní
místo je třeba předem vyhodnotit podrobným výpočtem s ohledem na konfiguraci terénu, bariérové
účinky či odrazy a doložit měřením hlučnosti. Vlastník či správce trati (SŽDC) nebude v takovém případě
hradit ani zřizovat případná protihluková opatření a na stížnosti v souvislosti s provozem železniční
dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
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Řešení veřejné infrastruktury – vodní hospodářství

B.6.3.1 Vodní toky a plochy
Vodní toky:
Řešeným územím protéká řeka Radbuza (km cca 58-84 a povodí 1-10-02-011 až -012, -015, -016, -017,
-032 až -042). Řeka je většinou neupravená (meandruje) a není chráněna na Q100. Radbuza svými rozlivy
ovlivňuje zástavbu ve městě Horšovský Týn (Staré Město, Malé Předměstí, Velké Předměstí a Plzeňské
Předměstí) a v místních částech Semošice, Svinná a Tasnovice. Na Radbuze je vyhlášené záplavové
území.
Pravobřežní přítoky Radbuzy jsou:
- Černý potok, který má vliv na zástavbu ve Svaté Anně, včetně jeho přítoku (Podhajský potok,
protékající Horním Valdorfem), je na něm vyhlášené záplavové území,
- Lazecký potok, který zčásti protéká zástavbou, mimo zástavbu má přírodní koryto,
- Slatinný potok, ústící do Radbuzy na k.ú. Tasnovice.
Levobřežní přítoky jsou:
- potok Slatina, který má upravené koryto a neovlivňuje zástavbu,
- Křakovský potok, který má přírodní koryto a včetně svého přítoku svými rozlivy ovlivňuje zástavbu
v místní části Dolní Metelsko, v Kocourově a zejména v Horšovském Týně,
- Semošický potok, který má přírodní koryto a rozlivy mohou ovlivnit zástavbu v místní části Podražnice
a Semošice.
Od místní části Lazce teče směrem na Blížejov upravený bezejmenný tok patřící do povodí Zubřiny (1-1002-062, -063).
Další toky v řešeném území jsou bezejmenné.
Vodní plochy:
Většina vodních ploch je průtočná na potocích i občasných vodotečích a má převážně jen krajinotvorný
význam. Z větších rybníků to jsou:
- Dolní hornometelský,
- Podhájí, který je využíván k rekreaci (koupaliště),
- Novoveský, který je chovný,
- Valdorfský rybník, rovněž chovný,
- dva rybníky na Křakovském potoce poblíž Horšova.
Menší vodní plochy se nacházejí v místních částech (Oplotec, Tasnovice, Hašov, Horšov, Horní Metelsko,
Věvrov, Kocourov, Borovice, Svatá Anna), slouží současně jako požární nádrže. Dále je to rybník západně
od Borovice (chovný) a rybníky na Semošickém potoce u této místní části. Menší rybníky jsou poblíž
Semošic (Peřina), Lazců, u Dolního Valdorfu a několik vodních ploch je také ve městě a v zámeckém
parku.
Ochranná pásma toků a ploch:
pro údržbu toků je dle zákona č. 254/2001 Sb. v pozdějším znění u menších toků vymezeno ve
vzdálenosti 6,0 m od břehové hrany, není v zástavbě dodržováno a zejména oplocení zasahuje až do
potoků.
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V současné době je stanoveno záplavové území vodního toku Radbuza (opatření Krajského úřadu
Plzeňského kraje ŽP/1269/2008 ze dne 29. 9. 2008) včetně vymezení aktivní zóny záplavového území
(AZZU). Omezení v AZZU je dáno přímo v ust. § 67 vodního zákona a vylučuje jakoukoliv stavební
činnost.
Významný vodní tok Černý potok má nově stanoveno záplavové území včetně vymezené aktivní zóny
záplavového území (AZZÚ) (stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje, pod č.j.: PK-ŽP/3503/18 ze
dne 31.5.2018).
Hlavními dokumenty, kterými se řídí hospodaření na vodních tocích jsou:
-

zákon č. 254/2001 Sb. v pozdějším znění (o vodách - zejména novela č. 150/2010 Sb.),
Směrný vodohospodářský plán ČSR,
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje,
Studie povodňových nebezpečí města Horšovský Týn (2014),
povodňový plán města.

Navrhuje se:
Vodní toky vyžadují, s ohledem na záplavy a ke zvýšení kapacity koryt, častější odbahňování a menší
úpravy.
Ke snížení přívalových vod je nutné v zemědělsky obdělávaných plochách upravit hospodaření (výběr
plodin s ohledem na velikost pozemku, způsob orby apod.) tak, aby se snížil splach ornice a zabránilo
vodní erozi.
Protipovodňová opatření – viz kapitola B.6.5.2. Ochrana před povodněmi.
B.6.3.2 Zásobování vodou
Vodní zdroje:
V řešeném území je větší prameniště pitné vody u Sv. Anny (a Meclova) s úpravnou vody, vodojemem
2x100 m3 a čerpací stanicí, ze které se voda čerpá do vodojemu Lazce. Zdroj má vyhlášené PHO I a II.
Do severního okraje PHO I. stupně při Radbuze (mimo jímací objekty) zasahuje navržená přeložka silnice
II/200. Reálnost trasy je třeba prověřit podrobnější dokumentací - je nutno hledat technické řešení, které
by vyloučilo střet zájmů, např. přemostěním území. Problematika přeložky viz také kapitola B.6.1.4.5
„Odůvodnění variant řešení“.
Kromě toho jsou v území evidovány menší zdroje pitné vody v Dolním a Horním Metelsku, Tasnovicích
a Lazcích. Samostatný zdroj pitné vody má i autokempink u Podhájí (i když méně kvalitní). Tyto zdroje
nemají vyhlášené PHO.
Vodovody:
Město Horšovský Týn je napojeno na skupinový vodovod Nýrsko-Domažlice-Holýšov, ale některé místní
části mají jen vlastní studny nebo místní vodovod. Hlavním zdrojem pro město je vodojem Šibenik (2x150
m3, 443,0/440,0 m n.m.), ze kterého je voda gravitačně přiváděna přes město do koncového vodojemu
Zámecký park (2x100 m3, 408,0/404,0 m n.m.). Vodovodní řady jsou z různých materiálů v profilu DN 90250 a různé kvality. Zejména ty z osinkocementu vyžadují rekonstrukci. V plánu je rozšíření vodojemu
Šibenik a zlepšení kvality pitné vody z úpravny vody u Sv. Anny. Na městský vodovod jsou napojeny
Staré Město a místní části Malé a Velké Předměstí, Plzeňské Předměstí, Nová Ves a část Horšova. Na
tento vodovod je napojeno cca 4100 obyvatel, vybavenost, služby a výrobní podniky ve městě. Celková
spotřeba je průměrně Qp=1.400 m3/den (z toho 450 m3/den domácnosti a Qm=1800 m3/den. Tlakové
poměry pro zástavbu na kótě terénu 370-415 m n.m. jsou 0,7-0,3 ale místně (Horšov) jsou tlakové
poměry řešeny AT stanicí. Z řeky se čerpá užitková voda do podniku na ulici Masarykově.
V řešeném území je dále vodojem Lazce (2x1000 m3, 465,0/460,0 m n.m.), do kterého přitéká voda ze
skupinového vodovodu a z ÚV Sv. Anna. Z něj je veden gravitační řad DN 400 do rozdělovací šachty
u VDJ Šibenik a do obce Blížejov. Z rozdělovací šachty je to pak řad DN 400 do Holýšova.
Samostatný veřejný vodovod má místní část Lazce, napojený přímo na přivaděč do VDJ Lazce. Spotřeba
vody pro 45 obyvatel je Qp= 10,6 m3/den a Qm=15,9 m3/den. Tlakové poměry pro zástavbu na kótě 434439 m n.m. jsou 0,3-0,2 MPa.
Samostatný vodovod má také místní část Tasnovice, kde je zdrojem místní studna s vodojemem
a gravitačním přívodem do zástavby. Spotřeba vody je pro 90 obyvatel Qp= 11,0 m3/den, Qm= 16,5
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m3/den. Zdroj o kapacitě 0,7 l/s je dostatečně kapacitní, voda je upravována a čerpána do vodojemu
(50 m3, 423,0/420,0 m n.m.). Pro zástavbu na kótě terénu 400-415 m n.m. jsou tlakové poměry 0,230,05 MPa. Pro požární účely slouží v obci rybník.
V ostatních místních částech (Borovice, Hašov, Dolní a Horní Metelsko, Kocourov, Nová Ves, Oplotec,
Podražnice, Semošice, Horní a Dolní Valdorf, Sv. Anna, Věvrov je zásobování pitnou vodou zajištěno
studnami. Voda v nich je méně kvalitní, ale zdroje jsou poměrně vydatné.
Požární zabezpečení je v místních částech, kde není veřejný vodovod ze skupinového zdroje, zajištěno
z rybníčků přímo v zástavbě (Hašov, Oplotec, Kocourov, SV. Anna), u ostatních z rybníků nebo vodotečí
vzdálených max. 600 m. Tam, kde je veřejný vodovod, je zajištěno z vodovodní sítě a dostatečně
kapacitních vodojemů.
Ochranná pásma vodovodů:
Dle zákona č. 274/2001 Sb. v pozdějším znění je ochranné pásmo vodovodu do DN 500 a hloubky do 2,5
m činí 1,5 m od okraje potrubí. Pro větší DN a hloubky pak 2,5 m.
Hlavními dokumenty, kterými se řídí zásobení vodou jsou:
- zákon č. 274/2001 Sb. v pozdějším znění (vodovody a kanalizace),
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje,
- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje.
Navrhuje se:
Do nových lokalit postačí rozšířit stávající vodovodní řady, případně je pro výše položenou zástavbu
doplnit o AT stanice. Průměrná spotřeba vody se nezvýší, počet obyvatel stagnuje, většina rozvojových
ploch bude využita na zlepšení standardu bydlení stávajících obyvatel. I mírné navýšení počtu obyvatel by
nemělo vliv na zdroje, ani kapacity potrubí není nutné zvětšovat.
V plánu je také rozšíření veřejné vodovodní sítě v zástavbě Horšova a k posouzení bylo rozšíření
vodovodu do Semošic odbočkou z přivaděče DN 400 do Holýšova.
Návrh ÚP respektoval PRVK Plzeňského kraje (2004), pokud odpovídal současnému stavu
v řešeném území. PRVK. Byl aktualizován v roce 2017, v návrhu ÚP pro veřejné projednání
bylo řešení zásobování vodu aktualizováno (napojení Semošic na veřejný vodovod).
B.6.3.3 Odkanalizování území
Jednotná kanalizace je ukončená v centrální ČOV jen ve městě Horšovský Týn, v jeho předměstích
a v Nové Vsi. Centrální ČOV je mechanickobiologická s oxidačním příkopem, provzdušňováním a kalovým
hospodářstvím. Umístěná je na Plzeňském předměstí, má kapacitu Qp=2244 m3/den (14.900 EO) a odpad
je sveden do řeky Radbuzy. Kapacita je dostačující i pro navržený rozvoj. Starší ČOV v Malém Předměstí
(ul. Vrchlického) a ve Velkém Předměstí (ul. U Potoka) byly zrušeny. Jednotná kanalizace je v profilech
DN 200-600, na trase jsou čtyři čerpací stanice a několik odlehčovacích komor do řeky.
V ostatních místních částech jsou pouze krátké úseky dešťové kanalizace. Splašky jsou svedeny do žump,
septiků s přepadem do dešťové kanalizace, výjimečně do DČOV. Kanalizace je většinou ve špatném stavu
(mělká, netěsná) a ukončena je v nejbližší vodoteči.
Ochranná pásma:
V ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody (Meclov) se nachází pouze městská část Sv. Anna se
žumpami na vyvážení.
Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 a hloubky do 2,5 m sahá dle zákona č. 274/2001 Sb. v pozdějším
znění do vzdálenosti 1,5 m od okraje potrubí. Pro větší DN a hloubky pak do vzdálenosti 2,5 m.
Hlavními dokumenty, kterými se řídí odkanalizování jsou:
-

zákon č. 274/2001 Sb. v pozdějším znění (vodovody a kanalizace),
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje,
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje,
Vyhláška č. 501/2006 Sb. §20,21 (omezení přívalových srážek-vsakování).
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Navrhuje se:
Horšovský Týn: Část starší kanalizace z betonových trub vyžaduje rekonstrukci (z důvodu netěsnosti).
V plánu je rozšíření sítě do všech čtvrtí města a do nově navržených lokalit zástavby.
Místní části: Bude ponechán současný stav, u novostaveb a přestaveb je vhodné navrhovat DČOV se
vsakem na vlastním pozemku. Výjimkou je dokončení kanalizace v Horšově s čerpáním do kanalizace
Horšovského Týna.
V Semošicích, kde není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod, se dle aktualizace
PRVK 2017 navrhuje připojit splaškové odpadní vody přes čerpací stanici OV( Qd. = 28 m3/den, Qmd. =
43 m3/den, Qroční = 10 351 m3/rok, retenční prostor ČS: 25% Qd. = 7 m3 ) do městské kanalizace
v Horšovském Týně.
Kanalizační síť je dle PRVK navržena z PVC (popř. alt. materiál Ultra Rib), DN 250 délky 2634 m. Výtlačný
řad je navržen z PE DN 80 (110) délky 2059 m. Stávající systém jednotné kanalizace bude sloužit pouze
k odvádění dešťových vod.
Ke snížení odtoku srážkových vod z nově navrhované zástavby a z ploch přestavby je nutné dodržovat
vyhlášku č. 501/2006 Sb. (§20,21) s přihlédnutím k hydrogeologickým poměrům (možnosti vsakování).
Podrobnější studii vyžaduje návrh na odkanalizování níže položené stávající zástavby Horšovského Týna
při přívalových deštích (např. u hřbitova) a v okrajových částech, navazujících na polní cesty.
Návrh ÚP respektuje PRVK Plzeňského kraje, ve znění aktualizace z r. 2017.
B.6.3.4 Závlahy-odvodnění
Na řadě ploch v nivě řeky Radbuzy a dále na zemědělsky obdělávaných pozemcích v řešeném území
Horšovského Týna a v místních částech byla vybudována soustava meliorací – pozemky jsou odvodněny.
Správcem plošného odvodnění - meliorací je Povodí Vltavy, státní podnik, příp. Lesy ČR, s.p.. Správcem
hlavních odvodňovacích zařízení je Státní pozemkový úřad
V návrhu ÚP je část meliorovaných ploch zasažena budoucí zástavbou a problém je nutno řešit
podrobnější dokumentací.

B.6.4

Řešení veřejné infrastruktury - energetika

B.6.4.1 Zásobování plynem a teplem
Zásobování plynem:
Plynofikováno je město Horšovský Týn včetně tří předměstí (Malé, Velké, Plzeňské), městská část Nová
Ves a část Horšova. Hlavním zdrojem je VTL řad DN 150 přivedený od východu, jehož jedna větev je
ukončena v RS 4000 VTL/STL/NTL Vrchlického a druhá větev ukončená v RS 3000 VTL/STL Nad
Rybníčkem. VTL plynovod je chráněn SKAO, která je umístěna u místní části Semošice a na Plzeňském
Předměstí.
Převážná část rozvodů plynu ve městě je STL, jen část zástavby Malého Předměstí má NTL plynovody.
Zemní plyn se využívá na vaření, přípravu TUV a vytápění.
Ve všech ostatních místních částech plynovod zaveden není. Na vaření, přípravu TUV a vytápění jsou
převážně využívány tradiční zdroje energií. Využití alternativních zdrojů (solární panely, tepelná čerpadla,
biomasa, štěpka ap,) ve stávající zástavbě je zatím malé.
Ochranná pásma:
Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. v pozdějším znění (zejména
158/2009 Sb.). Ochranné pásmo plynovodů STL v zástavbě je 1,0 m od okraje potrubí, u ostatních
plynovodů a RS pak 4,0 m od půdorysu.
Malá, nezastavěná severní část katastru Věvrova je dotčena bezpečnostním pásmem tranzitního
plynovodu.
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu do DN 100 a RS VTL/STL je 10,0 m od okraje potrubí (objektu). Pro
VTL do DN 300 je nyní 20,0m (dříve do DN 250), do DN 500 -30,0m (dříve 40,0m nad DN 250).
Bezpečnostní pásma stávajících VTL plynovodů nad 40 barů činí 200 m, nová bezpečnostní pásma
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uvedená v příloze k zákonu č. 458/2002 Sb. platí pouze pro plynovody postavené po 1. 1. 2016.
Ochranné pásmo SKAO je 100 m.
Hlavními dokumenty, kterými se řídí hospodaření s energiemi jsou:
- zákon č. 458/2000 Sb. v pozdějším znění (energetický),
- zákon č. 406/2000 Sb. v pozdějším znění (o hospodaření s energií).
Navrhuje se:
V plánu je postupné rozšiřování plynofikace, aby nahradila tradiční zdroje vytápění, zejména tuhá paliva)
ve stávající zástavbě (rozšíření plynovodu v Horšově a v okrajových částech Horšovského Týna a do nově
navržených rozvojových ploch).
Pro novou zástavbu a rekonstrukce platí zásady snižování energetické náročnosti (zejména s ohledem na
čistotu ovzduší). Toto bude podstatně ovlivňovat spotřebu plynu zejména při vytápění a přípravě TUV
(výstavba pasivních či nízkoenergetických domů, zateplování ap.), stejně jako využívání alternativních
zdrojů energií (solární, tepelná čerpadla, biopaliva, štěpka ap.).
Ve všech ostatních místních částech plynovod není a jeho rozšíření není v plánu.
Zásobování teplem:
Ve městě není řešeno centrální zásobování teplem, zásobování teplem na sídlišti bylo zrušeno
a nahrazeno lokálními kotelnami.
B.6.4.2 Zásobování elektrickou energií
Nadřazené sítě a zařízení VVN
Síť VVN 400 kV:
Řešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny.
Síť VVN 220 kV:
V řešeném území se nenachází zařízení a vedení této napěťové hladiny.
Tento stav zůstane v návrhovém období ÚP beze změn.
Síť VVN 110 kV:
Řešeným územím prochází vedení 110 kV. Jedná se o jednoduché vedení 110kV VVN 1248, propojující
transformace 110/22 kV Domažlice a Bělá nad Radbuzou, ze kterých je, za normálního provozního stavu,
napájeno řešené území.
Ochranné pásmo pro stávající, nová a přeložená venkovní vedení 110 kV, elektrické stanice
a transformovny 110/22 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.
Sítě a zařízení VN 22 kV
Řešené území je v současné době napájeno z venkovních vedení VN vyvedených z transformace 110/22
kV:
rozvodna Domažlice, vývod Bělá a vývod Plastimat - Horšovský Týn,
rozvodna Domažlice, vývod Bělá - Oplotec, Tasnovice, Dolní Valdorf, Valdorf,
rozvodna Domažlice, vývod Plastimat - Kocourov, Věvrov, Borovice, Lazce, Horní a Dolní Metelsko,
Podražnice, Horšov, Svatá Anna, Semošice,
rozvodna Bělá nad Radbuzou, vývod Holýšov - Svinná, Hašov.
Vedení jsou chráněna ochranným pásmem, jehož šířka je 10 m na každou stranu od krajních vodičů.
Celková šířka ochranného pásma je tedy 23 m a je vyznačeno v koordinačním výkrese grafické části
dokumentace. Přípojky VN napájí sloupové a zděné trafostanice.
Ve městě Horšovský Týn je vybudováno kabelové vedení 22 kV v několika trasách.
Stav rozvodné soustavy VN je přenosově i mechanicky dobrý.
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Výše uvedené rozvody VN spolu s napájecími transformovnami jsou dnes schopny krýt současnou
potřebu.
Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou
(zák.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., případně novou legislativou v platném znění).
Ochranné pásmo pro nová a přeložená venkovní vedení 22 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb..
Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci vlastníka
a provozovatele – společnosti ČEZ Distribuce. Zde bude také projednána veškerá výstavba, která
zasahuje do ochranných pásem el. zařízení v napěťové hladině 110 kV, 22 kV a menší, ostatní případy
pak ČEPS a.s.. Výjimky z ustanovení zák.č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech a písemný souhlas
s činností v ochranných pásmech uděluje příslušný provozovatel distribuční soustavy – ČEZ Distribuce.
Koncepce řešení napojení jednotlivých ploch je patrná z výkresové části dokumentace.
Výrobny elektřiny:
V řešeném území pracují výrobny elektřiny s dodávkou vyrobené energie do hladiny VN. Jedná se o dvě
fotovoltaické elektrárny v průmyslové lokalitě v severní části města u silnice směrem na Horšov,
fotovoltaickou elektrárnu v sousedství ČSPH v ulici Nádražní a dvě malé vodní elektrárny na toku
Radbuzy.
Dále jsou v lokalitách zástavby rozptýleny drobné výrobny, převážně fotovoltaické na střechách některých
domů a malá vodní elektrárna ve Svaté Anně, které dodávají elektřinu do sítě NN.
Jejich umístění je dle ÚAP zakresleno ve výkrese.
Transformovny 22/0,4 kV
Seznam trafostanic, s označením a názvy, které používá ČEZ Distribuce se nepodařilo získat. Trafostanice
jsou venkovního provedení s napojením na vzdušné vedení, dále pak zděné, napojené kabelovým
vedením.
Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného výkonu.
Ochranné pásmo pro stávající, nové a přeložené trafostanice 22/0,4 kV je dáno zákonem
č. 458/2000 Sb..
Výhledová bilance elektrického příkonu pro návrhové období:
Základním údajem pro návrh distribučního systému je stanovení soudobého maximálního zatížení.
Distribuční systém je pak dimenzován tak, aby byl schopen přenést požadovaný výkon v době
předpokládaného maxima odběru při dodržení všech aspektů hospodárnosti a bezpečnosti, spolehlivosti
a kvality napětí, to vše při minimálních počátečních investicích a provozních nákladech.
Podíl bytového fondu:
Z energetického hlediska se pro návrhové období uvažuje s dvojcestným zásobováním obytných domů
a průmyslové sféry tj. elektřinou a plynem (topení, vaření, příprava TUV). Dle ČSN 34 10 60 jde tedy
o stupeň elektrizace "A", kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. Vzhledem
ke zvyšujícímu se životnímu standardu je nutno mezi takovéto spotřebiče řadit i některé spotřebiče
sloužící pro přípravu pokrmů (fritézy, grily, mikrovlnné trouby aj.), které jsou energeticky náročnější.
Je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. v RD 2,1 kW, což je hodnota pro realizační
období po roce 2020.
Na nárůst odběru el. energie bude mít podstatný vliv tato navrhovaná výstavba:
Dle návrhu se v řešeném území předpokládá výstavba 318 b.j. v rodinných domech. Potřebný příkon pro
novou výstavbu bude 670 kW, na úrovni distribučních trafostanic.
Podíl občanské vybavenosti a drobného podnikání:
Pro potřeby občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit je uvažováno s měrnou hodnotou zatížení
10 W/m2 plochy a tedy s nárůstem cca 646 kW, na návrhových plochách.
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Podíl výrobní sféry:
Pro potřeby výroby je počítáno s měrným zatížením 15 W/m2 plochy a tedy je uvažováno s nárůstem cca
1085 kW, na nově navržených plochách.
Celková hodnota nárůstu potřebného soudobého příkonu:
Bydlení 670 kW
Nevýrobní sféra, služby a podnikatelské aktivity 646 kW
Výrobní sféra vč. drobné výroby 1085 kW
Pro určení celkového nárůstu soudobého zatížení všech odběratelských skupin je třeba počítat se
vzájemnou soudobostí maxim. Předpokládáme, že maxima je dosahováno v síti VN v dopolední špičce,
pak u sféry bydlení uvažujeme koeficient soudobosti 0,70, u občanské vybavenosti 0,90 a u výrobní sféry
1,0.
Celkový nárůst soudobého zatížení řešeného území je stanoven na 469+581+1085 = 2135 kW.
Z toho na úrovni distribučních trafostanic je třeba zajistit 1050 kW.
Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem trafostanic:
t = 1050/(400*0,95*0,8) = 3,45 => 4 trafostanice v dimenzi 400 kVA.
Navržený počet distribučních trafostanic – 8 (včetně výhledu).
Z uvedeného plyne, že navržený počet nových trafostanic je schopen krýt potřebu příkonu pro návrhové
období. Kromě výstavby nových trafostanic označených TRN je z důvodu velkých vzdáleností navržených
ploch zástavby od stávajících zdrojů navržena také rekonstrukce a posílení stávajících venkovních stanic
na kioskové z důvodu, že v některých případech není možné zvýšit instalovaný výkon na stávajících
konstrukcích trafostanic a dále v důsledku navržené kabelizace.
Rozmístění trafostanic na území bylo voleno tak, aby byly přenosy na straně NN optimální. Je přirozené,
že situování jednotlivých navrhovaných trafostanic bude případ od případu upřesňováno podrobnějším
zpracováním jednotlivých lokalit, určených k výstavbě.
B.6.4.3 Spoje
Dálkové kabely
V ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabelů, s ohledem na rozvojové plochy
bydlení v severovýchodní části města Horšovského Týna (Plzeňské Předměstí) jsou navrženy dvě přeložky
stávajícího vedení komunikačních kabelů. K jinému zásadnímu dotčení stávajících komunikačních kabelů
navrhovanou zástavbou nedojde.
Rozvody MTS
S další výstavbou zařízení se v Horšovském Týně a přidružených obcích nepočítá. Kapacita digitálních
ústředen plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy v kapacitě.
Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Plánuje se pouze
pokládka telekomunikačních kabelů, která zajistí dostatečnou telefonizaci. Plánovaná zástavba bude
napojena na telefonní síť po provedení rozšíření sítě v navržených lokalitách.
Radioreléové trasy
Územím prochází RR trasy v různých směrech. Dále se v území nachází základnové stanice mobilní
telekomunikační sítě vzájemně propojené RR spoji nižší kategorie.
Zřizování nových radioreléových spojů se předpokládá na základě konkrétních požadavků investorů
v území.
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Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik: území je situováno
v provincii Česká vysočina, subprovincii Šumavská soustava, oblasti Českoleská podsoustava, celku
Podčeskoleská pahorkatina, podcelku Chodská pahorkatina, okrsku Hostouňská pahorkatina.
Řešené území se tedy rozkládá v pahorkatině v nadmořské výšce cca 375 – 512 m n. m., nejplošší je
území Horšova a široká niva Radbuzy, nicméně celkově je reliéf dosti pestrý. Specifickým
geomorfologickým útvarem v krajině jsou solitérní vrchy (nejtypičtější je Sv. Vavřinec v Tasnovicích, další
je hradiště „Na Zámku“ v Podražnicích nebo Sv. Anna), které se díky své dominantní poloze vůči okolí
staly nejprve místy slovanských hradišť, následně ideálním místem pro situování sakrálních staveb.
V krajině se však nachází i méně nápadné útvary, pocházející ze střední doby bronzové (zhruba 1500 let
před Kristem) – mohylová pole (Borovice, Podražnice) a kamenné kruhy (tzv. české Stonehenge
u Hašova).
Potenciální přirozenou vegetací jsou zejména doubravy (bukové, jedlové, acidofilní, borové), méně bučiny
a dubohabřiny, ve vlhčích polohách hlavně jaseniny (olšové, střemchové, ostřicové) a olšiny.
Krajina Horšovského Týna je harmonická, s vyváženým poměrem mezi přírodním prostředím
a antropickými vlivy. V území se nenachází žádná zvláště chráněná území, Radbuza je Evropsky
významnou lokalitou chráněnou v rámci soustavy Natura 2000. Přírodně nejhodnotnější části jsou mimo
zmíněné Radbuzy a její nivy i nivy a toky dalších vodních toků v území, lesní porosty i přírodě blízká
společenstva nelesního charakteru. V těchto plochách územní plán – zejména jejich zařazením do ploch
s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek využití (plochy přírodní, lesní a plochy zelně
přírodního charakteru) – zachovává stávající hodnoty a vytváří podmínky pro jejich další posilování.
Celková koncepce uspořádání krajiny je řešena jako invariantní. Původní návrh ÚP předkládal variantní
řešení dopravy, respektive varianty přeložky silnice II/200 procházející přes regionální biocentrum RBC
1046 Svatá Anna, nicméně během projednání byla přeložka z návrhu ÚP vypuštěna.
B.6.5.1 Protierozní opatření
Vzhledem k charakteru území nemohla být v územním plánu navrhována konkrétní protierozní opatření
nad rámec zpracovaných pozemkových úprav. V podmínkách pro využití ploch jsou vytvořeny
předpoklady pro jejich možnou realizaci v celém řešeném území, což je důležité pro zpracování dalších
komplexních pozemkových úprav v území.
B.6.5.2 Ochrana před povodněmi
Řeka Radbuza, protékající řešeným územím, má vyhlášenu aktivní zónu záplavového území a vymezeno
záplavové území Q100. Vzhledem k nebezpečí záplav byly v návrhu ÚP pro opakované společné jednání
vypuštěny některé návrhové plochy, situované v záplavovém území a podmíněné realizací
protipovodňových opatření, např. ohrázování. Ohrázování se navrhuje pouze pro ochranu stávající
zástavby, např. v Semošicích. Dále se navrhuje navýšení terénu v Horšovském Týně v lokalitě pod
hasičskou zbrojnicí z důvodu navrženého využití ploch pro občanské vybavení – zařízení tělovýchovy
a sportu.
Pro zmírnění nebezpečí záplav je v severozápadní části řešeného území (Oplotec) držena územní rezerva
pro vodohospodářské zařízení - prostor řízené inundace. Toto řešení je převzato z nadřazené
dokumentace a zpřesněno.
Stávající zástavbu je třeba ochránit doporučenými protipovodňovými opatřeními dle Studie povodňových
nebezpečí města Horšovský Týn. V dokumentaci Studie povodňových nebezpečí města Horšovský Týn
(2014) je řešena problematika na tocích Radbuzy, Černého, Lazovského a Křakovského potoka
a bezejmenné vodoteče z motokrosového areálu. Na toku Lazeckého potoka je dle této studie navržena
obnova vodní nádrže na km 1,3.
Projektant ÚP vyhodnotil stávající protipovodňová opatření a opatření navržená ve stávajícím územním
plánu sídelního útvaru Horšovský Týn. V aktivní záplavové zóně řeky Radbuzy nenavrhuje žádnou novou
zástavbu s výjimkou dopravních staveb. Pro omezení záplavové zóny Semošice je řešeno ohrázování.
Dle Národního plánu povodí Labe, Plánu dílčího povodí Berounky náleží část řešeného území do vodního
útvaru BER0210. Pro tento útvar jsou mj. zpracovány listy opatření ID BER218010 a BER218024. Z listu
opatření BER218010 vyplývá pro k.ú. Horšovský Týn opatření: Protipovodňová ochrana města Horšovský
Týn — pevné konstrukce (ohrazování toků), úpravy toku, opatření na stokové síti) - viz příloha 2. Z listu
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opatření BER218024 vyplývá pro k.ú. Borovice u Horšovského Týna opatření: rekonstrukce VD –
rekonstrukce vodní nádrže Na Vrbovně - viz příloha 3. VN Na vrbovně je situována na drobném vodním
toku IDVT 10251039 (Semošický potok), který je ve správě společnosti Lesy ČR, s.p.
Tato opatření se v ÚP Horšovský Týn plošně neprojeví. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití území realizaci protipovodňových opatření umožňují.
B.6.5.3 Odpadové hospodářství
Mimo to, že je respektován současný stav - likvidace odpadů na skládce Lazce, plocha kompostárny
v lokalitě Peřina, plocha s využitím pro sběrnu odpadu za vlakovým nádražím - jsou pro odpadové
hospodářství dále vymezeny plochy Z78 v lokalitě Masník (na místě útulku pro psy a na navazujících
plochách) a Z79, Z79a, Z79b - pro rozšíření skládky odpadu Lazce.
Majitelé pozemku parc. č. 1125/2 v katastrálním území Horšovský Týn (okres Domažlice) požadovali
v návrhu nového územního plánu v obci Lazce další rozšíření skládky tak, aby ve vazbě na stávající
skládku mohli ve spolupráci se společností Pilsen Technologie s.r.o. rozvinout činnosti, které se
bezprostředně vážou k řešení využitelnosti a likvidace odpadů a které mají význam v oblasti technologií
alternativních zdrojů a energie. Součástí těchto záměrů je i účelná sanace a rekultivace území dotčeného
ukládáním odpadů.
Na pozemku parc. č. 1125/2 má společnost v plánu umístit technologii na využívání odpadů. Další
součástí technologického komplexu je také technologie na využití produkované tepelné a elektrické
energie přímo v místě.
Proto společnost požadovala zařazení následujících pozemků v katastrálním území Horšovský Týn do
návrhu územního plánu jako plochy odpadového hospodářství a plochy vhodné pro umístění technologií
pro výrobu energie z obnovitelných a druhotných zdrojů včetně zařízení na místní využití vyrobené
energie:
parc. č. 1125/1, 1125/2, 1125/11, 1125/13, 1125/15, 1125/29, 1125/30, 1125/31, 1125/32, 1125/33,
1125/34, 1125/35, 1125/36, 1125/37, 1125/40, 1125/41, 1125/42, 1125/43, 1125/44, 1125/51, 1125/52,
1125/56, 1125/57, 1134/16, 1145/1, 1153/20, 1153/24, 1153/25, 1153/27, 2359/35, 2360/1, 2360/3,
2360/4, 2360/5, 3042, 3043/1, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3059, 3060, 3062, 3069, 3197,
3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3215, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225,
3227, 3229, 3230, 3235, 3236, 3238, 3239/2, 1125/45, 1125/46, 1125/47, 1125/53, 3199, 3200, 3228,
3231, 3232, 3239/1.
Jelikož rozšíření ploch skládky odpadu Lazce kolidovalo se zájmy Ministerstva obrany, byly do návrhu ÚP
zařazeny dle pokynů pořizovatele pouze pozemky 1125/2, 1125/11 a 1125/13. Kolize pozemku 1125/2 s
VKP „bývalá vojenská střelnice Lazce“ dle aktualizovaných územně analytických podkladů byla následně
odstraněna zrušením VKP.
LAZCE GIS spol. s r. o. po veřejném projednání ÚP podala připomínku s požadavkem opětovného řešení
rozšíření skládky. Odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel ÚP navrhl tento požadavek
pořídit prostřednictvím budoucí změny územního plánu Horšovský Týn.

B.6.6

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Územní plán Horšovský Týn je pořizován v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v pozdějším
znění (novela stavebního zákona, účinná od 1. ledna 2013).
Dle §3 odstavce 4 vyhlášky 501/2006. Sb. jsou plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na
specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členěny, např. plochy bydlení jsou rozděleny
podle převažujícího typu zástavby na bydlení v RD nebo BD – toto dělení umožňuje přesněji stanovit
podmínky využití. Názvy i dělení odpovídá metodice MINIS.
Stejný § umožňuje i vymezení jiných než jmenovaných typů ploch. Nad rámec ploch předepsaných
vyhláškou jsou stanoveny plochy systému sídelní zeleně - zeleně veřejné (ZV), zeleně soukromé (ZS),
zeleně přírodního charakteru (ZP), a to z důvodu naplnění požadavku na vymezení systému sídelní
zeleně, obsaženého v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, odst.1, písm. c).
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Rozdělení do jednotlivých typů ploch vychází z konkrétních specifik jednotlivých ploch – plochy zeleně
veřejné jsou de facto součástí veřejných prostranství (jsou veřejně přístupné), nicméně jejich odlišení od
běžného uličního prostoru je provedeno tam, kde je nezbytné pro jejich zachování a ochranu – tyto
plochy mají svým výrazně vyšším podílem zeleně vůči zpevněným plochám významný vliv na životní
prostředí ve městě i na retenci srážkových vod. V Horšovském Týně je nejrozsáhlejší plochou veřejné
zeleně zámecký park, který má navíc také historickou, kulturní a uměleckou hodnotu, od veřejných
prostranství (i jiných typů ploch vyjmenovaných vyhláškou) se tedy zásadně liší.
Plochy zeleně soukromé jsou typickou dominantou sídelní zeleně v sídlech venkovského charakteru
i v těch částech města, kde převažuje individuální výstavba RD. Samostatně jsou vymezovány v případě,
že není patrná vazba na objekt. Pokud by nebyly samostatně vymezeny, musely by být tyto pozemky
zahrnuty buď do ploch bydlení (pak by mohly být zastavěny) nebo do ploch zemědělských (plochy
zemědělské ale není možné oplocovat kvůli zachování prostupnosti krajiny). Historicky tvoří přechod mezi
sídlem a krajinou, zachování tohoto principu je žádoucí.
Plochy zeleně přírodního charakteru jsou specifické plochy odvozené od ploch přírodních. Tyto plochy ale
nepožívají žádné zákonné ochrany, nejsou ani biocentry (ale jsou biokoridory, interakčními prvky nebo
prvky retenčními – protipovodňovými), vymezeny byly z důvodů ochrany trvalé vegetace v ekologicky
nestabilní krajině a možnosti jejího doplnění, pro vyjádření koncepce uspořádání krajiny a ochranu
krajinného rázu.

B.6.7

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

B.6.7.1 VPS, pro které lze vyvlastnit i uplatnit předkupní právo
Jedná se převážně o stavby pro dopravní infrastrukturu silniční. Důvodem pro jejich vymezení je potřeba
řešit jeden z nejpalčivějších problémů ve městě – dopravu (přeložka silnice I/26).
B.6.7.2 VPS a VPO, pro které lze vyvlastnit, bez uplatnění předkupního práva
Veřejně prospěšné stavby
Další významnou skupinou VPS, pro které lze vyvlastnit, jsou stavby technické infrastruktury (pro vodní
hospodářství, energetiku a odpadové hospodářství), konkrétní VPS jsou patrné z výroku. Jedná se
o navrhované trasy inženýrských sítí nebo jejich přeložky nebo protipovodňová opatření k eliminaci
záplavových území, zasahujících do zástavby města.
Veřejně prospěšná opatření
Převážně založení prvků ÚSES. Důvodem vymezení územního systému ekologické stability je obecný
zájem na ochranu přírody a krajiny a potřeba zabezpečení její prostupnosti i vytvoření podmínek
pro její přiměřené rekreační využití. Část vedení ÚSES je převzata z provedených, případně
rozpracovaných komplexních pozemkových úprav.
B.6.7.3 Návrh objektů k asanaci
K asanaci jsou navrženy tyto objekty:
VA01

asanace staveb občanského vybavení v ulici Dobrovského, p.č. 563/4, 563/5, k.ú. Horšovský Týn
je navržena vzhledem k tomu, že se jedná o urbanisticky a architektonicky nepřijatelné provizorní
přízemní stavby, v současné době kapacitně a provozně nevyhovující (přestavba na areál
zdravotního středisko s dalšími objekty občanského vybavení),

VA02

asanace chatek v zahradách u silnice II/197, p.č. 1565/8, 1565/9, k.ú. Horšovský Týn je navržena
pro situování veřejného prostranství v sousedství kapličky v centru Nové Vsi, jedná se o veřejný
zájem na zvelebení prostranství a zajištění komunikačního přístupu do lokality pro výstavbu RD
U Obory,
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VA03 - asanace nevyhovující stavby odpadového hospodářství v ulici K terénu, p.č. 1927/3, k.ú.
Horšovský Týn je navržena v souladu s vydanou změnou územního plánu Horšovský Týn a to pro
rozšíření místní komunikace k lokalitě pro výstavbu RD K terénu, jedná se o asanaci ve veřejném
zájmu.

B.6.8

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie nebo dohodou o parcelaci

Územní plán stanovuje zpracování územních studií na plochy (viz výkres č. 1 ÚP Základní členění území):
obytná zóna U Obory - úpravy územní studie (plochy Z1, Z1a, Z2)
obytná zóna Za klášterem (plochy Z5, Z7)
obytná zóna Bažantnice (plochy Z11, P95)
obytná zóna Járy Cimrmana (plocha Z13)
sportovně rekreační zóna Vrchlického (plochy Z29, P98) a navazující rekreace na plochách
přírodního charakteru u Radbuzy (plocha Z24)
obytná zóna K terénu (plocha Z9)
Územní studie jako územně plánovací podklad jsou požadovány u ploch, kde není jasné
jejich vnitřní členění nebo jejich jednoznačné využití. Bez zpracovaných studií nelze
v lokalitách situovat jednotlivé stavební objekty. Studie musí nejprve vyřešit urbanistickou
koncepci lokality včetně vymezení veřejných prostranství a posléze architektonické
parametry zástavby (tím zajistí ochranu krajinného rázu - stanoví stavební čáry, výšku
zástavby a intenzity využití pozemků). Cílem zpracování požadovaných územních studií je tedy
upřesnění budoucího uspořádání území – vymezení veřejných prostranství, vedení obslužných
komunikací, trasování inženýrských sítí a umístění objektů na pozemcích, případně specifikace zásad
jejich tvarosloví.
Územní studie budou mohou být dle potřeby zaměřeny i na hodnocení akustických poměrů v území; na
základě tohoto hodnocení budou určeny kritické body (např. při silnici II. třídy, v sousedství železnice)
a s orgánem ochrany veřejného zdraví budou dohodnuta protihluková opatření.
Po zaevidování představuje územní studie nezávazný podklad pro rozhodování v území či pro
zpracování dokumentace pro územní řízení. Stavební úřad se může od jejího řešení při
rozhodování odchýlit, pokud tuto odchylku řádně odůvodní.
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B.7. VYHODNOCENÍ

ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ

POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
V návrhu územního plánu Horšovského Týna bylo nově vymezeno zastavěné území, aktualizováno bylo
k datu prosinec 2017.
V dosud platném územním plánu byly, převážně vzhledem k zájmu o výstavbu rodinných domů,
vymezeny zastavitelné plochy, které byly do nového územního plánu s dílčími korekcemi převzaty. Dále
byly posouzeny nové požadavky občanů na výstavbu. Potřeba zastavitelných ploch reaguje na vývoj
počtu obyvatel v řešeném území, viz následující tabulka.
Tab., Vývoj počtu obyvatel Horšovského Týna (1971 – 2014), zdroj: ČSÚ
Rok
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Stav 1.1. Narození
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

472
643
687
998
104
154
242
335
522
564
594
671
676
657
124
455
346
380
403
374
975
957
030
067
181
182
188
157
108
115
944
910
918
905
914
877
826
873
915
945

66
77
72
108
101
78
92
78
81
66
80
61
70
69
67
59
64
63
69
74
67
57
59
55
55
50
31
46
56
50
42
48
52
49
46
44
56
53
51
54

Zemřelí
34
36
23
29
30
26
36
34
41
41
33
40
39
30
48
62
45
40
55
45
51
34
41
38
43
37
41
56
38
36
47
32
51
41
64
48
43
31
44
39
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Přistěhovalí
132
86
379
171
145
164
153
262
121
149
131
120
78
164
99
96
144
130
106
161
101
157
114
101
75
75
93
75
79
69
75
112
105
117
116
101
149
143
115
105

Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek
hovalí přirozený migrační celkový
110
32
22
54
83
41
3
44
117
49
262
311
144
79
27
106
166
71
-21
50
128
52
36
88
116
56
37
93
119
44
143
187
119
40
2
42
144
25
5
30
101
47
30
77
136
21
-16
5
128
31
-50
-19
145
39
19
58
157
19
-58
-39
202
-3
-106
-109
129
19
15
34
130
23
23
149
14
-43
-29
122
29
39
68
135
16
-34
-18
107
23
50
73
95
18
19
37
70
17
31
48
86
12
-11
1
72
13
3
16
88
-10
5
-5
114
-10
-39
-49
90
18
-11
7
124
14
-55
-41
104
-5
-29
-34
120
16
-8
8
119
1
-14
-13
116
8
1
9
135
-18
-19
-37
148
-4
-47
-51
115
13
34
47
123
22
20
42
92
7
23
30
118
15
-13
2

Stav
31.12.
3 643
3 687
3 998
4 104
4 154
4 242
4 335
4 522
4 564
4 594
4 671
4 676
4 657
4 715
5 455
5 346
5 380
5 403
5 374
5 442
4 957
5 030
5 067
5 115
5 182
5 198
5 183
5 108
5 115
5 074
4 910
4 918
4 905
4 914
4 877
4 826
4 873
4 915
4 945
4 947
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2011
2012
2013
2014

4
4
4
4

982
976
984
994

Zemřelí

39
54
39
44

40
36
42
42

Přistěhovalí
109
99
125
111

Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek
hovalí přirozený migrační celkový
114
-1
-5
-6
109
18
-10
8
112
-3
13
10
137
2
-26
-24

Stav
31.12.
4 976
4 984
4 994
4 970

Graf, Vývoj počtu obyvatel Horšovského Týna (1971 – 2014), zdroj: ČSÚ

Tab., Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 (přepočet na územní strukturu 2013),
zdroj: ČSÚ
Sčítání v roce
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

Počet obyvatel
4
5
4
4
5
5
5
3
4
4
4
5
4
4

Počet domů [1]

851
168
942
791
148
250
179
805
094
052
966
047
938
924

655
693
698
737
774
795
897
974
752
757
838
950
1 023
1 163

Obyvatel na dům [2]
7.41
7.46
7.08
6.50
6.65
6.60
5.77
3.91
5.44
5.35
5.93
5.31
4.83
4.23

Poznámky:
[1] 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
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1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem)
2011 - obyvatelstvo obvykle bydlící
[2] 1869 až 1950 - celkový počet domů
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 až 2011 - celkový počet domů

Tab., Vývoj počtu dokončených bytů, ke 31.12., zdroj: ČSÚ
Rok

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dokončené
byty[1]
Obyvatel k
31.12.
Obydlené byty k
31.12.[2]

4918 4905 4914 4877 4826 4873 4915 4945 4947 4976 4984 4994

Obložnost

2.78

7

43

11

16

5

26

38

16

7

14

6

6

1770 1813 1824 1840 1845 1871 1909 1925 1932 1946 1952 1958
2.71

2.69

2.65

2.62

2.60

2.57

2.57

2.56

2.56

2.55

2.55

Poznámky:
[1] Byty dokončené v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným a bytovým
domům, v domovech-penzionech a domovech pro seniory, v nebytových budovách a ve stavebně upravených nebytových
prostorách.
[2] Odhad počtu dokončených obydlených bytů – vypočteno na základě počtu bytů dle SLDB 2001 s navýšením o roční přírůstek
dokončených bytů.

Z předchozích tabulek a grafu vyplývá, že za posledních 20 let se počet obyvatel města příliš nezměnil
a pohyboval se okolo 5 000. V druhé polovině 80. let minulého století však dosahoval téměř 5 500.
S ohledem na to je v návrhu ÚP počítáno se stagnací počtu obyvatel s tím, že v návrhových
plochách je vytvořena 10% rezerva pro případný nárůst až na 5 500 obyvatel.
V roce 2011 (březen) bylo dle SLDB v Horšovský Týně 4924 obyvatel /1923 obydlených bytů, z toho
plyne obložnost 2,56 obyvatel/byt. Pokud je obložnost blízká ukazateli 2,5 obyv. na byt, je obytný
standard ve městě dobrý. I tak zaručuje návrh ÚP další mírné zvýšení úrovně bydlení.
Dle sčítání v roce 2011 bylo ve městě 1923 obydlených bytů, na rozvojových plochách je dle návrhu ÚP
možno realizovat cca 318 bytů, návrhový počet bytů je tedy celkem 2241. Při cca 5 000 obyvatelích by
obložnost bytů činila 2,23 obyvatel na byt. Při 5 500 obyvatelích by se obložnost bytů navýšila na 2,45.
Přehled navržených ploch změn pro účely bydlení je uveden v tabulce „Bilance ploch změn navržených
pro bydlení“ vložené za tuto stranu.
Řešením územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území - podmínky
využití ploch umožňují intenzivnější využití zastavěného území, v plochách bydlení je možné realizovat i
související občanské vybavení. Nové plochy pro výstavbu jsou sumarizovány v tabulce „Přehled
návrhových ploch“.

Poznámka: Obec Horšovský Týn s památkovou rezervací je i cílem turistů, což také směřuje k využití
zástavby pro ubytování (penziony).
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BILANCE PLOCH ZMĚN NAVRŽENÝCH PRO BYDLENÍ
ÚP HORŠOVSKÝ TÝN - počet obyv. 4 924 (SLDB 2011)
Způsob využití

Označení
plochy

Výměra v m2
podrobnější členění

kód

Z1
Z1a
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z9
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z21
Z22
Z40
Z41
Z44
Z45
Z47
Z49
Z50
Z51
Z52
Z53
Z54
Z55
Z81
Z82
Z83
P95
P96
P97
Celkem

Atelier URBI,
Brno

BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
SV
SV
SV
SM
SM
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
BI
SV
SV

plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy
plochy

bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
bydlení individuálního
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné městské
smíšené obytné městské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské
bydlení individuálního
smíšené obytné venkovské
smíšené obytné venkovské

44
16
88
12
9
7
5
7
9
26
2
37
4
10
5
4
4
2
8
2
23

498
692
001
715
683
103
387
896
955
935
463
725
522
425
705
801
024
385
194
098
060
971
1 835
12 218
2 035
828
7 102
1 548
2 134
2 543
1 024
5 908
4 310
3 186
28 698
904
1 487
410 998

Počet RD
(BI pozemek
1200m2, SV
1500m2)

37
14
73
11
8
6
4
7
8
22
1
31
4
9
5
1
2
2
5
1
12
1
1
7
1
1
5
1
1
1
1
4
3
2
24
1
1
318

Počet
obyvatel
(cca)
2,5 ob./BJ

93
35
183
26
20
15
11
16
21
56
3
79
9
22
12
3
5
5
13
3
30
3
3
18
3
3
13
3
2
3
2
10
8
5
60
3
3
795

Územní plán Horšovský Týn

Odůvodnění ÚP

B.8. VYHODNOCENÍ

KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH

ÚZEMNÍCH VZTAHŮ
Město Horšovský Týn se nachází v jihozápadní části Plzeňského kraje, v okrese Domažlice. Kraj je
součástí regionu ČR NUTS II Jihozápad. Okres sousedí se spolkovou republikou Německo.
Správní území města tvoří Horšovský Týn a řada menších obcí.
Nový územní plán nemění postavení města v systému osídlení, ani neovlivňuje širší vztahy v území
definované původním územním plánem, případně dalšími koncepčními dokumenty celostátního nebo
krajského významu.
Navržené řešení nemá zásadní vliv na širší dopravní vztahy (řešení přeložek silnic I. a II. třídy se
odehrává ve správním území města s výjimkou přeložky silnice II/197 v Tasnovicích, kde přechází do
sousední obce Štítary). Nemá vliv ani na širší vztahy technické infrastruktury v území a na vymezený
územní systém ekologické stability (byl se sousedními obcemi koordinován). Nedotýká se ptačích oblastí
nebo evropsky významných lokalit.

B.8.1

Koordinace řešení se sousedními obcemi

Dopravní řešení:
•

variantní návrh koridoru pro přeložku silnice II/200 mimo řešené území nebyl do ÚP Horšovský Týn
převzat, koordinace této problematiky se sousedními obcemi není nutná,

•

koridor pro přeložku silnice II/197 v Tasnovicích, v návrhu ÚP Horšovský Týn bylo řešení
koordinováno s ÚP Hostouň, místní část Štítary.

Řešení technické vybavenosti:
•

je koordinováno řešení územních rezerv pro plochy vodohospodářské (území řízené inundace)
v Oplotci se sousední obcí Štítary,

•

další koordinace se sousedními obcemi není nutná.

Řešení ÚSES:
•

řešení ÚSES bylo koordinováno s platnou ÚPD sousedních obcí. Obce, které nemají územní plán
vydán, budou v řešení navazovat na větvě ÚSES, končící na jejich hranicích (Puclice, Bukovec).

B.8.2

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona),
s odůvodněním potřeby jejich vymezení

V Aktualizaci č.1 ZÚR PK byl záměr „II/200 - Horšovský Týn, obchvat“ zařazen mezi dopravní řešení,
která mají být prověřena v územních plánech obcí a ze seznamu záměrů byl vypuštěn. Byl nahrazen
propojením Domažlic s Borem u Tachova novou trasou západně Horšovského Týna v trase stávající
II/195.
Byla zrušena významná dálková cyklotrasa podél Radbuzy a ve směru do Domažlic (vč. veřejně
prospěšných staveb).
V návrhu ÚP Horšovský Týn byl záměr „II/200 - Horšovský Týn, obchvat“ řešen přeložkou silnice západně
zástavby města Horšovský Týn s okrajovým zásahem přeložky do ochranného pásma vodních zdrojů. Po
opakovaném společném jednání byla na základě pokynů pro úpravu návrhu ÚP přeložka II/200, vedená
západně Horšovského Týna, vypuštěna.
Záměr na cyklotrasu podél Radbuzy je obnoven. Záměr nadmístního významu je třeba do nadřazené ÚPD
promítnout.

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI

82

Územní plán Horšovský Týn

Odůvodnění ÚP

B.9. VYHODNOCENÍ

SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A VYHODNOCENÍ SOULADU

VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ

-

SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI

K JEJÍ ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE

§ 51

ODST.

2

STAVEBNÍHO

ZÁKONA,

-

S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ

POSTUPU PODLE §

-

S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU V PŘÍPADĚ POSTUPU

PODLE §

-

51 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA,

54 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA,

S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE

B.9.1
a)

§ 55 ODST. 3 SZ

Vyhodnocení splnění požadavků zadání

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Splněno, viz text Odůvodnění, kap. II.2.1.
b)

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Splněno, viz text Odůvodnění, kap. II.3.2.1.
c)

Požadavky na rozvoj území obce

Hlavním cílem zpracování územního plánu Horšovského Týna bylo vyřešit problematiku nadmístní dopravy
a navrhnout dostatek nových zastavitelných ploch zejména pro bydlení, sport a tělovýchovu, denní
rekreaci a občanskou vybavenost, s cílem vytvořit podmínky k možnému rozvoji města.
Projektant prověřil požadavky vlastníků nemovitostí (navrhovatelů), kteří vznesli podněty na změnu
využití ploch oproti dosud platnému ÚP a záměry města. Jednotlivé podněty a záměry vyhodnotil
následovně:
Tabulka č.1 – požadavky navrhovatelů
č.

navrhovatel

Specifikace návrhu

pozn. projektanta

1.

MO ČRS

Vybudovat rybník v parku, nejlépe akceptováno
v rámci protipovodňových opatření (p.č.
1866/3, 1864)

2.

Volný Karel a Marie

Zařadit část pozemku p.č. 1497/2 k.ú. akceptováno
Horšovský Týn pro rozšíření objektu
autodílny
a
zřízení
parkovací
a příjezdové plochy

3.

Alena Radová

Zařadit pozemky p.č. 1912/7-11 a neakceptováno, ploch
1914/14 v k.ú. Horšovský Týn do plochy pro výstavbu je
pro výstavbu RD ve farmářském stylu
nadbytek, pozemky
nenavazují na zastavěné
území

4.

Ing. Jitka Urbanová

Zpřístupnění pozemků na p.č. 1773,
lokalita Šachovice, dále p.č. 1267/52,
1267/1, lokalita Bílá louka
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Vypuštění kom. za hřbitovem vč. vedení
vodovodu
Zachování územní rezervy v lokalitě 235
dosud platného ÚP

v KPÚ, v lokalitě Bílá
louka je nutno řešit
zpřístupnění pozemků
v souvislosti s projektem
přeložky silnice I/26
Kom. za hřbitovem,
požadovaná
objednatelem
dokumentace je vedena
pouze okrajem
pozemku, vodovod
vypuštěn,
lokalita 235 je dle
návrhu ÚP součástí NZ.o

5.

Jiří Olejník, SVJ

Začlenit objekt na pozemcích p.č.
1823/3, 1823/10 do ploch pro bydlení

6.

Sbor dobrovolných hasičů
Horní Metelsko

Zahrnout pozemek p.č. 524 v k.ú. Horní akceptováno jako
Metelsko do plochy pro sport a kulturu
stabilizovaná plocha pro
tělovýchovu a sport

7.

Ing. Václav Holý, Bc.
Marcela Vejvodová,
Horšovský Týn

Zahrnout pozemky p.č. 1927/16 v k.ú. akceptováno
Horšovský Týn do návrhových ploch pro
výstavbu rodinných domů

8.

Václav Pikhart, Tasnovice

Zařadit pozemky p.č. 42/1, 44/2, 48/1,
48/2, 48/4-7, 52, 65, 568/1-2 v k.ú.
Tasnovice do ploch pro bytovou
výstavbu

neakceptováno,
kapacitní výstavba
v Tasnovicích není
vhodná, rozvoj
soustředěn do
Horšovského Týna

9.

Josef Škopek, Horšovský
Týn

Zařadit pozemky p.č. 524/1,2, 523/2,19,
536 pro vybudování zemědělského
zázemí, dále část p.č. 536, 524/1 ve
Věvrově na výstavbu RD

akceptováno částečně,
zem. zázemí lze
realizovat v zem. krajině
(§18 stavebního zákona,
výstavba RD zakreslena
pouze jako územní
rezerva

10.

Machovi, Jírovcovi,
Horšovský Týn

Zařadit pozemky p.č. 103/2-7 v k.ú. převážně akceptováno
Horšovský Týn do ploch, umožňujících pozemky ve vazbě na
výstavbu RD
zástavbu jsou
stabilizované plochy BI,

11.

Jindřich Levý, Horšovský
Týn

Zařadit pozemek p.č. 1058/4 v k.ú. akceptováno jako
Horšovský Týn do ploch pro komerční rozvojová plocha pro
využití
drobnou a řemeslnou
výrobu

12.

Hana a Josef Štěpánovi

Zařadit pozemek p.č. 600 a 615 v k.ú. akceptováno
Horšovský Týn do ploch pro komerční
využití

13.

Marek Levý, Horšovský
Týn

Zařadit pozemky p.č. 1823/68, 1824/64, neakceptováno
1823/69, 1823/65, 1823/67, 1053 v k.ú. z důvodů ochrany údolí
Horšovský Týn do ploch pro bydlení
Křakovského potoka
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Tabulka č.2 – požadavky města
č.

navrhovatel

Specifikace návrhu

pozn. projektanta

1.

Zastupitelstvo města

Plochy pro bydlení mezi Lidickou ulicí a akceptováno
zdí obory

2.

Zastupitelstvo města

Plochy pro bydlení u Lazeckého potoka

3.

Zastupitelstvo města

Prostor bývalé bažantnice – plochy pro akceptováno
výstavbu RD převést z územních rezerv
na návrh

4.

Zastupitelstvo města

Zařadit do ploch pro bydlení prostor akceptováno formou
mezi FADISem a silnicemi HT
ploch smíšených
obytných městských

5.

Zastupitelstvo města

Zařadit do ploch pro bydlení zahradní neakceptováno,
kolonii při II/197 (Vrchlického)
nadbytek ploch

6.

Zastupitelstvo města

Zařadit do ploch pro bydlení prostor neakceptováno,
jižně od lomu v Železniční ulici
nadbytek ploch

7.

Zastupitelstvo města

Zařadit do ploch pro bydlení prostor na akceptováno částečně,
západní straně cesty z Gorkého ulice u pro veřejnou občanskou
zdi Zámeckého parku
vybavenost

8.

Zastupitelstvo města

Zařadit do ploch pro bydlení prostor při akceptováno,
ulici K terénu
viz požadavky
navrhovatelů

9.

Zastupitelstvo města

Zařadit do ploch pro bydlení prostor akceptováno, viz
bytového domu v Zahradní ulici
požadavky navrhovatelů

10.

Zastupitelstvo města

Lesík v Zahradní ulici – ponechat stav, část lesa je navržena
zařadit do lesů zvláštního určení
pro rozvoj sousedního
výrobního areálu, režim
lesa zvláštního určení ÚP
neřeší

11.

Zastupitelstvo města

Zařadit do ploch pro bydlení prostor akceptováno částečně,
jižně bývalého hliniště severně ulice bez možnosti nové
Plzeňské
výstavby

12.

Zastupitelstvo města

Zařadit do ploch pro bydlení pozemky neakceptováno, viz
východně areálu firmy Gerresheimer
požadavky navrhovatelů
(bod 13)

13.

Zastupitelstvo města

Vymezit pozemky východně od silnice neakceptováno, viz
směr Borovice na výstavbu RD, rekreaci požadavky navrhovatelů
a zemědělství
(bod 3)

14.

Zastupitelstvo města

Vymezit plochy
v Horšově

pro

výstavbu

RD akceptováno částečně,
nadbytek ploch

15.

Zastupitelstvo města

Vymezit plochy
v Semošicích

pro

výstavbu

RD akceptováno částečně,
nadbytek ploch

16.

Zastupitelstvo města

Vymezit plochy
v Tasnovicích

pro

výstavbu

RD neakceptováno, viz
požadavky navrhovatelů
(bod 8)
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17.

Zastupitelstvo města

Vymezit plochy pro výstavbu RD ve akceptováno částečně,
Věvrově
viz požadavky
navrhovatelů (bod 9)

18.

Zastupitelstvo města

Umožnit výstavbu uvnitř obcí

19.

Zastupitelstvo města

Řešit rozlivovou zónu mezi Radbuzou akceptován nový záměr
a ulicí Vrchlického
na sportovně rekreační
využití, zóna řízeného
rozlivu je řešena
v Oplotci

20.

Zastupitelstvo města

Řešit zkapacitnění odtoku z města

ÚP vytváří předpoklady
pro vsakování dešťových
vod místo navyšování
odtoku

21.

Zastupitelstvo města

Řešit záplavovou zónu Semošice

navrženo ohrázování
zástavby u řeky

22.

Zastupitelstvo města

Vymezit plochy pro
Lidickou a Novu Vsí

23.

Zastupitelstvo města

Kultura, přestavba kláštera, revitalizace akceptováno
návsí
v podmínkách pro
využití ploch

24.

Zastupitelstvo města

Zahrnout pozemky mezi ZUŠ a ulicí Na akceptováno, viz
přeložce do návrhových ploch pro požadavky navrhovatelů
komerční využití
(bod 12)

25.

Zastupitelstvo města

Rozšířit pozemky firmy Autoslužby Levý

akceptováno, viz
požadavky navrhovatelů
(bod 11)

26.

Zastupitelstvo města

Přemístit RS plynovodu Masarykova

neakceptováno, není
důvod

27.

Zastupitelstvo města

Navrhnout optimální způsob zásobování posouzeno, převážně
vodou a odkanalizování ve vesnických ponechán současný stav
částech

28.

Zastupitelstvo města

Zřízení záložních vodních zdrojů

29.

Zastupitelstvo města

Řešit likvidaci dešťových
přívalových deštích

30.

Zastupitelstvo města

Vybudování cyklostezek

31.

Zastupitelstvo města

Městské koupaliště, volnočasové aktivity akceptováno, požadavek
mezi řekou a ulicemi Vrchlického je v rozporu
a Plzeňskou
s požadavkem viz bod
19

32.

Zastupitelstvo města

Živičná plocha v Železniční ulici pro navrženy plochy
biketrial
odpadového
hospodářství

33.

Zastupitelstvo města

Podhájí – ponechat stav
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34.

Zastupitelstvo města

Respektovat stávající sportovní plochy

akceptováno

35.

Zastupitelstvo města

Vymezit rezervní prostor pro golfové neakceptováno, není
hřiště
reálné

36.

Zastupitelstvo města

Přehodnotit rozsah ÚSES v intravilánu akceptováno
města

37.

Zastupitelstvo města

Mokřad mezi řekou a Ul. Vrchlického území je navrženo
vyřadit z kategorie významný krajinný k využití pro rekreaci na
prvek
plochách přírodního
charakteru

38.

Zastupitelstvo města

Výrazně zmenšit OP MPR

nelze řešit v ÚP

Zdůvodnění nepodstatné úpravy v ploše VD - výroby a skladování - drobná a řemeslná
výroba - postup pořizování v dotčené ploše Z84.
Před společným jednáním o návrhu ÚP. Plocha Z84 (na počátku pořizování ÚP Z48) Semošice byla
do ÚP zahrnuta po podání podnětů pana Zdeňka Narovce, majitele pozemků v této ploše. Plocha Z48
s funkcí smíšená obytná venkovského typu. Podnět č.38 ze dne 9.8. 2017, pana Zdeňka Narovce,
obsahoval jeho žádost o zařazení pozemků v této ploše do ploch pro bydlení ke stavbě RD. Jelikož se
výše uvedená plocha nachází v centru - náves Semošic, v blízkosti stávajícího objektu prodejny Jednoty
a stávajícího objektu Autoservisu ( ten je ve vlastnictví pana Zdeňka Narovce), byly stanoveny podmínky
využití nově navržené plochy pro venkovské bydlení takové, aby byla zaručena pohoda bydlení pro pana
Zdeňka Narovce, ale i ostatní stávající obytné plochy, které se nacházejí v bezprostředním sousedství
a nacházejí se na nich již rodinné domy. Z důvodu zajištění pohody bydlení byly stanoveny podmínky pro
provozování drobné a řemeslné výroby a jako nevhodné provozy byly vyjmenovány např. autodílny,
lakovny, pily, tedy provozy, které svou činností vyvolávají zvýšení škodlivin a nárůst intenzity dopravy.
Dále byla stanovena podmínka zastavitelnosti plochy 25 %, důvodem byla ochrana území před
přívalovými dešti a srážkovou vodou a dále zachování struktury venkovské zástavby.
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále
v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, jsou plochy funkčního využití rozděleny na
bydlení, výrobu, smíšené bydlení, rekreaci atd. tak, aby se navzájem činnostmi, které v nich
budou probíhat nerušily a neovlivňovaly. Jedním z úkolů územního plánování je toto
rozdělení zajistit v souladu s předpisy dalších dotčených orgánů jako je hygiena, hasiči,
životní prostředí atd. Návrh územního plánu byl projednán ve společném jednání o ÚP s návrhovou
plochou Z48 Semošice s funkcí smíšenou obytnou bez dalších námitek dotčených vlastníků pozemků.
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Plochy bydlení
zpracovatel ÚP provedl stabilizaci ploch a prověřil záměry na nové lokality (stanovil podmínky pro
výstavbu – přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné). Návrhové plochy byly částečně omezeny
s ohledem na jejich nadbytečnost při dlouhodobé stagnaci počtu obyvatel města, rozvojové zóny
v Horšově a Semošicích byly omezeny na dostavbu proluk,
možnost vymezit plochy čistého bydlení nebyla využita, v plochách bydlení je možno umístit jiné
přípustné nebo podmíněně přípustné objekty pouze tehdy, nemají-li vliv na sousední chráněné prostory,
možnost výstavby na volných pozemcích v místních částech byla z větší části omezena na
stabilizované plochy (smíšené obytné venkovské),
parkovací stání pro automobily v plochách bydlení hromadného mohou být součástí těchto ploch
a tuto podrobnost je nutno řešit generelem dopravy v klidu,
-

byly prověřeny potřeby a vymezeny nové plochy pro občanské vybavení.
Plochy rekreace a sportu
(jedná se o plochy rekreace, samostatně pak o plochy občanského vybavení – tělovýchovu a sport)

-

byl vypuštěn záměr na situování golfového hřiště (dle dohody s objednatelem).
Plochy občanského vybavení

požadavky na plochy byly respektovány a zakresleny v grafické části dokumentace s výjimkou
požadavků, které nelze řešit v měřítku koncepční dokumentace 1:5 000 – revitalizace návsí místních částí
je možná v rámci stabilizovaných ploch veřejných prostranství. Potřebu odstavných stání na plochách
veřejných prostranství je nutno řešit koncepčně generelem dopravy v klidu, nebo v podrobnější
dokumentaci na úpravu návsí,
plochy pro tělovýchovu a sport byly hierarchizovány a s ohledem na docházkové vzdálenosti
situovány v Horšovském Týně do tří lokalit. Plocha pro městské koupaliště byla vytipována mezi ulicí
Vrchlického a Radbuzou a řešena zčásti pro zástavbu (krytý bazén), zčásti pro rekreaci na plochách
přírodního charakteru (lze zde zřídit přírodní koupaliště).
Plochy dopravní a technické infrastruktury
-

byly zohledněny požadavky zadání na řešení silniční sítě,

stávající polní cesty jsou převážně součástí stabilizovaných ploch zemědělských, lze je zpřesňovat
v podrobnější dokumentaci, bez fixování v ÚP města, kde by vyvolávaly změny. Návrhové trasy jsou
v měř. 1:5 000 zakresleny schematicky, trasy je nutno dořešit v komplexních pozemkových úpravách,
-

regulační stanice plynovodu v ulici Masarykově je respektována, přemístění není nutné,

zásobování vodou a likvidace odpadních vod v místních částech je z ekonomických důvodů řešena
pouze lokálně,
návrh na odkanalizování dešťových vod při přívalových deštích vyžaduje podrobnější studii
odkanalizování.
Plochy zemědělské a průmyslové výroby
byly prověřeny potřeby rozvoje a nové plochy navrženy především ve vazbě na stávající areály,
současně byly vymezeny plochy přestavby na území tzv. brownfields,
-

rozšíření průmyslové zóny u Horšova bylo vymezeno v rozsahu dle požadavků objednatele,

zemědělské zázemí v k.ú. Věvrov bude řešeno v souladu s § 18 stavebního zákona na plochách
zemědělských,
-

hnojiště v Podražnici je stabilizované.
Zpracovatel dále navrhl protipovodňová opatření v Horšovském Týně a v Semošicích (navýšení
terénu, ohrázování).
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Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci
a koncepci uspořádání krajiny)
Urbanistická koncepce

stávající urbanistická koncepce byla zachována – byla respektována městská památková
rezervace a posíleno centrum města, byly respektovány dominanty města, stávající charakter sídla
a hladina zástavby,
zastavitelné plochy byly řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím zábor
krajiny. ÚP stanovil podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, přípustné
využití, nepřípustné využití, podmíněně přípustné využití včetně stanovení podmínek prostorového
uspořádání),
byly stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu, tzn. výškové regulace zástavby,
a intenzita využití pozemků v jednotlivých plochách,
k plochám, na něž je předepsáno zpracování územních studií, zpracovatel stanovil požadavky na
řešení a k plochám přestavby regulativy vymezující činnosti,
-

byly vymezeny plochy a koridory územních rezerv.
Koncepce uspořádání krajiny

síť místních a účelových komunikací nebyla vždy podrobně specifikována, je povětšině součástí
ploch zemědělských a lesních, případně přírodních. Navržené doplnění bude předmětem řešení
komplexních pozemkových úprav,
pro zachování krajinného rázu nebyla navrhována výstavba na horizontech, byl omezen rozvoj
průmyslové zóny u Horšova a navrženo ozelenění hranice areálů,
při vymezování zastavitelných ploch byly zohledněny dálkové pohledy na dominanty obce
(i venkovských částí), s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury,
v nivách toků byla omezena výstavba, ale v rámci města zde bylo doplněno občanské vybavení
s návrhem eliminace záplav na těchto polohách,
protierozní úpravy a opatření je třeba řešit v komplexních pozemkových úpravách, v ÚP nebyla
specifikována, byly vymezeny plochy pro řízenou inundaci v Oplotci a Tasnovicích,
-

byly vytvořeny předpoklady pro podporu rozvoje stávajících ploch zeleně,

-

byly chráněny hodnoty příměstské krajiny.

e)

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura

zpracovatel převzal a stabilizoval záměr přeložky silnice I/26, záměr průtahu Horšovem silnice
II/200 a obchvat Horšovského Týna. Přeložka II/200 jen velmi omezeně zasahuje okraj Horšovké obory
a okraj ochranného pásma vodních zdrojů – ve všech ostatních prověřovaných variantách řešení byl
dopad na chráněné hodnoty mnohem podstatnější a to i ve variantě č.2 územní rezervy (byla vypuštěna
na základě jednání na Ministerstvu kultury),
úkol prověřit a vyhodnotit potřebu parkovacích míst u kina a v ulici Vrchlického u hřiště je nutno
dořešit generelem statické dopravy ve městě,
zpracovatel vyhodnotil a navrhl nejvhodnější lokalitu pro umístění třetího mostu přes řeku
Radbuzu ve městě, a to i s ohledem na návrh přeložky silnice II/200 (ve variantách),
do návrhu ÚP byl zapracován příslušný úsek nadregionální cyklostezky Praha – Plzeň –
Regensburg včetně navazující sítě cyklostezek.
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Technická infrastruktura
Zásobování vodou
bylo respektováno zásobování pitnou vodou ze stávajícího skupinového vodovodu, kapacita
stávajících zdrojů a stávající vodovodní sítě je dostatečná i pro rozvoj (posílení kapacity vodovodů se
nejeví nutné, celková spotřeba vody dle PRVKC není překročena),
tlakové poměry jsou v souladu s ČSN 755401 (vodovody) a ČSN 730873 (požární), případné AT
stanice je nutné prověřit podrobnějším zaměřením a návrhem. Zdroje požární vody jsou ve městě
dostačující v souladu s ČSN 730873 (požární),
zpracovatel respektoval podmínky ochranného pásma vodohospodářských zařízení s výjimkou
okrajové plochy ochranného pásma vodního zdroje, které je omezeno návrhem přeložky silnice II/200.
Všechny dále sledované varianty plynulého obchvatu II/200 toto pásmo zasahovaly podstatněji, případně
jej protínaly uprostřed. Při respektování OP vodního zdroje není plynulý obchvat na území Horšovského
Týna řešitelný a bylo by nutno jej z řešení ÚP vypustit.
Kanalizace
zpracovatel řešil v rámci zachování odtokových poměrů z území podmínky pro vsakování dešťové
vody na jednotlivých pozemcích a to formou podmínek pro výstavbu.
Zásobování plynem
byla zachována stávající koncepce zásobování
bezpečnostního a ochranného pásma energetických zařízení.

plynem,

byly

respektovány

podmínky

Zásobování elektrickou energií
zásobování elektrickou energií bylo vyhodnoceno s ohledem na návrh zastavitelných ploch, byly
respektovány podmínky ochranných pásem energetických zařízení,
požadavek na připojení všech rozvojových lokalit na síť NN podzemní kabelovou trasou není
předmětem návrhu ÚP.
Telekomunikační spojení
-

byl respektován stávající koncept vedení telekomunikační sítě.
Nakládání s odpady

byl respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu - skládka
Lazce, byly respektovány stávající plochy vymezené pro sběrné dvory, recyklační centra stavebního
odpadu, výkup druhotných surovin,
zpracovatel navrhl, aby pro úložiště výkopové zeminy byla dočasně využita strž v lokalitě Za
klášterem a následně terén upraven pro vedení místní komunikace v rámci územních rezerv pro výstavbu
rodinných domů.
f)
-

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území
zpracovatel řešil ochranu kulturních urbanistických, architektonických a přírodních hodnot.

byly minimalizovány zásahy do vzrostlé zeleně na nelesní půdě, zejména do doprovodných
porostů podél vodních toků a komunikací,
byl vzat zřetel na ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) ochranné pásmo
lesa 50 m,
byla vymezena výšková hladina zástavby, nenarušující pohledové osy na dominanty obce. Návrh
nových zastavitelných ploch vytváří ucelený obvod sídla a respektuje dálkové pohledy na sídlo.
Historické, architektonické a urbanistické hodnoty území:
je zajištěna ochrana hodnot - objektů a prostranství v obvodu městské památkové rezervace
Horšovský Týn, včetně všech ostatních památkově chráněných objektů ve správním území města,
jsou respektovány další památky (sochy, křížky u cest, boží muka, kapličky, pomníky) zapsané
v seznamu památek,
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výrobní objekt v bývalé továrně LIKO (Fruta) v Pivovarské ulici bude respektován v rámci ploch
přestavby.
Přírodní hodnoty
-

koncepce řešení ÚP města zajišťuje ochranu významné zeleně, včetně alejí u polních cest,

přeložka silnice II/200 je řešena tak, aby nebyla ovlivněna alej vedoucí ke kostelu sv. Anny na
Vršíčku (Horšovský Týn - sochy),
je respektováno terasovité návrší vedoucí ke kostelu sv. Vavřince (Tasnovice), v Tasnovicích není
navrhována žádná nová zástavba,
v území Královské rokle v lese za zámeckým parkem (Horšovský Týn) je navržena nová vodní
nádrž, vzhledem k pohledové exponovanosti svahů západně rokle je navrženo ozelenění okrajových částí
rozvojových ploch průmyslové zóny,
niva a tok řeky Radbuzy jsou řešeny převážně jako plochy přírodní (ÚSES), ve vazbě na zástavbu
Horšovského Týna i k využití pro rekreaci na plochách přírodního charakteru,
g)

územním plánem je respektováno území s archeologickými nálezy.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

po dohodě s městem byly navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření (dále jen „VPS a VPO“),
pro které bude uplatněn institut vyvlastnění či předkupního práva,
u vymezení VPO, s možností uplatnění předkupního práva, byly uvedeny náležitosti k následnému
zápisu na list vlastnictví (VPO, v čí prospěch má být předkupní právo vloženo, název katastrálního území
a čísla pozemků).
h)

zpracovatel prověřil potřebu asanace území (týká se lokalit přestavby).
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)

požadavek na vymezení tzv. ochranného (clonícího) území v okolí průmyslových zón, ve kterém
budou stanoveny podmínky, které je nutno respektovat, popř. aktivity, které jsou v tomto území
nepřípustné, je nahrazen obecnými podmínkami pro vzájemné situování ploch,
podmínky vymezeného záplavového území hranicí stoleté vody (Q100) a vymezené aktivní zóny
záplavového území (AZZÚ), stanovené příslušným orgánem, byly zahrnuty do funkčních a prostorových
regulativů zástavby,
protierozní opatření k zamezení vodní eroze a splachů půdy byla stanovena obecně, na území
Oplotce je zakreslena územní rezerva vodohospodářské plochy – plochy řízené inundace,
bylo stabilizováno ochranné území v okolí hřbitova za účelem uchování pietního místa (pietní OP
je návrhem ÚP, je nutno jej vyhlásit v územním řízení),
v návrhových plochách je stanoveno, že v nich musí být řešeny zdroje požární vody a zásobování
požární vodou a zastavitelnost území musí být navržena ve vztahu k požární bezpečnosti staveb
a technologií,
ve správním území města Horšovský Týn se nachází ložiska nerostných surovin, která jsou
respektována - s uvedením iden. čísla Geofondu - ložiska nebilancovaná– 517 360 000, 517 400 000,
ve správním území města Horšovský Týn se vyskytuje lokální poddolované území Oplotec
(železná ruda, 1988), Horšovský Týn (1986), plošné poddolované území Svinná – Hašov, jsou
respektovány.
i)

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

posouzení vlivu snížení přelivu jezu u kina a regulace řeky v prostoru od mostu k lávce na výšku
povodňových hladin ve městě (zmírnění následků velkých vod), není předmětem řešení ÚP, nutno zadat
technické řešení problému
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zpracovatel posoudí možnosti využití (spíše vyloučí nevhodné a ponechá širší možnosti)
nevyužitých objektů v majetku města (klášter, míčovna, stará škola), v ÚP bylo respektováno,
zpracovatel prověřil možnosti využití ploch mezi řekou a ulicí Vrchlického, mezi řekou a Plzeňskou
ulicí (rozpor se záplavovým územím Radbuzy). Do území mezi řekou a ulicemi Vrchlického a Plzeňskou
navrhl mimo AZZÚ situovat plochy pro tělovýchovu a sport.
j)

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

město Horšovský Týn leží v nadmístní rozvojové ose OR4 Plzeň – Domažlice - hranice ČR (Regensburg) vymezené v ZÚR PK a k.ú. Horšovský Týn je v rámci této osy rozvojovým územím. Cíle
a požadavky plynoucí ze ZÚR PK jsou popsány v bodě II.2.1 tohoto odůvodnění,
v rámci zachování kontinuity vývoje se zastavitelné plochy do ÚP pokud možno přebírají,
s ohledem na jejich velký rozsah bylo nutno některé okrajové polohy omezit,
s ohledem na účelné využití a prostorové uspořádání území a na hospodárné využívání veřejné
infrastruktury není podporován rozvoj místních částí (malých osad),
při vymezování zastavitelných ploch pro bydlení je v rámci předepsaných územních studií nutno
zajistit dostupnost veřejných prostranství, veřejné zeleně a míst pro krátkodobou rekreaci. Bude
stanovena míra maximálního zastavění pozemků a zajištěna důsledná ochrana před živelným
a nekoncepčním zastavováním ploch, budou stanoveny podmínky pro řešení veřejných prostranství,
zastavitelné plochy pro umístění podnikatelských aktivit byly v souladu s požadavky ZÚR PK
vymezovány zejména v návaznosti na nadřazený systém dopravní a technické infrastruktury a s ohledem
na zásady ochrany přírodních a kulturních hodnot území.
jako plochy přestavby byly vymezeny zejména problematicky využívané plochy bývalých areálů
výrobních areálů, které ztratily charakter jednotného areálového konceptu, jsou rozprodány, využívány
a dále chaoticky zastavovány jako samostatné pozemky. Byly vytvořeny podmínky pro začlenění těchto
ploch do struktury města a stanoveny podmínky pro vymezení veřejných prostranství a pro ochranu
sousedních ploch.
k)
l)
m)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
bylo nutno určit více lokalit, kde je potřeba vztahy řešit územní studií.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich využití stanovených regulačním plánem
nebyly vymezeny žádné lokality s požadavkem na vypracování regulačního plánu.
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování
vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv
na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán uplatnil požadavek
na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí na základě Požadavků na rozvoj území
obce (bod c zadání) a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb.. Vzhledem k tomu, že
návrh ÚP Horšovský Týn neobsahuje - dle rozhodnutí objednatele dokumentace - kontroverzní návrh
golfového areálu, dohodl objednatel dokumentace s Krajským úřadem PK, odborem ŽP, že vyhodnocení
není nutno zpracovat,
v řešeném území se vyskytují chráněné plochy NATURY 2000 (údolí Radbuzy), návrh ÚP do nich
nezasahuje.
n)
-

Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
zadání nepředpokládalo variantní řešení, koncept dle současně platné legislativy neexistuje,

vzhledem ke komplikované problematice koncepce dopravního řešení byl návrh ÚP Horšovský Týn
rozpracován ve variantách, pro opakované společné jednání jsou varianty dopravního řešení vypuštěny.

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI

92

Územní plán Horšovský Týn
o)

Odůvodnění ÚP

Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně
měřítek výkresů a počtu vyhotovení

-

formálně byl ÚP zpracován dle požadavků platné legislativy,
A. Výroková část:
1.

Základní členění území

1 : 10 000

2.

Hlavní výkres

1 : 5 000

3.

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000

Grafická část byla nad rámec zadání doplněna následovně:
4.

Dopravní řešení (detail Horšovský Týn)

1 : 5 000

5.

Vodní hospodářství

1 : 5 000

6.

Energetika a spoje

1 : 5 000

B. Odůvodnění:
7.

Koordinační výkres

1 : 5 000

8.

Širší vztahy

1 : 100 000 (dle ZÚR)

9.

Výkres předpokládaných důsledků řešení na PF

1 : 5 000

Poznámka: Výkres „1. Základní členění území“ byl po dohodě s pořizovatelem zpracován
v měřítku 1 : 10 000 (v zadání požadováno měřítko 1 : 5 000) – tento výkres tvoří přehled změn
v území, s ohledem na rozsah řešeného území je toto měřítko vhodnější, přehlednější.
S ohledem na velikost řešeného území jsou v návrhu ÚP pro společné jednání výkresy č. 3, 4, 5,
6 a 8 vytištěny pouze v rozsahu potřebném pro zobrazení řešení. Pro vydání ÚP budou výkresy
vytištěny v rozsahu celého správního území města.

B.9.2

Přehled úprav, vyhotovených po společném jednání (pro opakované
společné jednání)

Návrh ÚP byl upraven na základě pokynů pořizovatele ze dne 10.11.2017, viz vyhodnocení stanovisek.
Stanovisko ŘSD ČR
Přeložka I/26 je zařazena mezi VPS, pro které lze vyvlastnit, bez uplatnění předkupního práva.
Je respektován požadavek ŘSD, že v případě situování ploch pro individuální bydlení v sousedství ploch
pro dopravu bude uvedeno, že musí být v dalším stupni projektové dokumentace prokázáno, že
v chráněných venkovních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních
prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku, stanovené právním předpisem na
úseku ochrany veřejného zdraví (není nutno stanovovat formu hlukové studie).
V případě potřeby napojení některé z návrhových ploch na stávající silnici I/26 bude toto napojení
prověřeno v dalším stupni PD.
Stanovisko Ministerstva dopravy
– viz stanovisko ŘSD.
Podmínky pro výstavbu: V případě situování ploch pro individuální bydlení v sousedství ploch pro dopravu
a ploch pro výrobu musí být v dalším stupni projektové dokumentace prokázáno, že v chráněných
venkovních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech
staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku, stanovené právním předpisem na úseku ochrany
veřejného zdraví.
Stanovisko Ministerstva kultury a závěry z jednání dne 4.4.2017
Plocha přestavby na území nemovité kulturní památky – kapucínský klášter byla upravena dle požadavku
MK,
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z návrhu ÚP byla vyloučena zastavitelná plocha Z25-OV, a navrhovaná plocha zeleně přírodního
charakteru N105-ZP,
dopravní řešení přeložky silnice II/200 bylo omezeno na variantu č.1, varianta č.2 byla vypuštěna,
dopravní řešení je podmíněno dopravní prověřovací studií,
byly vypuštěny navrhované rybníky na Křakovském potoku,
byly upřesněny podmínky pro situování fotovoltaických elektráren (nelze je situovat v NPR, případně v 1.
OP NPR),
dále byly opraveny nesprávně popsané limity využití území a provedena změna v grafické části
dokumentace – zvýrazněno území NKP Obora Horšovská.
MěÚ Horšovský Týn, ŽP
Plocha Z61 TO byla vzhledem k současnému využití zakreslena jako stabilizovaná plocha TO,
plocha Z77 TO byla z návrhu vypuštěna,
pískovna u obalovny Valdorf byla zařazena mezi zastavitelné plochy pro výrobu,
byl proveden zákres stavové plochy TO – plocha sběrny.
Státní pozemkový úřad
V rozsahu 5 k.ú. byl vyměněn mapový podklad (Semošice, Podražnice, Borovice, Oplotec a Horšov)
a provedena nová digitalizace ploch s rozdílným způsobem využití území, s dopadem na upřesnění
zastavitelných ploch, ÚSES a limitů využití území,
ÚSES nelze vymezovat pouze na plochy mimo ornou půdu (viz metodika vymezování ÚSES), projednání
s vlastníky pozemků je součástí projednávání návrhu ÚP,
podmínky pro využití ploch umožňují situování polních cest v nezastavitelných plochách, vymezeny jsou
pouze páteřní cesty. Důvodem jsou chybějící KPÚ.
Policie ČR
Dopravní řešení přeložky silnice II/200 bylo omezeno na variantu č.1, varianta č.2 byla vypuštěna,
dopravní řešení je podmíněno dopravní prověřovací studií.
Povodí Vltavy
Vypuštěny zastavitelné plochy z AZZÚ.
Zákres vodních toků proveden v souladu s mapovým podkladem.
SŽDC
Doplněny podmínky pro výstavbu ve všech plochách s chráněnými prostory.
Obecné pokyny
Hasičské zbrojnice jsou součástí ploch smíšených obytných venkovských (jedná se o podlimitní plochy –
malé stavby).
Plochy přestaveb byly prověřeny.
Podněty a připomínky (viz tabulka)
Požadavky občanů a města na upřesnění návrhu ÚP byly převážně zohledněny.
Neakceptovány byly požadavky
1 – rekreace Věvrov, z důvodu ochrany přírody,
9 – vyhověno částečně
10 – střelnice, z důvodu hlučného provozu v malé vzdálenosti od obytné zástavby města a rozvojových
ploch pro obytnou zástavbu města,
13 – parkoviště, z důvodu ochrany přírody a krajiny,
14, 19, 42 – nedoporučuje se s ohledem na záplavové území přítoku Radbuzy,
16 – skládka Lazce je limitována plochou VKP,
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27, 34 – platí, že návrh ÚP je koncepční dokumentací, bez možnosti dořešení vztahů, které budou
předmětem řešení KPÚ. V koridoru pro přeložku silnice I/26 nemohou být zakresleny samostatné plochy
odpočívadel (problém bude řešen podrobnější dokumentací),
31 – nevhodné situování garáží v zástavbě,
33 – akceptován pouze navrhovaný rozsah,
35 – změna plochy veřejného prostranství na plochu zastavitelnou je zcela proti koncepci řešení, je nutné
zprůchodnění území podél železnice a otevření prostoru do ulice Domažlické včetně uvolnění
rozhledových polí,
36 – plocha v sousedství sběrného dvora, navržena pro drobnou a řemeslnou výrobu bez bydlení,
37 – využití omezeno v rámci regulativů,
52 – komunikace fyzicky neexistuje, nutno řešit v KPÚ.

Zdůvodnění nepodstatné úpravy v ploše VD - výroby a skladování - drobná a řemeslná
výroba - postup pořizování v dotčené ploše Z84.
Opakované společné jednání 10.4. 2018
V opakovaném společném jednání byla dne 21.3. 2018 vznesena připomínka pana Zdeňka Narovce
k ploše Z 48 bydlení, ve které požaduje jako provozovatel autoservisu rozšíření plochy pro vybudování
odstavných stání pro opravovaná vozidla a pro případné rozšíření podnikání na plochu Z48. Ve své
připomínce navrhuje ohraničení plochy pro podnikání zelení za účelem snížení případných nežádoucích
vlivů jeho podnikání na sousední rodinné domy, které jsou zařazeny ve stávajícím bydlení. Připomínka
byla předána pořizovatelem zpracovatelce k zapracování do ÚP. Připomínce bylo vyhověno a část plochy
Z48 zůstala pro bydlení s upozorněním na nevhodné stavby autodílny, lakovny, pily a část byla přidána do
plochy Z84 plochy výroby a skladování, ze které regulativ nevhodných staveb byl vypuštěn a dále v ní
nebyla stanoveno % zastavitelnosti.
Do návrhu pro veřejné projednání byla zapracována plocha VD - výroby a skladování Z84 bez návrhu
izolační zeleně a s možností výstavby RD v sousední ploše bydlení Z 48 pro pana Zdeňka Narovce. Plocha
VD již neobsahovala výčet nepřípustných činností např. autodílny, lakovny, pily, jako v předchozím
projednání plocha Z48, ani neobsahovala regulativ 25 % v zastavitelnost pozemků.
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Přehled úprav, vyhotovených po opakovaném společném jednání
(pro veřejné projednání)

Úpravy byly provedeny na základě pokynů, zaslaných pořizovatelem dokumentace dne 2.7.2018.

Poznámka: v následujícím textu jsou požadavky uvedeny zkráceně.
B.9.3.1 Požadavky dotčených orgánů
1.1 Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury požaduje mezi nepřípustné využití začlenit fotovoltaické systémy na střechách
i v jiných polohách na území MPR a OP MPR než v plochách TI.

Respektováno. Mezi nepřípustné využití bylo i v ostatních textově definovaných regulativech funkčního
využití území uvedeno: „.........včetně realizace fotovoltaických systémů na území MPR a 1.OP MPR“.
1.2 Ministerstvo dopravy
V textové části návrhu územního plánu Horšovský Týn požadujeme u ploch BI (plochy bydlení
individuálního), SM (plochy smíšené obytné městské) a OK (plochy občanského vybavení – komerční
zařízení) do podmínek prostorového uspořádání doplnit podmínku: „V případě potřeby napojení některé
z ploch na stávající silnici I/26 bude toto napojení prověřeno v dalším stupni PD“.

Respektováno.
1.3 Státní pozemkový úřad
Vyzývá úřad územního plánování k zajištění souladu návrhu ÚP Horšovský Týn a návrhu PSZ komplexní
pozemkové úpravy Semošice s ohledem na případnou realizaci navržených opatření a k zajištění
koordinace zpracovatele ÚP Horšovský Týn se zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy k.ú. Borovice
u Horšovského Týna.

Respektováno.
1.4 Ministerstvo obrany ČR
Nesouhlasí s plochou Z79 (plocha odpadového hospodářství), která je v návrhu ÚP vymezena na části
dotčených pozemků zapsaných na LV 1834 v k.ú. Horšovský Týn, ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit
má Ministerstvo obrany, organizační složka právnické osoby Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem MO, OÚSM Praha.

Respektováno, plocha byla vymezena mimo zájmové pozemky MO ČR.
1.5 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Viz 1.2 Ministerstvo dopravy
1.6 Stanovisko krajského úřadu, odboru životního prostředí
OCHRANA PŘÍRODY
Součástí návrhu územního plánu Horšovský Týn je i lokalita označená RN Z24 – plocha rekreace na ploše
přírodního charakteru. Využití lokality je třeba prověřit územní studií, kde bude specifikováno případné
konkrétní využití území a posouzení vlivu případného záměru na funkci regionálního biocentra.

Respektováno, u plochy Z 24 bylo doplněno prověření ÚS.
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Nové zastavitelné plochy na 2. třídě ochrany ZPF je možné vymezovat jen v případě, že budou
vykompenzovány vyřazením v současnosti zastavitelných ploch.

Respektováno následovně:
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Z81 SV – zredukována jen na malou část v blízkosti obce na 3. třídě ZPF.
Z30 OS - vyřazena
Z42 SK - vyřazena
Z39 OK - vyřazena
Z54 SV – pokyn zredukovat pouze na bonitu 3. třídy byl splněn v podmínkách pro využití plochy výstavba bude probíhat na plochách 3.třídy, ostatní část plochy SV bude využita jako zahrada.
Z109 ZP – převedeno do územních rezerv
Z110 ZP – převedeno do územních rezerv
Z65 VL – převedeno do územních rezerv
Z66 VL – převedeno do územních rezerv
Z38 SK – převedeno do územních rezerv
Z58 SK – převedeno do územních rezerv a nově vymezena plocha v lokalitě průmyslové zóny
Z23 SV - převedeno do územních rezerv
Z2 BI – částečně převedeno do územních rezerv
STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ
Nemá námitek k vymezení ploch na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, avšak požaduje pro
plochu přestavby P95 - plocha bydlení individuálního uvést v územním plánu jednoznačný regulativ,
vylučující na vymezené ploše umisťovat stavby od okraje lesa ve vzdálenosti menší než 25 metrů.

Respektováno, viz kapitola A.3.
B.9.3.2 Pokyny na základě připomínek Výboru pro územní rozvoj Města Horšovský Týn
a) Vyřadit z návrhu veškeré navrhované obchvaty silnic II. třídy (bude řešeno v budoucí změně územního
plánu), včetně souvisejících ploch ochranné zeleně (N175 ZP, N176 ZP), jako řešení dopravní situace
ponechat pouze přeložku I/26 a třetí most.

Respektováno s výjimkou přeložky II/197 V Tasnovicích a přeložky II/200 v Horšově, tyto přeložky je
nutno převzít z nadřazené dokumentace – ZÚR PK.
b) Zredukovat požadavky na zpracování územních studií v návrhu územního plánu. Plochy podmínit
zpracováním dohody o parcelaci. Požadavek na územní studii u ploch k bydlení ponechat pouze v lokalitě
U obory.

Respektováno s výjimkou lokality Z11, P95 (Bažantnice). Dohodu o parcelaci nelze uplatnit v plochách na
zelené louce a v plochách přestavby, kde nejsou situovány komunikace a dohodou nelze zajistit
urbanistickou kvalitu a koncepční vymezení veřejných prostranství.
c) Plochy vyřadit dle dohody s orgánem ZPF (plochy 81 SV a 54 SV zredukovat atd.)

Respektováno, viz 1.6 Stanovisko krajského úřadu, odboru životního prostředí, ZPF
f) Vyřadit plochu 31 OS

Nevyřazena, nebylo požadováno orgánem ochrany ZPF.
j) Vyhovět požadavku č. 42 – zařazení pozemku parc. č. 1239/46 do ploch bydlení

Respektováno.
k) Vyhovět požadavku p. Polanského k zařazení pozemků č. 665 a č. 664/2 do ploch bydlení

Nebylo možno respektovat. Plocha se nachází v OP železnice, parcely jsou úzké, nelze zajistit rozumný
příjezd. Ponecháno využití jako zahrady.
l) plochu OC Radbuza a okolí (pozemek parc. č. .334/1 a další) změnit z plochy OK na SC a funkci
maloobchodu v regulativech SC omezit, tak aby nemohlo v budoucnu dojít ke zbourání komplexu a jeho
nahrazení obchodním centrem.
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Respektováno.
B.9.3.3 Další pokyny vzešlé z připomínek od občanů
1. Požadavek p. Narovce
Já jako vlastník pozemků 348/8, 4, 5 na kterých provozuji autoservis, požaduji rozšířit plochu občanské
vybavenosti komerční na pozemek č. 1354/2 za účelem vybudování odstavných stání pro opravovaná
vozidla, a pro případné rozšíření podnikání. Součástí navrhované plochy, by měl být i rodinný dům ve
kterém bych jako majitel přilehlých staveb bydlel. Viz příloha.

Možnost rozšíření autoservisu byla prověřena, provoz autoservisu byl vyhodnocen jako plocha pro
drobnou a řemeslnou výrobu, která je rozšířena východním a severním směrem. V severní části plochy
bude dálkový kabel situován pod odstavnou plochou. Rodinný dům bude součástí plochy smíšené
venkovské, tato plocha byla vymezena ve vazbě na stávající plochy smíšené venkovské. Doplnění návrhu
ÚP o izolační zeleň je podlimitní, nutno řešit v územním řízení.
2. Požadavek p. Polanského
Žádost: Změna funkčního využití pozemků č. 665 a č. 664/2 v novém územním plánu k účelu stavby
rodinného domu.

Možnost výstavby RD byla prověřena. Plocha se nachází v OP železnice, parcely jsou úzké, nelze zajistit
rozumný příjezd. Jedná se prakticky o výstavbu „na Kolejích“, ponecháno stávající využití plochy
(zahrada).
2. Požadavek p. Pikharta
Pozemek p. č. 1925/1 v k. ú. Horšovský Týn je navržen jako plochy a koridory veřejných prostranství,
k tomuto účelu pozemek neslouží - připojit plochu pozemku k jedné ze sousedních ploch.

Respektováno, převedeno do ploch smíšených městských SM.
3. Požadavek p. Sukové
Požadujeme vymezení plochy pro 1 RD ve Svinné až za prameny podzemní vody, ve smyslu protažení
plochy podél obslužné komunikace, při současném jejím zúžení na cca 35 m. Požadovaná délka cca 60 m.

Respektováno.
4. Požadavek p. Kozinové
Žádá o úpravu zastavitelné plochy v obci Semošice na již stavovou plochu. Jedná se o plochu na
pozemcích parc. č. 1353/1, 1353/2, 335/3 a 335/2 (výstavba zde byla v r. 2017 zkolaudována).

Respektováno.
5. Požadavek spol. Lazce
Jako majitelé pozemku parc. č. 1125/2 v katastrálním území Horšovský Týn (okres Domažlice) jsme
zjistili, že v návrhu nového územního plánu obce Lazce není zahrnuto v potřebném rozsahu území se
skládkou odpadů Lazce. Na tomto území, které navazuje na stávající skládku, má naše společnost zájem
ve spolupráci se společností Pilsen Technologie s.r.o. rozvinout činnosti, které se bezprostředně vážou
k řešení využitelnosti a likvidace odpadů a které mají význam v oblasti technologií alternativních zdrojů
a energie. Součástí těchto záměrů je i účelná sanace a rekultivace území dotčeného ukládáním odpadů.
Na pozemku parc. č. 1125/2 v katastrálním území Horšovský Týn (okres Domažlice) má naše společnost
v plánu umístiti technologii na využívání odpadů. Další součástí technologického komplexu je také
technologie na využití produkované tepelné a elektrické energie přímo v místě.
V návaznosti na tento projekt se obracíme na Vás, zpracovatele návrhu územního plánu a nositele
územního plánu, s požadavkem zařazení pozemků parc. č. 1125/1, 1125/2, 1125/11, 1125/13, 1125/15,
1125/29, 1125/30, 1125/31, 1125/32, 1125/33, 1125/34, 1125/35, 1125/36, 1125/37, 1125/40, 1125/41,
1125/42, 1125/43, 1125/44, 1125/51, 1125/52, 1125/56, 1125/57, 1134/16, 1145/1, 1153/20, 1153/24,
1153/25, 1153/27, 2359/35, 2360/1, 2360/3, 2360/4, 2360/5, 3042, 3043/1, 3044, 3045, 3046, 3047,
3048, 3049, 3059, 3060, 3062, 3069, 3197, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3215, 3217, 3218,
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3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3227, 3229, 3230, 3235, 3236, 3238, 3239/2, 1125/45,
1125/46, 1125/47, 1125/53, 3199, 3200, 3228, 3231, 3232, 3239/1 v katastrálním území Horšovský Týn,
do návrhu územního plánu jako plochy odpadového hospodářství a plochy vhodné pro umístění
technologií pro výrobu energie z obnovitelných a druhotných zdrojů včetně zařízení na místní využití
vyrobené energie.
Samozřejmě, budeme realizovat své záměry tak, aby nedošlo k ohrožení jakoukoliv naší činností ve
vymezených krajinotvorných prvcích a prvcích požívajících speciální ochranu přírody.
POKYN POŘIZOVATELE: zařadit do návrhu pozemky 1125/2, 1125/11 a 1125/13. Ostatní pozemky jsou
v kolizi s VKP a nesouhlasným stanoviskem Ministerstva obrany.

Respektováno. Upozornění: pozemek p.č.1125/2 je v kolizi s VKP, viz Koordinační výkres.
6. Připomínka Ing. Holý, Ing. Holá, Martina Pytelková, Luděk Pytelka, Michal Pivoňka a Mgr.
Martina Pivoňková
V návrhu územního plánu je navržena budoucí komunikace na části pozemků parc. č. 1927/1 a 1927/14.
Tato komunikace se napojuje na stávající komunikaci „podél oplocení sběrného dvora“ na pozemku
2361/2, vše k. ú. Horšovský Týn.
Celá lokalita na pozemcích nad sběrným dvorem již byla řešena v rámci změny stávajícího územního
plánu – č.15 v roce 2014 a tato lokalita byla označena jako Z3. V rámci této změny bylo předmětné území
rozděleno do 3 etap, přičemž podmínkou pro zástavbu v etapách 2 a 3 bylo:
ETAPA II. – stávající příjezdová komunikace (2361/2 ) bude před výstavbou rodinných domů rozšířena na
pozemky města č. 1927/2-4 v potřebných technických parametrech dle ČSN 736110 „Projektování
místních komunikací“ a ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ a všech jejich
následných změn (rozšíření komunikace bude podmíněno demolicí objektu na pozemku města 1927/3).
ETAPA III. – podmíněna vybudováním nové příjezdové komunikace v rámci etapy II.
POZN. Stávající příjezdová komunikace je vymezena jako veřejně prospěšná stavba (VPS). Součástí
koridoru VPS (šířka 10 m ) bude také řešení odvodnění upraveného terénu.

Respektováno, řešení převzato do návrhu ÚP, podmíněno dohodou o parcelaci.
7. Připomínka Taubenhansl s. r. o.
Žádáme o rozšíření výroby na pozemku katastrální č. 1841/1. Původní změna je již zakreslena v délce
40 metrů, tuto změnu potřebujeme rozšířit na délku 70 metrů.

Respektováno.
8. Luděk Pytelka
Pozemky p. č. 815/1 a 815/9 v k. ú. Horšovský Týn jsou navrženy jako plochy bydlení individuální.
S tímto nesouhlasím a požaduji určení plochy dle stávajícího platného územního plánu.

Respektováno, převedeno do plochy občanského vybavení komerčního OK.
B.9.3.4 Ostatní pokyny
Jako datový podklad pro vrstvy BPEJ použít data z územně analytických podkladů, která jsou zpracována
za celé území.

Respektováno.
Změnit tvar biocentra LBC 23 Na tabuli a biokoridoru LBK 18 z důvodu navržení polní cesty VC11-N
v návrhu Plánu společných zařízení k. ú. Borovice u Horšovského Týna.

Respektováno.
Pokyny ze dne 14. a 15. 8. 2018:
1) Požadavek firmy HT Metal na vymezení plochy OK pro pozemek .649 v k. ú. Horšovský Týn.

Respektováno dle nákresu v zaslané příloze.
2) Plocha bývalého mlýna, pozemek č. .1518, převést do plochy smíšené obytné.
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Respektováno.
3) V ploše Z9 je podmínka územní studie, tato studie není však zakreslena ve výkrese základního členění,
doplnit.

Respektováno.
4) Plochu územní studie U obory v územním plánu podrobně nevykreslovat.

V zásadě respektováno, zakresleny jsou pouze páteřní komunikace (veřejná prostranství, kudy budou tyto
komunikace vedeny) tak, aby dílčí zastavitelné plochy nepřekročily výměru 10 ha (t.j. aby nebylo nutno
zábor ZPF projednávat na MŽP). Vymezení veřejných prostranství je převzato ze zpracované studie, studii
je nutno upravit a zapracovat řešení ÚP v prostoru u kapličky v Nové Vsi a v prostoru na nároží ulic
Vrchlického a Lidické (v ÚP jsou zde vymezeny plochy pro komerční občanskou vybavenost.
5) V pokynech byl požadavek na zařazení pozemku parc. č. 1239/46 do ploch bydlení, ten byl splněn,
avšak v současnosti zahrnuje pozemek 1239/46 i sousední pozemek (dříve 1239/45 - došlo ke sloučení),
plochy bydlení zakreslit i na tomto pozemku.

Respektováno.
6) V pokynech byl požadavek na základě dohody s orgánem ZPF: zredukovat plochu 54 SV jen na bonitu
3. třídy, tento požadavek nebyl splněn, doplnit.

Bylo již respektováno. Vzhledem k podlimitní velikosti plochy SV byl požadavek vyřešen v podmínkách pro
výstavbu v této ploše (stanovují, že zástavba bude situována pouze na III. třídě bonity ZPF, zbylá plocha
II. třídy bonity ZPF bude využívána jako užitková zahrada, bez záboru ZPF).
7) Plocha pozemku 1063/7 a okolí, změna z navrhovaného OV na OK, k umožnění funkcí dle původního
požadavku pana Ryneše (ubytovna).

Respektováno.
8) Vyhovět požadavku č. 37 PeHToo na plochu smíšenou výrobní a komerční (SK) v rozsahu plochy
doporučenou odborem OVÚP (viz příloha).

Respektováno. Projektant ÚP doplnil také regulativy pro plochy SK a dále doporučuje plochu SK zakreslit
ve větším rozsahu, než je zákres v příloze.
Zdůvodnění nepodstatné úpravy v ploše VD - výroby a skladování - drobná a řemeslná
výroba - postup pořizování v dotčené ploše Z84.
Veřejné projednání 24.10. 2018
Ve veřejném projednání podalo 5 vlastníků sousedících RD s plochou Z84 výroby a skladování celkem
námitky, ve kterých požadovali pro ochranu pohody svého bydlení dostatečně vyspecifikovat v ploše Z84
nepřípustné rušící činnosti, a to především stavby škodící životnímu prostředí např. lakovny, autolakovny,
pily, hlučnou výrobu atd.. Domnívají se, že není vhodné doprostřed obce umisťovat plochy, ve kterých
jsou přípustné stavby, které produkují přílišný hluk, zápach a prach. Jednalo se o námitky paní Svatavy
Vondrašové, pana Vratislava Hracha, paní Lenky Peteříkové, pana Jiřího Šindeláře, pana Josefa Koziny
a paní Ivany Kozinové.
Ve veřejném projednání podal dne 26.9. 2018 námitku i pan Zdeněk Narovec, ve které nesouhlasil
s velikostí plochy Z84 VD a požadoval rozšíření plochy výroby na šířku 47m a délku 32m a část plochy
směrem k lesu požadoval změnit na využití bydlení venkovské z důvodu plánování výstavby RD. Jako
důvod bránící využití plochy na bydlení je výskyt komunikačního vedení společnosti NET4GAS, který přes
pozemek probíhá, s jehož případným přeložením vlastník pozemku počítá.
Námitce bylo vyhověno ve věci rozšíření plochy Z84 VD a u další námitky zpracovatel návrh plochy
bydlení prověřil a z důvodu stávajícího komunikačního vedení společnosti NET4GAS a jeho ochranného
pásma z důvodu zachování odstupových vzdáleností objektů od hranic pozemků, od navazující plochy
výroby a skladování, umožnil zachovat funkci bydlení v ploše výroby regulativem s podmínkou stavby pro
bydlení, že se jedná o byty správce nebo majitele účelových staveb, pokud bude v navazujícím řízení
prokázáno dodržení limitů hluku ve vnitřním prostoru staveb.
Obsah výše uvedených námitek a připomínek byl konzultován se zpracovatelkou územního plánu,
pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách, předložil k projednání v ZM a poté zaslal dotčeným
orgánům s výzvou k vyjádření.
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Bylo upraveno vymezení plochy pro drobnou výrobu (autoservis) v Semošicích. Plocha byla zvětšena
na úkor zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské (návrhové plochy SV byly vypuštěny
a navržena zeleň soukromá, oddělující plochy VD a stavové SV). V navržené ploše pro drobnou
výrobu byla připuštěna stavba pro bydlení s podmínkou, že se jedná o bydlení správce nebo majitele
účelových staveb. Podmínkou pro výstavbu je, že v navazujícím řízení bude prokázáno nepřekročení
hygienických limitů hluku, stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví
v chráněných vnitřních prostorech staveb.
Dále zpracovatel ÚP vymezil na hranici pozemku p. Narovce se sousedící stabilizovanou plochou SV
plochu zeleně soukromé ZS (označenou N48, velikosti 846,5 m2) a to za účelem izolovat plochy
drobné výroby VD od sousedících objektů RD v plochách smíšených obytných venkovských.
Důvodem, proč byla zvolena funkční plocha ZS je, že v návrhu ÚP nebyly samostatně vymezeny
plochy zeleně izolační ZI.
Hlavním využitím plochy ZS jsou zahrady a sady, to znamená, že hlavní využití plochy musí být
v podstatné převaze ve vztahu k jinému přípustnému využití, což jsou např. drobné stavby doplňující
hlavní využití (v ÚP Horšovský Týn jsou obecně vyjmenovány objekty pro uskladnění zahradního
nářadí, kůlny, altány, bazény, seníky a podobně - při povolování takových staveb ve stavebním řízení
je třeba postupovat v kontextu s okolní zástavbou a ve smyslu celkové koncepce řešení daného
prostoru).
Byly upraveny regulativy u plochy Z84 tak, aby v ploše Z 84 byly přípustné či podmíněně přípustné
funkce, slučitelné s bydlením, které zajistí podmínky pro pohodu bydlení. Tyto podmínky jsou
jednoznačně stanoveny povinností dodržet hygienické limity jednotlivých škodlivin a vyloučením
funkcí, které by pohodu bydlení mohly narušit (nadměrný hluk, prach, zápach, vibrace apod.).
Pozemky p. č. 1290/2 a 1289/1 v k. ú. Horšovský Týn byly nově zařazeny v souladu s jejich využitím
a dle požadavku vlastníka do plochy NZ.t - plochy zemědělské – trvalé travní porosty. Vše zakresleno
jako stavové plochy NZ.t, v návaznosti na vyloučení těchto pozemků ze stabilizovaných ploch
občanského vybavení OS.x2 – jízdárna byla upravena hranice zastavěného území (zastavěné území
bylo o tyto plochy zmenšeno).
V návrhu územního plánu města Horšovský Týn není na pozemku parc. č. 2334/3 navrhováno
předkupní právo ani vyvlastnění dotčeného pozemku. Inženýrské sítě jsou vedeny na pozemku p.č.
820, vlastník p. Zahoř. Na pozemku 2334/3 není nic navrhováno, námitka vlastníka pozemku je
bezpředmětná.
Označení účelové komunikace ve smyslu ust. § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
spojující silnici III. třídy do Valdorfu s rekreační oblastí Podhájí, konkrétním označením a vedení této
účelové komunikace jako veřejně prospěšné stavby.
Územní plán je dokumentací koncepčního charakteru. Dopravní řešení stanovuje koncepci řešení
dopravy ve městě včetně dopravy nadmístní. Místní komunikace umožňují obsluhu stabilizované
zástavby i zastavitelných ploch. Konkrétní trasování veškerých účelových komunikací Územní plán
neřeší. Umožňuje vedení účelových komunikací v zemědělských pozemcích formou podmínek pro
využití těchto ploch (jedná se o plochy s rozdílným způsobem využití území, označené NZ.o: plochy
zemědělské – orná půda). Přípustným využitím je související dopravní infrastruktura.
ÚP v daném prostoru (prostoru, kterého se týká námitka Ing. Jitky Urbanové) vymezuje ÚSES
a souběžně s ním navrhuje cestu. Jedná se o koncepční rozdělení ploch v krajině, které nezajišťuje
obsluhu jednotlivých parcel. Územní plán řeší plochy a jejích funkční využití nad platnou KM.
Podrobnější řešení krajiny je třeba zajistit v rámci Komplexních pozemkových úprav (ty mohou
dořešit vlastnické vztahy, které předmětem řešení Územního plánu nejsou). Podrobnějším řešením
stavových i návrhových pozemních komunikací, které nejsou identifikovány KN a KM je pasportizaci
či dodatečné povolení těchto komunikací ve správním řízení.
Pozemek p.č. 1238/19 k. ú. Horšovský Týn nepatří do stabilizovaných ploch veřejných prostranství,
byl přeřazen do stabilizovaných ploch rekreace individuální (RI), neboť společně s pozemkem 1273/3
tvoří jeden celek (zahradu).
Zastupitelstvo města požadovalo zahrnout lokality 266 a 267 dle vydané změny dosavadního
územního plánu do nového územního plánu jako území rezervy pro plochy k bydlení (jedná se o části
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pozemků pč. 3015, 3016, 3017, 3018, 1102/13, 2963, 2964, 2969, 2973 a pozemek pč. 1102/11, vše
v k. ú. Horšovský Týn). Požadavek byl respektován s tím, že plochy jsou na pohledově exponovaném
kopci a při množství navrhovaných ploch pro výstavbu byly tedy zakresleny v menším rozsahu. Dále
bylo upraveno řešení návrhové plochy Z14, vypuštěn návrh plochy zeleně soukromé ZS, lokalita
č. N188. V plochách územních rezerv pro bydlení bude nutno respektovat bezpečnostní pásmo
plynovodu.
Dle požadavku majitele byla parcela p.č. 121/1 a 122/1 v k. ú. Horšovský Týn převedena z plochy
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) na plochy smíšené obytné městské (SM) a to
z důvodu přepsání na rodinný dům.
Dle připomínek Povodí Vltavy, s.p., závodu Berounka byly upraveny regulativy u plochy Z24 (rekreace
na plochách přírodního charakteru RN): Oplocování pozemků je podmíněně přípustné za podmínky,
že bude pokud možno minimalizováno a nebude se nacházet v aktivním záplavovém území.
U ploch občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS) bylo do podmíněně přípustného využití
doplněno: v aktivní zóně záplavového území lze situovat pouze plochy hřišť bez ostatních staveb.
V AZZÚ Radbuzy situovaná plocha graficky označená jako plocha změny, ale bez číselného označení
a popisu je navržená plocha veřejného prostranství, tyto plochy nejsou označeny kódem a neoplocují
se.
Požadavek zakreslit v koordinačním výkrese všechny vodní toky (otevřená koryta vodních toků,
zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány v Centrální
evidenci vodních toků, tedy i ty toky a jejich části, které nemají své parcelní vymezení nebyl splněn,
požadavek je v rozporu s charakterem koncepční dokumentace.
Požadavek na úpravu regulativů u ploch Z 62 – 64 byl splněn následovným doplněním regulativů pro
plochy výroby a skladování – průmysl VL: „Pro umisťování průmyslových ploch obecně platí: likvidace
srážkových vod ze střech stavebních objektů a zpevněných ploch bude v maximální možné míře
řešena na stavebních pozemcích a bude minimalizováno množství vod odváděných do vodních toků“.
V textové části odůvodnění územního plánu bylo v kapitole B.6.3.4 uvedeno, že správcem plošného
odvodnění - meliorací je Povodí Vltavy, státní podnik, příp. Lesy ČR, s.p. Bylo opraveno - správcem
hlavních odvodňovacích zařízení je Státní pozemkový úřad.
Dle Národního plánu povodí Labe, Plánu dílčího povodí Berounky náleží část řešeného území do
vodního útvaru BER0210. Pro tento útvar jsou mj. zpracovány listy opatření ID BER218010
a BER218024. Z listu opatření BER218010 vyplývá pro k.ú. Horšovský Týn opatření: Protipovodňová
ochrana města Horšovský Týn — pevné konstrukce (ohrazování toků), úpravy toku, opatření na
stokové síti). Z listu opatření BER218024 vyplývá pro k.ú. Borovice u Horšovského Týna opatření:
rekonstrukce VD – rekonstrukce vodní nádrže Na Vrbovně. VN Na Vrbovně je situována na drobném
vodním toku IDVT 10251039 (Semošický potok), který je ve správě společnosti Lesy ČR, s.p.
Výše uvedené listy opatření byly do návrhu územního plánu zapracovány v rozsahu koncepční
dokumentace. Územní plán umožňuje řešit protipovodňová opatření v řadě ploch s rozdílným
způsobem využití (pomocí regulativů), tato opatření se neprojevují plošně.
Připomínka NET4GAS: chybná informace o bezpečnostním pásmu WTL plynovodu: „Pro WTL 700 je
bezpečnostní pásmo nyní 160 m (dříve nad DN 500-200 m)" byla opravena. Bezpečnostní pásma
stávajících VTL plynovodů nad 40 barů zůstávají stále stejná (v tomto konkrétním případě 200 m),
nová bezpečnostní pásma uvedená v příloze k zákonu č. 458/2002 Sb. platí pouze pro plynovody
postavené po 1. 1. 2016. Zkratka WTL plynovod, která se již nepoužívá, byla opravena na aktuální
platný název VTL plynovod nad 40 barů.
Byla provedena revize ÚAP a opraveno záplavové území Černého potoka (AZZÚ i Q100).
Z ÚAP byl vyloučen VKP "bývalá vojenská střelnice Lazce" v sousedství území skládky Lazce, VKP byl
zrušen.
Lokální biokoridor, vedený v sousedství skládky komunálního odpadu, byl přesunut z trasy jižně
skládky na trasu severně skládky. Plocha N189 byla vypuštěna z ÚSES včetně veřejně prospěšných
opatření.
Na základě zpracovaných „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Borovice u Horšovského Týna“
bylo opraveno vymezení ÚSES – LBK6. V souladu s KPÚ bylo redukováno biocentrum LBC12
Kocourovský les (biocentrum bylo zmenšeno na stávající lesní porosty a byla odstraněna návrhová

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI

102

Územní plán Horšovský Týn

Odůvodnění ÚP

plocha N145 resp. veřejně prospěšné opatření VU11). Dále byla dle KPÚ zakreslena návrhová plocha
zalesnění N190 a stavová plocha realizované retenční nádrže ve východním cípu k.ú. Borovice u
Horšovského Týna.
Dále byly opraveny nalezené drobné chyby v textu a překlepy.
V souladu s rozhodnutím o vyhodnocení připomínky Povodí Vltavy, bylo do koordinačního výkresu
doplněno zakreslení vodních toků. Zároveň bylo zjištěno, že po veřejném projednání nebylo dle
připomínky Povodí Vltavy opraveno nově vyhlášené záplavové území a aktivní zóna záplavového území
černého potoka. Toto bylo tudíž opraveno dle aktuálních dat.
Po vydání územního plánu Horšovský Týn v zastupitelstvu obce byla objevena neprojednaná úprava
v Podmínkách využití ploch - Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). V souladu se
stavebním zákonem nesmí dojít po veřejném projednání k podstatným úpravám návrhu územního plánu.
K těmto podstatným úpravám patří mimo jiné úpravy, jimiž jsou nově dotčena vlastnická práva (vlastník
nemohl uplatnit námitku).
Při podrobném zkoumání vzniklé situace byl objeven rovněž nedostatek ve vypořádání námitek
a připomínek, týkající se těchto ploch (Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba) a lokality
Z84. Po konzultaci s krajským úřadem a podrobném rozboru celého procesu pořizování týkající se vývoje
lokality Z84 došlo k opravě podmínky využití dotčené plochy, tak aby nedošlo k podstatné úpravě
územního plánu a zároveň aby formulace lépe odpovídala všem obdrženým námitkám a připomínkám.
Tato změna textové části u podmínek využití plochy byla provedena na základě podrobné analýzy vývoje
této lokality v průběhu celého pořizování územního plánu. V prvním společném jednání byla lokalita na
základě žádosti pana Narovce zakreslena jako zastavitelná plocha s funkcí SV Z48 - plochy smíšené
obytné venkovské (tato plocha měla ve svých regulativech ochranu pohody bydlení hygienickými limity).
V rámci opakovaného společného projednání podal pan Narovec připomínku, ohledně změny využití
plochy, z důvodu přání rozšířit své podnikání. Proto do veřejného projednání zpracovatelka na základě
pokynů plochu upravila a panu Narovcovi vymezila část lokality jako zastavitelnou plochu s funkčním
využitím VD Z84 - Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba a část jako SV Z48 - plochy
smíšené obytné venkovské. Plochy SV měli stanovené dodržení limitů pro pohodu bydlení a uvedené
příklady nevhodných funkcí, jako např. autolakovny. Plochy VD neměly žádná omezení hygienických
limitů. V rámci veřejného projednání byla obdržena námitka pana Narovce, který žádal rozšíření
vymezené plochy VD. Dále byly obdrženy námitky paní Svatavy Vondrašové, pana Vratislava Hracha, paní
Lenky Peteříkové, pana Jiřího Šindeláře, pana Josefa Koziny a paní Ivany Kozinové, tito vlastníci
požadovali více specifikované nepřípustné využití ploch VD a to především stavby škodící bydlení
a životnímu prostředí např. lakovny, autolakovny, pily, hlučná výroba atd. Na základě námitky pana
Narovce se zpracovatelka rozhodla celé území dát do zastavitelné plochy VD Z84 a směrem k obytné části
sídla vymezila pruh zeleně soukromé ZS N48. Na základě ostatních námitek byly upraveny Podmínky
využití plochy VD, kdy v podmíněně přípustném využití je jasně specifikováno, že v ploše Z84 jsou
přípustné pouze funkce slučitelné s bydlením (budou dodrženy hygienické limity). Dále je jasně řečeno, že
funkce, které by mohly narušit např. nadměrným hlukem, prachem, zápachem, vibracemi apod. budou
vypuštěny. V lokalitě jsou tudíž přípustné jen funkce nenarušující pohodu bydlení a kvalitu životního
prostředí. Jelikož v těchto Podmínkách využití plochy chybí konkrétní příklady možných činností, které
mohou ohrozit pohodu bydlení, byly tyto příklady do lokality Z84 doplněny. Příklady těchto činností se
v této lokalitě objevovaly už v minulých projednáních a nebyly vlastníkem namítány. Do podmíněně
přípustného využití byly tudíž po opakovaném veřejném projednání ještě doplněny příklady těchto
činností a aby nedošlo k podstatné změně návrhu, je u nich jasně stanoveno, že budou vypuštěny pokud
hygienické limity nesplní. Z této formulace je zřejmé, že jde jen o příklady možných nepřípustných
činností a stále platí jako hlavní při posuzování podmínka splnění hygienických limitů.
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PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

B.10.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
ZPF
B.10.1.1 Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní fond
(ZPF) je provedeno ve smyslu:
•

Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních
předpisů;

•

Vyhlášky 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění pozdějších
právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky;

•

Vyhlášky 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany;

•

Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů;

•

Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového
a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond v územním plánu„. červenec 2011
Z něj vychází několik principů vyhodnocování:

o

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení se zpracovává zvlášť pro ZPF
a zvlášť pro PUPFL.

o
o
o

V zastavěných územích se nevyhodnocuje zábor lokality do výměry 2 000 m².

o
o

Plochy pro bydlení se v zastavěném území z hlediska záboru ZPF nevyhodnocují.

o
o
o

V případě záboru ZPF ve prospěch PUPFL nebo vodních ploch se zábor vyhodnocuje.

Zábor půdního fondu pro územní rezervy se v územních plánech nevyhodnocuje.
Zastavitelné plochy vymezené územním plánem se vyhodnocují celé jako zábor ZPF, tj. včetně
nezastavěných částí budoucích stavebních pozemků, doprovodné zeleně, komunikací apod.

U ploch smíšených v zastavěném území je z hlediska záboru ZPF a jeho vyhodnocení rozhodující
hlavní funkce.

Zábor ZPF pro ÚSES se nevyhodnocuje.
Vyhodnocení záboru koridoru pro umístění dopravní infrastruktury
v grafické části odůvodnění – ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu:
- zakreslení celé šířky koridoru,
- zakreslení osy koridoru;
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v textové části odůvodnění:
- zdůvodnění vybrané varianty ve srovnání s ostatními navrženými variantami,
- uvedení předpokládané (šířkové) kategorie příslušné pozemní komunikace nebo šířky
drážního tělesa,
- vyhodnocení plochy záboru - výpočet předpokládaného záboru se provede tak, že se
délka osy koridoru vynásobí předpokládanou šířkou tělesa (včetně připočtení
odhadované průměrné šíře náspů, zářezů a příkopů, které budou součástí tělesa).
B.10.1.2 Struktura půdního fondu v území
Z hlediska využití území jsou dotčená katastrální území členěna takto:
Struktura půdního fondu v hektarech (ha):
celková
ZPF
výměra
celkem
k.ú.
Borovice
u Horšovského
Týna
Dolní Metelsko
Hašov
Horní Metelsko
Horšov
Horšovský Týn
Kocourov u
Horšovského
Týna
Oplotec
Podražnice
Semošice
Svinná u Štítar
Tasnovice
Věvrov
celkem

orná
půda

trvalý
zahrad
travní
a
porost

sad

lesní
zastavě
vodní
pozem
ná
plocha
ek
plocha

ostatní
plocha

273

221

187

31

3

0

36

2

2

12

235
219
394
449
1 977

194
133
190
362
1 319

162
87
147
269
1 038

30
44
41
89
226

2
1
2
4
55

0
0
0
0
1

15
77
186
34
273

11
0
1
19
38

3
2
2
12
54

12
7
14
21
291

437

196

171

23

2

0

225

2

2

12

392
728
1 052
145
424
406
7 131

302
150
462
103
355
322
4 309

195
123
417
44
215
293
3 347

103
25
39
58
138
27
874

4
2
6
1
3
2
87

0
0
0
0
0
0
1

61
534
537
36
35
67
2 117

2
2
11
1
4
2
98

4
3
7
1
5
3
99

23
39
35
4
25
12
507
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Struktura půdního fondu v %:
celková
ZPF
výměra
celkem
k.ú.
Borovice
u Horšovského
Týna
Dolní Metelsko
Hašov
Horní Metelsko
Horšov
Horšovský Týn
Kocourov u
Horšovského
Týna
Oplotec
Podražnice
Semošice
Svinná u Štítar
Tasnovice
Věvrov
celkem

orná
půda

trvalý
zahrad
travní
a
porost

sad

lesní
zastavě
vodní
pozem
ná
plocha
ek
plocha

ostatní
plocha

100

80,9

84,5

14,0

1,5

0,0

13,1

0,9

0,8

4,4

100
100
100
100
100

82,6
60,5
48,3
80,7
66,7

83,7
65,7
77,0
74,4
78,7

15,5
33,5
21,7
24,5
17,1

0,8
0,7
1,3
1,2
4,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6,3
35,3
47,3
7,6
13,8

4,8
0,2
0,3
4,3
1,9

1,2
0,8
0,5
2,6
2,8

5,0
3,2
3,6
4,8
14,7

100

44,8

87,1

11,9

1,1

0,0

51,5

0,4

0,5

2,8

100
100
100
100
100
100

77,0
20,6
43,9
70,8
83,7
79,3
60,4

64,5
82,2
90,3
42,9
60,4
91,0
77,7

34,1
16,5
8,5
56,1
38,7
8,4
20,3

1,3
1,3
1,3
1,0
0,9
0,6
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15,6
73,4
51,1
24,6
8,2
16,6
29,7

0,6
0,2
1,1
0,9
1,0
0,6
1,4

1,0
0,4
0,6
0,8
1,2
0,6
1,4

5,7
5,4
3,3
2,9
5,8
2,9
7,1

* procento jednotlivých kultur v rámci ZPF
Z uvedeného přehledu vyplývá, že zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří zhruba 60% výměry řešeného
území, zastavěné a ostatní plochy (tedy velká část aktuálně zastavěného území a navazující
infrastruktury) tvoří cca 8,5%, vodní plochy zabírají 1,4%, mírně podprůměrné je zastoupení lesů
(necelých 30%, republikový průměr je přitom téměř 34%).
Velké rozdíly jsou však mezi jednotlivými katastry: nejvíce zemědělské půdy (téměř 84%) je v k.ú.
Tasnovice, nejméně (jen málo přes 20%) v k.ú. Podražnice, kde je naopak nejvyšší zastoupení lesních
pozemků (přes 73%). Nejnižší lesnatost (6,3%) má k.ú. Dolní Metelsko. Nejvyšší % zastavění (tedy
zastavěné plochy a ostatních ploch) má logicky k.ú. Horšovský Týn (cca 17%).
Zemědělská půda je z 78% vedena jako orná půda, cca 20% tvoří trvalé travní porosty, zahrady zabírají
pouze 2%, sady se vyskytují jen v k.ú. Horšovský Týn, ale jejich zastoupení je tak malé, že se v celkovém
souhrnu neprojeví, vinice ani chmelnice nejsou zastoupeny vůbec.
B.10.1.3 Agronomická kvalita půd
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek vyjadřuje:
1. místo - Klimatický region.
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná půdním
typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu
a vláhového režimu v půdě.
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice.
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I. –
V.) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. Podle klimatického regionu a hlavní
půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy
A zákona ČNR č. 334/1992 Sb.
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Přehled dotčených BPEJ:
V.
56901

56701

53746

53745

53716

53214

53211

52951

55000

54700

52914

52611

52601

55900

55800

52911

52901

51500

51410

51310

51210

BPEJ

51100

třída ochrany I. II. II. II. II. II. II. II. II. III. III. III. III. IV IV. IV. V. V. V. V. V.

Klimatické regiony
Celé řešené území leží v klimatickém regionu MT2 (kód BPEJ začíná číslicí 5) – region mírně teplý, mírně
vlhký; prům. roční teploty se pohybují v rozmezí 7-8°C, srážkový úhrn činí 550 - 650 mm ročně.
Hlavní půdní jednotky
V řešeném území jsou zastoupeny tyto hlavní půdní jednotky:
hlavní
půdní
jednotky
(HPJ)

půdní
představitel

půdní druh

středně těžké
s těžkým
podložím
středně těžké
s těžkým
podložím
středně těžký
překryv
středně těžké,
půdy těžká spodina

půdotvorný substrát

poznámka

11

hnědozemě

12

hnědozemě

13

hnědozemě

14

hnědozemní
ilimerizované

15

ilimerizované půdy
středně těžké až svahoviny s eolickou
a hnědozemní
těžké
příměsí
ilimerizované půdy

příznivá vlhkost

hnědé půdy,
kyselé
hnědé půdy,
kyselé
hnědé půdy,
kyselé
hnědé půdy,
kyselé, HP
podzolové,
rendziny

lehké s grusem žuly, sienit, svor

sušší

lehké, lehčí až
středně těžké

všechny pevné horniny

mělké půdy silně
skeletnaté
dočasně
zamokřené, až
středně
skeletovité
sklon
k zamokření

26
29
32

37

HP
HP
HP

sprašové pokryvy

těžší spodina

míšené svahoviny

často vlhčí

spraše, sprašové
překryvy, svahoviny
sprašové pokryvy,
smíšené svahoviny

středně těžké

břidlice, fylity, hadce

středně těžké

kyselé metamorfované
horniny

propustné podloží

HP

47

oglejená půda

středně těžké

svahoviny s eolickou
příměsí

50

hnědá půda
oglejená, oglejená středně těžké
půda

žula, rula, svor, filit,
opuka, aj.

58

nivní půdy glejové středně těžká

59

nivní půdy glejové

těžká až velmi
těžká
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jíly, koluviální
středně těžká až
sedimenty, smíšené
velmi těžká
svahoviny
jíly, koluviální
převážně těžké sedimenty, smíšené
svahoviny

deprese,
převážně TTP
hydrogleje

Třídy ochrany zemědělských půd

I. třída:

Bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze
výjimečně, a to převážně na záměry ve veřejném zájmu.
V řešeném území jsou zastoupeny málo, tvoří necelá 4% všech půd.

II. třída:

Zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné v případě převažujícího veřejného zájmu.
V řešeném území plošně nejhojnější (přes 38%), rozloženy relativně rovnoměrně (vyjma obcí
Hašov a Svinná).

III. třída: Půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno
v územním plánování využít event. pro výstavbu.
V řešeném území rovnoměrně rozloženy, tvoří 18,5% všech půd.

IV. třída:

Půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností s jen omezenou ochranou, využitelné
pro výstavbu.
Tvoří cca 10% půd, rozloženy relativně rovnoměrně (vyjma katastrů obcí Kocourov
a Podražnice).

V. třída:

Půdy s velmi nízkou
nezemědělské využití.

produkční

schopností,

u

nichž

lze

předpokládat

efektivnější

V řešeném území tvoří 29,5% všech půd, nejvýrazněji jsou zastoupeny v k.ú. Tasnovice,
velké plochy jsou i v Horšovském Týně v nivě Radbuzy.
Investice do půdy
Část zemědělské půdy řešeného území je odvodněna. Celkem je v řešeném území evidováno cca 831 ha
odvodněných ploch, což činí necelých 20% výměry zemědělské půdy a 11,7 % z celkové výměry
řešeného území. Některé z těchto pozemků jsou dotčeny návrhovými plochami pro stavební i nestavební
způsob využití. Před zahájením výstavby nebo terénních úprav na odvodněných pozemcích je nutné
prověřit funkčnost zařízení, aby při jeho narušení nedošlo k podmáčení širšího okolí.
B.10.1.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Horšovský Týn leží v bramborářské oblasti - pěstují se obiloviny, pícniny, kukuřice a řepka, v minimální
míře brambory. V živočišné výrobě převládá produkce mléčného skotu.
Hospodařícími subjekty jsou ZEAS Puclice a. s., AGRO Staňkov, FADIS OSIVA, MECLOVSKÁ a.s., Školní
statek Horšovský Týn, AGROŽIV Tasnovice s.r.o. a SHR- soukromý hospodářský rolník Zdeněk Bultas.
B.10.1.5 Opatření k zajištění ekologické stability
Hlavním opatřením k zajištění ekologické stability je návrh územního systému ekologické stability (viz.
kap. B.2.3.7).
Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability podle
§ 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dle § 59 odst. 3 téhož zákona
nevztahují některá ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu.
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B.10.1.6 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení včetně vyhodnocení variant
Návrh územního plánu navrhuje lokality záboru zemědělské půdy pro:
•
•
•
•
•
•
•
•

bydlení
občanské vybavení
dopravní infrastrukturu
veřejná prostranství
plochy smíšené
výrobu
zeleň přírodního charakteru
les

Plochy záboru ZPF jsou řešeny v úzké vazbě na urbanistickou koncepci řešení ÚP. Ve snaze o co nejmenší
narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, byly situovány lokality záboru ZPF v maximální
možné míře v bezprostřední návaznosti na vymezené zastavěné území. Většina záměrů je zvažována
dlouhodobě, byla již schválena starší, dosud platnou ÚPD. S ohledem na novelu zákona o ochraně ZPF,
který zpřísnil možnosti záboru chráněných půd (pokud není schválen v platné ÚPD), bylo po původní
snaze o redukci zastavitelných ploch pouze na rozsah využitelný v dohledné době, přistoupeno
k zachování prakticky celého rozsahu ploch, schválených v platném územním plánu a jeho změnách.
Zábor je navrhován zejména pro obytné funkce (celkem 28,3 ha pro bydlení, 5,4 ha pro smíšené
obytné funkce). Hlavní rozvojové lokality vycházejí z dlouhodobých záměrů a platné územně plánovací
dokumentace (ÚPD), jsou to lokality U obory, Gorkého, Plzeňská, Výhledy a Járy Cimrmana; plochy
smíšené se nachází jednak v místních částech (Horšov, Semošice, Svinná, Lazce), dále jsou to některé
plochy na přechodu mezi obytnou a výrobní či obchodní zónou.
•
•
•
•

Plochy bydlení hromadného nejsou navrhovány.
Plochy bydlení individuálního jsou přebrány z platné ÚPD, případně jsou navrhovány uvnitř
zastavěného území (v tom případě nejsou jako zábor zemědělských půd vyhodnocovány).
Plochy smíšené obytné městské jsou navrhovány v přímé vazbě na zastavěné území s odkazem na
platnou ÚPD.
Plochy smíšené obytné venkovské jsou navrhovány zejména v místních částech. Většina z nich je
navržena v souladu s platnou ÚPD nebo v zastavěném území (pak nejsou vyhodnocovány jako
zábor). Nad rámec platné ÚPD jsou navrženy plochy č. 44 a 45 jako rozvoj stávající zástavby u Sv.
Anny. Rozsah těchto ploch je minimální, plocha č. 45 je zčásti na půdách V. třídy ochrany. Rozvojová
plocha č. 44 je na půdách chráněných – II. třídy, nicméně v rozsahu 0,1 ha. Vzhledem k tomu, že
pro většinu místních částí neexistuje v současnosti platná ÚPD, jsou nově navrženy i plochy č. 47,
51, 52 v Semošicích. Nacházejí se v přímé vazbě na zastavěné území, částečně i uvnitř něj. Plocha č.
47 je na půdách II. třídy ochrany, plocha č. 51 na půdách III. třídy ochrany.

Rozvoj pobytové rekreace není navrhován, navrženy jsou pouze plochy pro hromadnou, veřejnou
rekreaci. Jde o plochy rekreace na plochách přírodního charakteru, půjde o přírodní koupaliště. Tato
plocha není na ZPF, není tudíž záborem.
Jsou navrženy plochy pro rozvoj občanské vybavenosti, veřejná vybavenost je z části řešena přestavbou,
doplněny jsou plochy pro sport a tělovýchovu – buď jako rozšíření stávajících areálů, nebo zcela nově
(bazén), vymezena je plocha pro rozšíření hřbitova, navržen je i rozvoj komerčních aktivit. Celkem je
navrženo 8,4 ha pro rozvoj občanské vybavenosti, záborem je jen 1,9 ha, z toho 0,7 ha na půdách I. a II.
třídy ochrany. Plochy pro občanskou vybavenost lze považovat ve většině případů za plochy, jejichž
realizace je veřejným zájmem.
Plochy dopravní infrastruktury jsou navrženy v návaznosti na řešení dopravních problémů města – plošně
nejvýraznější je jižní obchvat (přeložka I/26), zakreslen je jako koridor o šířce až 200 m, skutečný zábor
však bude mnohonásobně menší. Toto řešení již bylo v minulosti prověřováno jinými dokumentacemi, je
tedy navrženo jako invariantní. Další plochy jsou navrženy v souvislosti s přeložkami silnic II. třídy dle
nadřazené dokumentace – ZÚR PK. Vzhledem k liniovému charakteru těchto záměrů a s ohledem na
mnoho dalších limitů a omezení v území, není možné dotčení chráněných půd eliminovat, trasy byly
vedeny tak, aby nedošlo k nadměrné fragmentaci zemědělských půd. Plochy dopravní infrastruktury lze
považovat ve většině případů za plochy, jejichž realizace je veřejným zájmem.
Plochy výroby jsou vázány na stávající výrobní areály zejména severozápadně a jižně Horšovského Týna.
Celkem je navrženo 18,4 ha ploch pro výrobu a skladování, téměř celá tato výměra (16,8 ha) je záborem
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ZPF a to i půd II. třídy ochrany. Nutno dodat, že se jedná výhradně o záměry přebrané z platné ÚPD,
v které bylo navržených ploch výroby víc – část záměrů již byla realizována, část záměrů byla přesunuta
do územních rezerv. Dále je navrženo 4 ha ploch smíšených komerčních, se záborem ZPF 3,4 ha.
Navrženo je celkem 5,1 ha ploch veřejných prostranství, zejména pro podporu obsluhy území ve stávající
zástavbě i v nově navržených lokalitách. Záborem je 3,9 ha (zbytek není na ZPF), méně než polovina je
na chráněných půdách, nicméně z velké části se navržené plochy vyskytují uvnitř zastavěného území či
v těsné vazbě na něj. Veřejná prostranství jsou však úzce svázána s plochami, které obsluhují
a zpřístupňují, není dost dobře možné jejich polohu s ohledem na ZPF měnit.
Pro nestavební účely (zeleň přírodního charakteru, plochy přírodní a plochy lesní) je navrženo celkem
152,9 ha ploch změn, nicméně jde převážně o plochy pro prvky ÚSES, které se jako zábor ZPF
nevyhodnocují. Záborem je tedy jen 14,0 ha, z toho 10,5 ha je určeno po zalesnění půd III. – IV. třídy
ochrany.
Kvalitní půdy – I. a především II. třídy ochrany – jsou zastoupeny rozptýleně v celém řešeném území
(i v místech stávající zástavby), tvoří cca 42% výměry ZPF, není tudíž možné jejich dotčení zcela předejít,
ve výsledku tvoří zábor kvalitních půd I. a II. třídy méně než polovinu celkového záboru (cca 39 %, zábor
ZPF I. třídy 0,29 ha je navržen pouze pro přeložku silnice II/200 v Horšově, ta je řešena v souladu
s nadřazenou dokumentací ZÚR PK). Větší část ploch ovšem vychází ze zastavitelných ploch dle platné
ÚPD. V rámci možností je zachována celistvost půdního fondu. U ploch je stanoven koeficient zastavění,
velká část ploch tak reálně zůstane zemědělskou půdou, bude využívána jako zahrady. Další plochy
budou sice vyjmuty ze ZPF, ale nebudou zastavěny (plochy zeleně, plochy přírodní atd.), nebude tudíž
snížena retenční schopnost území, tyto plochy budou mít naopak pozitivní vliv na okolní zemědělskou
půdu.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch)
1.

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území, především
nezastavěných a nedostatečně využitých pozemků v současně zastavěném území obce

Nezemědělskou půdu tvoří v zastavěném území vodní plochy a toky, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní
plochy (dle KN), využité zejména pro dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a zeleň. Zástavba
Horšovského Týna je kompaktní, nezemědělské plochy v zastavěném území jsou v podstatě beze zbytku
zastavěné (případně využívané k jinému účelu, např. jako zeleň, dopravní či technická infrastruktura,
veřejná prostranství), proluky se vyskytují málo. Plochy, které byly vyhodnoceny jako nevhodně nebo
nedostatečně využité, jsou navrženy k přestavbě, jde o plochy občanské vybavenosti v centru a areál
bývalé bažantnice, částečně areál pivovaru.
2.

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv
zemědělské půdy v zastavěném území obce

Nezastavěné části stavebních pozemků jsou v drtivé většině využity jako zahrady. Enklávy zemědělské
půdy se v zastavěném území v podstatě nevyskytují, pokud ano, jsou navrženy k zástavbě.
3.

Využití ploch získaných odstraněním budov a zařízení a využití stavebních proluk

Navrženo je celkem 9 ploch přestavby: pro veřejnou zeleň a smíšenou centrální funkci plochy P90
(klášter), P91 (zdravotní středisko), P92 (stará škola v ulici Vrchlického), na žádost vlastníka stávající
plocha výroby (P94). K přestavbě je vymezena i plocha bývalé bažantnice P95.
Proluky se vyskytují jen omezeně, pokud ano, jsou navrženy k dostavbě, nicméně jejich množství ani
zdaleka nepokryje potřebu rozvoje Horšovského Týna.
4.

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již
odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci

Většina záměrů je do návrhu ÚP přebrána z platného ÚPO a jeho změn. Nad rámec starší schválené
dokumentace je navrženo jen cca 5 ha ploch, z toho jen cca 2,5 ha představuje zábor půdního fondu a to
převážně na půdách III.–V. třídy ochrany (2,15 ha). Některé záměry z platné ÚPD byly naopak opuštěny,
případně prostorově omezeny, často velmi významně. Zohlednit je třeba i skutečnost, že část ploch,
navržená předchozí dokumentací, byla již realizována.
Většina místních částí nemá v současnosti zpracovánu ÚPD, proto nelze srovnávat s návrhem ÚP. Proto
v k.ú. Semošice nelze srovnávat návrh ÚP se starší dokumentací, navrženo je tu 1,3 ha záboru (bez
smíšených ploch venkovských, určených i pro bydlení v zastavěném území).
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5.

Odůvodnění ÚP

Další údaje o řešeném území, prokazující nezbytnost požadavků na odnětí zemědělské
půdy (počet obyvatel, účelové využití p|och, navržené řešení lokalit pod.)

Uvedeny výše.
Přehled záboru ZPF celkem pro řešené území:
navržené rozvojové
stavební plochy

z toho zábor ZPF

z toho zábor ZPF
v I. a II. třídě ochrany

z toho zábor ZPF ve III.
– V. třídě ochrany

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

194,6

100

76,2

39,2

34,1

44,8

42,1

55,2

navržené rozvojové
plochy pro nestavební
využití
ha
%
152,9

100

z toho zábor ZPF

z toho zábor ZPF
v I. a II. třídě ochrany

z toho zábor ZPF ve III.
– V. třídě ochrany

ha

%

ha

%

ha

%

14,0

9,2

0,8

5,7

13,2

94,3

V zastavěném
území

Mimo zastavěné
území

32,3
4,8

28,3
0,0

8,0
0,0

20,3
0,0

0,5
0,0

27,8
0,0

12,5
0,0

8,4
8,8
4,0

1,9
5,4
3,4

0,7
3,5
2,2

1,1
1,9
1,2

0,8
0,2
0,0

1,1
5,2
3,4

0,2
0,1
0,0

107,8

16,6

7,3

9,3

0,0

16,6

3,7

4,9
18,4

0,0
16,8

0,0
10,8

0,0
6,0

0,0
1,1

0,0
15,7

0,0
0,2

5,1

3,9

1,6

2,2

0,5

3,4

1,3

13,8
128,4
10,7
347,5

3,5
0,0
10,5
90,1

0,8
0,0
0,0
34,9

2,7
0,0
10,5
55,2

2,6
0,0
0,0
5,7

1,1
0,0
10,5
84,7

0,0
0,0
0,0
18,0

Odvodnění

III. - V. třída

Z… plochy zeleně
NP plochy přírodní
NL plochy lesní
celkem

I. + II. třída

plochy bydlení
plochy rekreace
plochy občanského
O… vybavení
S… plochy smíšené obytné
SK plochy smíšené komerční
plochy dopravní
D… infrastruktury
plochy technické
T… infrastruktury
V… plochy výroby a skladování
plochy veřejných
PV prostranství

Dotčená výměra ZPF [ha]
Celkem k
záboru

B…
R…

Celková výměra
ploch [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Přehled záboru ZPF pro jednotlivé účely využití:

Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF
Jednotlivé lokality záboru ZPF jsou charakterizovány v tabulce záboru ZPF v navržených plochách
změn, graficky zobrazeny jsou ve výkrese 9. Tabulka:
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4,45

3,82

1,67

1,67

1,60

8,43
1,27

7,12

Vztah k platné
ÚPD

4,28

Poznámka

Odvodnění

III. - V. třída

0,17

Mimo
zastavěné
území

I. + II. třída

V zastavěném
území

Dotčená výměra ZPF [ha]
Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy

Zábor ZPF v navržených plochách změn

1

Horšovský Týn

BI

plochy bydlení individuálního

4,45

4,45

1a

Horšovský Týn

BI

plochy bydlení individuálního

1,67

1,67

2
3

Horšovský Týn
Horšovský Týn

BI
BI

plochy bydlení individuálního
plochy bydlení individuálního

8,80
1,27

8,80
1,27

4

Horšovský Týn

BI

plochy bydlení individuálního

0,97

0,97

0,97

0,97

5

Horšovský Týn

BI

plochy bydlení individuálního

0,71

0,71

0,71

0,71

6
7
9

Horšovský Týn
Horšovský Týn
Horšovský Týn

BI
BI
BI

plochy bydlení individuálního
plochy bydlení individuálního
plochy bydlení individuálního

0,54
0,79
1,00

0,79
1,00

0,79
1,00

0,79
1,00

11
12

Horšovský Týn
Horšovský Týn

BI
BI

plochy bydlení individuálního
plochy bydlení individuálního

2,69
0,25

2,69
0,25

2,69
0,25

2,69
0,25

beze změn

13

Horšovský Týn

BI

plochy bydlení individuálního

3,77

3,77

3,77

3,77

změna tvaru

14

15

Horšovský Týn

Horšovský Týn

BI

BI

plochy bydlení individuálního

plochy bydlení individuálního

0,45

1,04

0,45

0,91

7,79

1,01
1,27

0,34

0,45

0,91

0,45

0,14

0,77

změna tvaru
změna tvaru
změna tvaru
beze změn
změna tvaru
nová plocha
BI v z.ú. nevyhodnocuje
se
beze změn
beze změn
beze změn

změna tvaru
- zmenšeno
bez
výrazných
změn

0,54

Vztah k platné
ÚPD

Mimo
zastavěné
území

0,03

Poznámka

V zastavěném
území

0,57

Odvodnění

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy

Dotčená výměra ZPF [ha]

změna tvaru
16

Horšovský Týn

17

Horšovský Týn

18

Horšov

19

Horšovský Týn

20

Horšovský Týn

21

Horšov

BI

plochy bydlení individuálního

plochy bydlení individuálního
plochy smíšené obytné
SV venkovské
plochy občanského vybavení OK komerční zařízení
BI

plochy občanského vybavení OS tělovýchova a sport
plochy smíšené obytné
SV venkovské

plochy smíšené obytné
venkovské
plochy rekreace na plochách
přírodního charakteru
plochy výroby a skladování drobná a řemeslná výroba
plochy občanského vybavení tělovýchova a sport
plochy občanského vybavení tělovýchova a sport

22

Horšov

SV

24

Horšovský Týn

RN

26

Horšov

VD

27

Horšovský Týn

OS

29

Horšovský Týn

OS

Horšovský Týn

plochy občanského vybavení OS tělovýchova a sport

31

0,57

0,57

BI v z.ú. nevyhodnocuje
se

0,48
0,40

0,40

0,40

0,40

0,02

0,51

0,51

0,51

0,51

0,20

0,08

0,08

0,08

0,08
0,24

změna tvaru

méně než 2000
m2 v z.ú. nevyhodnocuje
se

beze změn

0,82

obytná funkce v
z.ú. nevyhodnocuje
se

4,77

není na ZPF

0,70

0,68

0,68

0,12

0,56

změna
funkce

0,16

0,21

není na ZPF

2,03

není na ZPF

0,35

0,07

0,07

0,07

změna
funkce

zmenšeno
(částečně
využito)

Horšov

33

Horšovský Týn

34

Horšovský Týn

35

Horšovský Týn

37

Horšovský Týn

40

Horšovský Týn

41

Horšovský Týn

43

Horšovský Týn

44

Horšovský Týn

45

Horšovský Týn

46

Horšovský Týn

plochy občanského vybavení OS tělovýchova a sport
plochy občanského vybavení tělovýchova a sport OS.x2 specifická
plochy občanského vybavení OH hřbitovy

plochy občanského vybavení OK komerční zařízení
plochy občanského vybavení OK komerční zařízení

plochy smíšené obytné
SM městské
plochy smíšené obytné
SM městské
plochy a koridory letecké
DL dopravy
plochy smíšené obytné
SV venkovské
plochy smíšené obytné
venkovské
plochy výroby a skladování VD drobná a řemeslná výroba
SV

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
32

Dotčená výměra ZPF [ha]

nově
0,24
změna fukce
0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

0,37

0,37

0,37

změna fukce
méně než 2000
m2 v z.ú. nevyhodnocuje
se

0,13
0,55

0,55

0,21

0,34

převažující
obytná funkce v
z.ú. nevyhodnocuje
se

0,21

2,31

změna fukce

0,55

2,31

2,31

nově

změn
funkce,
zmenšeno

2,31
není na ZPF

0,15
0,10

0,10

0,1

0,18

0,18

0,11

0,05

0,04

0,10

nově
beze změn

0,07

0,18

0,04

0,04

nově

Semošice

SV

1,22

0,31

0,31

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
47

plochy smíšené obytné
venkovské

Dotčená výměra ZPF [ha]

bez platné
ÚPD - nově

0,31

bez platné
ÚPD - nově
48

49

Semošice

Semošice

ZS

plochy zeleně soukromé

SV

plochy smíšené obytné
venkovské

52

Semošice

SV

53

Svinná u Štítar

SV

54

Věvrov

SV

55

Horšovský Týn

SV

plochy smíšené
venkovské
plochy smíšené
venkovské
plochy smíšené
venkovské
plochy smíšené
venkovské
plochy smíšené
venkovské
plochy smíšené
venkovské

SK

plochy smíšené výrobní a
komerční

50
51

58

Semošice
Semošice

Horšovský Týn

SV
SV

změna kultury
obytná funkce v
z.ú. nevyhodnocuje
se
obytná funkce v
z.ú. nevyhodnocuje
se

0,08

0,20

obytné
0,08
obytné
0,71

0,71

0,71

0,20

0,15

0,15

0,15

0,15

0,21

0,21

0,21

0,21

0,25

0,25

0,11

0,25

0,10

0,09

0,09

0,09

nová plocha

obytné

nová plocha

0,12

obytné

nová plocha

obytné

4,04

3,40

2,24

1,16

3,40

bez platné
ÚPD - nově
bez platné
ÚPD - nově

0,51

obytné

0,14

bez platné
ÚPD - nově

Dolní Valdorf

beze změn
vymezeno v
průmyslové
zóně

Horšov

Horšovský Týn,
60,75 Semošice

62

Horšovský Týn

63

Horšovský Týn

64

Horšovský Týn

67

Horšovský Týn

DS

plochy a koridory silniční
dopravy

DS

plochy a koridory silniční
dopravy

VL

plochy výroby a skladování průmyslová výroba

plochy výroby a skladování VL průmyslová výroba
plochy výroby a skladování VL průmyslová výroba
plochy výroby a skladování VD drobná a řemeslná výroba

69

Horšovský Týn

70

Horšovský Týn

plochy výroby a skladování VD drobná a řemeslná výroba
plochy výroby a skladování VL průmyslová výroba

71

Horšovský Týn

DS

72

Horšovský Týn

DS

plochy a koridory silniční
dopravy
plochy a koridory silniční
dopravy

1,55

105,74

1,55

15,00

1,55

5,70

1,55

9,30

15,00

5,74

5,74

2,81

2,93

5,74

9,17

9,17

7,03

2,14

9,17

v platné
ÚPD
znázorněno
jen linií

1,42

2,27

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
59

Dotčená výměra ZPF [ha]

koridor, počítán
reálný zábor
(délka osy x
průměrná šířka,
tedy 6000 x
25m)

beze změn

zmenšeno
(částečně
využito)
beze změn

zábor PUPFL

0,57
0,65

0,20

0,65

0,20

0,65

0,20

beze změn

0,65

změna
funkce,
zmenšeno

0,20

0,11

není na ZPF
méně než 2000
m2 v z.ú. nevyhodnocuje
se

0,13

zábor PUPFL

1,00

nově

nově

TO

79b

Horšovský Týn

TO

SV

plochy smíšené obytné
venkovské

81

Horšovský Týn

0,16

zábor PUPFL

0,97

není na ZPF

2,90

není na ZPF

0,91

není na ZPF

0,08

není na ZPF

0,59

82

Horní Metelsko

SV

plochy smíšené obytné
venkovské

0,43

83

Horní Metelsko

SV

plochy smíšené obytné
venkovské

0,32

84

Semošice

plochy výroby a skladování VD drobná a řemeslná výroba

90

Horšovský Týn

91

Horšovský Týn

92

Horšovský Týn

plochy zeleně veřejné
plochy občanského vybavení OV veřejná vybavenost
plochy občanského vybavení OV veřejná vybavenost
ZV

0,59

0,59

Vztah k platné
ÚPD

Horšovský Týn

Poznámka

79a

Odvodnění

TO

Mimo
zastavěné
území

Horšovský Týn

V zastavěném
území

79

III. - V. třída

TO

I. + II. třída

Horšovský Týn

Celkem k
záboru

78

plochy a koridory silniční
dopravy
plochy odpadového
hospodářství
plochy odpadového
hospodářství
plochy odpadového
hospodářství
plochy odpadového
hospodářství

Celková výměra
plochy [ha]

DS

Způsob využití

Katastrální území
Tasnovice

Kód způsobu
využití

Označení plochy
76

Dotčená výměra ZPF [ha]

nově

zmenšeno
(částečně
využito)

0,59
obytná funkce v
z.ú. nevyhodnocuje
se
obytná funkce v
z.ú. nevyhodnocuje
se

bez platné
ÚPD - nově
0,33

0,33

1,69

1,69

0,91
0,80

0,12

0,21

0,13

1,69

1,69

0,20
zábor pozemků
zahrad
není záborem
ZPF
není záborem
ZPF

změna
funkce

93

Horšovský Týn

94

Horšovský Týn

plochy občanského vybavení OK komerční zařízení
plochy občanského vybavení OV veřejná vybavenost

95

Horšovský Týn

BI

plochy bydlení individuálního

2,87

96

Semošice

SV

plochy smíšené obytné
venkovské

0,09

97

Tasnovice

SV

plochy smíšené obytné
venkovské

0,15

není záborem
ZPF
BI v z.ú. nevyhodnocuje
se
z.ú. nevyhodnocuje
se
obytná funkce v
z.ú. nevyhodnocuje
se

98

Horšovský Týn

plochy občanského vybavení OS tělovýchova a sport

0,54

není záborem
ZPF

5,09

souhrnně pro
celé řešené
území

Horšovský Týn,
Horšov

PV

100
101

Horšovský Týn
Semošice

ZS
ZS

102

Horšovský Týn

ZP

103

Horšovský Týn,
Horšov

ZP

plochy a koridory veřejných
prostranství
plochy zeleně soukromé
plochy zeleně soukromé
plochy zeleně přírodního
charakteru
plochy zeleně přírodního
charakteru

0,55
0,78

3,88

1,64

2,24

0,54

3,39

změna kultury
změna kultury

0,59
0,10
0,79

1,27

1,31

0,79

0,79

0,79
ÚSES nevyhodnocuje
se

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy

Dotčená výměra ZPF [ha]

Horšovský Týn

ZP

107

Horšovský Týn

ZP

0,83

0,24

108

Horšovský Týn

ZP

111

Horšovský Týn

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,25

0,25

112

Věvrov

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

113

Borovice u HT

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,14

114

Věvrov

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,54

115

Věvrov

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,59

0,18

0,31

116

Věvrov

ZP

117

Věvrov

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,24

0,24

0,24
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

ÚSES nevyhodnocuje
se

0,10

plochy zeleně přírodního
charakteru

plochy zeleně přírodního
charakteru

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
104

plochy zeleně přírodního
charakteru
plochy zeleně přírodního
charakteru

Dotčená výměra ZPF [ha]

Věvrov

ZP

119

Svinná u Štítar

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,83

120

Svinná u Štítar

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,12

121

Oplotec

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,42

122

Oplotec

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,11

123

Oplotec

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

0,28

124

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

21,52

125

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

2,83

126

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

2,75

0,24

ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
118

plochy zeleně přírodního
charakteru

Dotčená výměra ZPF [ha]

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

2,68

129

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

12,83

130

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

5,43

131

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

0,79

132

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

3,22

133

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

1,61

134

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

1,05

135

Semošice

NP

plochy přírodní

6,21

136

Semošice

NP

plochy přírodní

0,18

ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
127

Dotčená výměra ZPF [ha]

Semošice

NP

plochy přírodní

0,28

138

Semošice

NP

plochy přírodní

5,83

139

Semošice

NP

plochy přírodní

12,59

140

Semošice

NP

plochy přírodní

0,72

141

Semošice

NP

plochy přírodní

0,89

142

Horšovský Týn

NP

plochy přírodní

0,91

143

Kocourov u HT

NP

plochy přírodní

0,23

144

Kocourov u HT

NP

plochy přírodní

0,02

146

Dolní Metelsko

NP

plochy přírodní

2,13

ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
137

Dotčená výměra ZPF [ha]

Dolní Metelsko

NP

plochy přírodní

0,76

148

Dolní Metelsko

NP

plochy přírodní

0,31

149

Horní Metelsko

NP

plochy přírodní

0,24

150

Horní Metelsko,
Dolní Metelsko

NP

plochy přírodní

2,83

151a Věvrov

NP

plochy přírodní

0,74

151b Borovice u HT

NP

plochy přírodní

1,31

151c Borovice u HT

NP

plochy přírodní

0,84

152

Svinná u Štítar,
Tasnovice

NP

plochy přírodní

4,28

153

Svinná u Štítar,
Tasnovice

NP

plochy přírodní

5,50

ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
147

Dotčená výměra ZPF [ha]

Tasnovice

NP

plochy přírodní

0,18

155

Tasnovice

NP

plochy přírodní

0,23

156

Tasnovice

NP

plochy přírodní

0,65

157

Tasnovice

NP

plochy přírodní

4,48

158

Tasnovice

NP

plochy přírodní

2,00

159

Tasnovice

NP

plochy přírodní

3,25

160

Tasnovice

NP

plochy přírodní

0,46

161

Tasnovice

NP

plochy přírodní

0,57

162

Tasnovice

NP

plochy přírodní

0,37

ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
154

Dotčená výměra ZPF [ha]

Tasnovice

NP

plochy přírodní

0,29

164

Oplotec

NP

plochy přírodní

4,27

165

Oplotec

NP

plochy přírodní

5,59

166

Oplotec

NP

plochy přírodní

0,58

167

Oplotec

NP

plochy přírodní

2,34

168

Oplotec

NP

plochy přírodní

1,18

169

Oplotec

NP

plochy přírodní

0,14

0,36

0,25

170

Semošice

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

171

Semošice

ZP

plochy zeleně přírodního
charakteru

ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
163

Dotčená výměra ZPF [ha]

Semošice

ZP

177
181
182
184
185

Horšovský Týn
Horšovský Týn
Horšovský Týn
Dolní Metelsko
Horní Metelsko

ZP
NL
NL
NL
NL

186

Semošice

ZP

187

Semošice

NP

plochy přírodní

ZP
NL

plochy zeleně přírodního
charakteru
plochy lesní

189 Horšovský Týn
190 Borovice
celkem
*) dle katastru nemovitostí

ÚSES nevyhodnocuje
se

2,07
0,88
1,20
1,26
4,54
2,30

0,64
1,20
1,26
4,54
2,30

0,64
1,20
1,26
4,54
2,30

0,09

0,09

0,09

0,88
1,20
1,26
4,54
2,30
0,09

ÚSES nevyhodnocuje
se
ÚSES nevyhodnocuje
se

0,34

0,22
1,44
347,49

1,21
90,13

34,88

1,21
55,24 5,72

1,21
84,67

18,04

Vztah k platné
ÚPD

Poznámka

Odvodnění

Mimo
zastavěné
území

V zastavěném
území

III. - V. třída

I. + II. třída

Celkem k
záboru

Celková výměra
plochy [ha]

Způsob využití

Kód způsobu
využití

Katastrální území

Označení plochy
172

plochy zeleně přírodního
charakteru
plochy zeleně přírodního
charakteru
plochy lesní
plochy lesní
plochy lesní
plochy lesní
plochy zeleně přírodního
charakteru

Dotčená výměra ZPF [ha]

Územní plán Horšovský Týn

Odůvodnění ÚP

B.10.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
PUPFL
B.10.2.1 Použitá metodika
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází
z následujících předpisů:
•

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve smyslu pozdějších předpisů;

•

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení
a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa;

•

Směrnice ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
č. 31/2000 ze dne 15. 2.2000.

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být přednostně použity pozemky
méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo
hospodaření v lese a plnění jeho funkcí a dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska
jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů.
B.10.2.2 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území
Výměra lesů v řešeném území činí 2117 ha, tedy 29,7% celkové výměry, takže lesnatost území jako celku
je mírně pod republikovým průměrem (33%). Nicméně velké rozdíly jsou mezi jednotlivými katastry
(nejlesnatější je k.ú. Podražnice se 73,4% lesa, naopak nejmenší zastoupení PUPFL je v k.ú. Dolní
Metelsko – jen 6,3%). Lesy tvoří jak rozsáhlé porosty, tak i menší lesíky a fragmenty uvnitř zemědělské
půdy.
Dle § 6 zákona 289/1995 Sb. o lesích jsou vymezeny tři kategorie lesů. Do lesů zvláštního určení spadají
obory (Podražnice, Čertáno, Horšovská), část lesa na svazích navazujících severně na zámecký park
v Horšovském Týně a několik menších lesíků. Lesy ochranné se v řešeném území nevyskytují. Ostatní lesy
spadají do kategorie lesů hospodářských.
B.10.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa
Návrhem územního plánu jsou dotčeny pozemky k plnění funkcí lesa o celkové výměře 1,66 ha, jde
výhradně o lesy hospodářské. Do PUPFL je navržena plocha výroby (rozšíření stávajícího areálu firmy
TAUBENHANSL, s.r.o., v návaznosti na stávající areál nejsou jiné plochy, kam by se firma mohla rozvíjet).
Dále je PUPFL dotčen plochami dopravy: menší plochou pro parkování, více pak koridorem pro jižní
obchvat města. Tento záměr je zvažován dlouhodobě, přebrán je beze zbytku z dříve zpracované
dokumentace. Skutečná trasa se může lesním pozemkům z velké části vyhnout, zcela však dotčení PUPF
eliminovat nelze. Dalším dotčením je plocha pro částečné napřímení silnice II/197 v Tasnovicích (záměr
ze ZÚR). V malém rozsahu je PUPFL dotčen i rozvojem bydlení, jde ale o výběžek lesa směrem
k zástavbě, v platném ÚP je veden jako součást stabilizované plochy bydlení.

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI

112

Územní plán Horšovský Týn

Odůvodnění ÚP

Dotčená výměra
PUPFL [ha]

BI

plochy bydlení individuálního

1,04

0,13

Z64

Horšovský Týn

VL

plochy výroby a skladování průmyslová výroba

0,57

0,57

Z72

Horšovský Týn

DS

plochy dopravní infrastruktury silniční doprava

0,13

0,13

Z60

Horšovský Týn,
Semošice

DS

plochy dopravní infrastruktury silniční doprava (koridor)

102,72

0,67

Z76

Tasnovice

DS

plochy dopravní infrastruktury silniční doprava

0,16

0,16

104,62

1,66

Kód způsobu
využití

Způsob využití

Horšovský Týn

Katastrální
území

Z15

Označení plochy

Celková výměra
plochy [ha]

Zábor PUPFL v navržených plochách změn:

celkem
B.10.2.4 Navrhovaná opatření

K zalesnění je navrženo celkem 10,7 ha, jako kompenzace za navržené zábory PUPFL, pro zlepšení
retenčních schopností krajiny i zvýšení celkové lesnatosti území. Vymezeny jsou takto plochy s vazbou na
stávající lesní porosty (aby nedocházelo k nadbytečné fragmentaci ZPF), na půdách nižší kvality (III. – V.
třídy ochrany), obvykle na svažitých pozemcích (lesy budou mít i půdoochrannou funkci), ve vlastnictví
města či soukromých subjektů, které o tuto změnu zažádaly. Další zalesňování na ZPF je obecně
podmíněně přípustné kdekoli v území (mimo chráněné půdy, tedy na půdách III. – V. třídy ochrany).
Jako lesní porosty mohou být realizována i některá biocentra, v takovém případě by neměly být zařazeny
do kategorie lesů hospodářských. Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se
pravděpodobně promítne do změny dřevinné skladby některých lesních porostů zahrnutých do prvků
ÚSES ve prospěch geograficky původních dřevin.

B.11. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA
Území spadá pod Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územního odboru Domažlice.

B.11.1 Požadavky § 29, odst.1 písm.k) zákona č.133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů - zdroje vody pro hašení požárů
Informace o přehledu zdrojů vody pro hašení požárů na území obce je k dispozici na Městském úřadě.
Zdroje vody mohou být:
1. Normované – tj. „zdroje požární vody“, které jsou v souladu s určenými normami a splňují jejich
kritéria (ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody).
2. Nenormované – tj. „další zdroje vody“, které nesplňují parametry dané normou. Jsou to např. ty
které nejsou přístupné celoročně, nemají zpevněné komunikace pro požární techniku či nesplňují dané
tlakové parametry hydrantové sítě.
Všechny nově navržené lokality pro zástavbu splňují podmínky pro normované zásobování požární
vodou.
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B.11.2 2. Opatření ochrany obyvatelstva, uvedená v § 20 vyhl. MV ČR
č.380/2002 Sb.
Požadavkem civilní ochrany k územnímu plánu dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., § 20 je zapracování
návrhů ploch pro potřeby:
•

ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,

•

zón havarijního plánování,

•

ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,

•

evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,

•

skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,

•

vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná
území obce,

•

záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků
kontaminace, vzniklých při mimořádné události,

•

ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,

•

nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Návrh:
ad a) návrh ploch pro požadované potřeby ochrany území před průchodem průlomové vlny
vzniklé zvláštní povodní
Zájmové území není ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní, způsobenou poruchou či
havárií (protržením hráze) vodního díla.
Zájmové území je potenciálně ohroženo povodní, jsou vyhlášena záplavová území. Město je chráněno
stávajícím (stále nedostatečným) systémem regulace hydrologických poměrů a ochrany před vybřežením
vod, procházejících zájmovým územím. Územní plán vytváří územní předpoklady pro řešení
protipovodňové ochrany.
ad b) zóny havarijního plánování
Návrhem ÚP Horšovský Týn nebudou měněny stávající zásady civilní ochrany.
Zóny havarijního plánování stanovuje pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná
chemická látka nebo chemický přípravek, a které jsou zařazeny do skupiny B, podle odst. 1 § 20 zákona
č. 59/2006, o prevenci závažných havárií Sb., krajský úřad, odbor životního prostředí, s cílem snížit
pravděpodobnost vzniku a omezit případné následky závažných havárií na zdraví a životy lidí,
hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Hasičský
záchranný sbor (dále jen „HZS PK“) zpracovává pro stanovené ZHP vnější havarijní plány a zabezpečuje
realizaci plánovaných opatření v jeho působnosti.
HZS PK vede přehledy o dalších objektech a zařízeních na území PK, které manipulují s nebezpečnými
látkami, a pro které se nezpracovávají vnější havarijní plány podle uvedených právních předpisů, ale které
představují zdroj možného ohrožení obyvatelstva, a pro vybrané z nich zpracovává „Plány opatření“.
ad c)

návrh ploch pro potřeby ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Ukrytí obyvatelstva je řešeno s ohledem na potenciální zdroje ohrožení. Funkční stálé úkryty se
v zástavbě města nevyskytují.
Z důvodů pozastavení výstavby stálých úkrytů bude hlavní těžiště ukrytí obyvatelstva v improvizovaných
úkrytech.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření,
pronikavou radiací, kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného
ničení v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde
nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se navrhují v souladu s plánem ukrytí
v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé ukrytí.
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IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v patře)
individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve
vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před
účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a právnickými
osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců.
Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), využitelným za třech
krizových stavů:
1. nouzového stavu
2. stavu ohrožení státu
3. válečného stavu
Samosprávou obce není na Městském úřadě evidován žádný stávající PRÚ-BS. Lze doporučit, aby nově
budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám,
kladeným na improvizované úkryty. Požadovaná kapacita je přibližně 1 m2 na osobu.
Doběhová vzdálenost pro úkryty je 500 m, čímž je splněn požadavek dosažení úkrytu do 15 minut.
Organizační zabezpečení je nutno řešit na úrovni samosprávy, není řešitelné v územním plánu obce.
Ukrytí žáků mateřských, základních a středních, případně odborných škol se předpokládá ve vlastním
objektu. Také léčebná zařízení je třeba vybavit vlastními úkryty.
ad d) návrh ploch pro požadované potřeby evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování je řešeno dle havarijního plánu MSK a způsob provádění
evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.
Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události lze využít pro nouzové, případně i náhradní
ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy:
•

prostory ZŠ včetně tělocvičen, MŠ, kulturně-společenská zařízení, penziony, tělocvičny, domovy
důchodců, plochy stadionů, atd.

•

vhodné nebytové prostory v obytných domech a vhodné prostory v dalších objektech nezasažených
mimořádnou událostí

Organizační ani technické zabezpečení evakuace není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města
v jejich dokumentaci a v HP PK.
ad e) návrh ploch pro požadované potřeby skladování materiálu humanitární pomoci,
Město a PaPFO vytvoří podmínky pro dočasné skladování materiálu CO – prostředků individuální ochrany
pro vybrané kategorie osob za účelem provedení jejich výdeje při stavu ohrožení státu a válečném stavu
v souladu s § 17 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
ad f) návrh ploch pro požadované potřeby vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo
zastavěná území a zastavitelná území obce
Mimo zastavěné území nejsou plochy pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek k dispozici. K tomuto
účelu jsou vhodné některé zpevněné plochy na okraji města a jeho místních částí: plochy odpadového
hospodářství, případně prostory v průmyslových zónách a ve střediscích zemědělské výroby.
ad g) - návrh ploch pro požadované potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací
pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné
události nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
k usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce
zásadní:
•

výrobní zóny jsou prostorově a provozně odděleny od zón obytných,

•

není přípustná výstavba uzavřených bloků,
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•

doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena v souladu s platnou legislativou (vyhl.
č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek (včetně
těžké techniky) a nouzovou obsluhu místních částí v případě zneprůjezdnění komunikací v obci
(městě), místo zúženého profilu v historické zástavbě bude možno objet po jiných komunikacích,

•

při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku
rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (v1 + v2)/2 + 6m, kde v1 + v2 je výška
budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice.

Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem
územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
ad h) – návrh ploch pro požadované potřeby ochrany před vlivy nebezpečných látek
skladovaných v území
Viz bod b).
i) - návrh ploch pro požadované potřeby nouzového zásobování obyvatelstva vodou
a elektrickou energií
Sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností
zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů.
Pro případ úplné odstávky vodovodu jsou ve městě evidovány a udržovány samostatné jímací objekty
(studny) dle přehledu na Městském úřadě.
Organizační ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem územního plánu.
Je řešeno orgány města s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje Směrnice
Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uveřejněná ve Věstníku
vlády částka 10/2001.

B.12. ZÁJMY OBRANY STÁTU
Do řešeného území nezasahuje zájmové území ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řadu.
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B.13. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Zastupitelstvo města Horšovský Týn dne 24.6. 2019 pod usnesením č.6 v bodech 5 - 73
tohoto usnesení rozhodlo jednotlivě o námitkách a o vyhodnocení připomínek.

Obdržené v rámci společného jednání:
Klauber Luděk MUHTP0048UWP z 21. 3. 2018
S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 5
Žádám v novém územním Plánu na pozemku č. 1092/1 o celý pozemek na individuální plochu k bydlení
(stavba rodinných baráků) Jsem majitelem tohoto pozemku.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění: Požadavek byl přehodnocen a pozemek č. 1092/1 byl zařazen do ploch pro
bydlení. Je ale nutné respektovat ochranné pásmo plynovodu.
Narovec Zdeněk MUHTP0048ZT5 z 21. 3. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 6
Písemná připomínka k návrhu územního plánu k pozemku 1354/2 k. ú. Semošice
Já jako vlastník pozemků 348/8, 4, 5 na kterých provozuji autoservis. Požaduji rozšířit plochu občanské
vybavenosti komerční na pozemek č. 1354/2 za účelem vybudování odstavných stání pro opravovaná
vozidla, a pro případné rozšíření podnikání. Součástí navrhované plochy, by měl být i rodinný dům ve
kterém bych jako majitel přilehlých staveb bydlel. Přílohou mé připomínky je kat. Situace ve které je
naznačeno navržené vymezení funkčních ploch s charakterem na okolní území. Část pozemku která
navazuje na bydlení bude ohraničena zelení za účelem snížení případných nežádoucích vlivů mého
podnikání.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Připomínka byla předána zpracovatelce územního plánu, která na základě
připomínky vytvořila nové zastavitelné plochy. Zpracovatelka se rozhodla nevyhovět
navrženému rozvržení ploch a vymezila plochu celou plochu, jako plochu VD s plochou izolační
zeleně ZS. Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) umožňují stavby pro
bydlení, pokud se jedná o byty správce nebo majitele účelových staveb.
Polanský Jan MUHTP0048ZSA z 21. 3. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 7
Žádost: Změna funkčního využití pozemků č. 665 a č. 664/2 v novém územním plánu k účelu stavby
rodinného domu.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Pozemek se nachází v těsném sousedství železnice, toto místo bylo vyhodnoceno
jako nevhodné, pro vymezování nových ploch pro bydlení.
Luděk Pytelka MUHTP004915Q z 20. 3. 2018
S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města souhlasilo na svém jednání dne 24. 6. 2019 v bodě č. 8
Dobrý den,
na základě zveřejnění návrhu územního plánu na stránkách města jsem zjistil, že mé pozemky p. č. 815/1 a
815/9 v k. ú. Horšovský Týn jsou navrženy jako plochy bydlení individuální. S tímto nesouhlasím a požaduji
určení plochy dle stávajícího platného územního plánu.
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Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění: Jelikož majitel pozemku nesouhlasí se změnou jeho současného funkčního
využití, byl pozemek navrácen do ploch OK – plochy občanského vybavení – komerční zařízení,
které odpovídají současnému využití.
Václav Pikhart MUHTP004916L z 20. 3. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 9
Dobrý den,
na základě zveřejnění návrhu územního plánu na stránkách města jsem zjistil, že můj pozemek p. č. 1925/1
v k. ú. Horšovský Týn je navržen jako plochy a koridory veřejných prostranství. K tomuto účelu pozemek již
delší dobu neslouží. Tímto žádám o zvážení, zda nepřipojit plochu pozemku k jedné ze sousedních ploch.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pozemek v současnosti již neslouží jako plocha a koridor veřejných prostranství,
nýbrž je součástí pozemků jednotlivých rodinných domů. Proto byla tato plocha veřejného
prostranství z návrhu odebrána a pozemek byl přičleněn do sousedních funkčních ploch.
Suková Marie MUHTP004A1D9 z 19. 3. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 10
Na orientačním nákresu původního umístění rod. Domu ve Svinné je nevhodné, jelikož pod rod. Domem by
procházely 2 prameny vody, což je nevhodné – zdravotní důvody.
Proto Vás žádáme o posunutí hranice pozemku o cca 10 m.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění: Plocha byla upravena, neboť úprava zohledňuje skutečný stav a vhodnější
umístění pro rodinný dům.
Miroslav Rada

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 11
Podnět na pořízení změny územního plánu z 16. 4. 2018 MUHTP0048KDA
Změna využití pozemku parc. č. 1092/1 k. ú. Horšovský Týn na pozemek pro stavbu rodinného domu.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění: Požadavek byl přehodnocen a pozemek č. 1092/1 byl zařazen do ploch pro
bydlení. Je ale nutné respektovat ochranné pásmo plynovodu.
Kozinová Ivana MUHTP0048KHQ z 12. 4. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 12
Připomínka k návrhu územního plánu Horšovský Týn
Na základně možnosti podat připomínky k návrhu územního plánu Horšovský Týn, bych touto cestou chtěla
požádat o úpravu zastavitelné plochy v obci Semošice na již stavovou plochu. Jedná se o plochu na
pozemcích parc. č. 1353/1, 1353/2, 335/3 a 335/2. Na těchto pozemcích byly v loňském roce 2017
zkolaudovány rodinné domy.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Připomínka byla prověřena a bylo zjištěno že odpovídá skutečnosti, a proto byl
návrh upraven
Bauerová Cecilie, Bauer Radek, Bauer Václav

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI
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2019 v bodě č. 13
MUHTP0048JM8 ze 17. 4. 2018
Věc: Připomínky l návrhu územního plánu dle sp. zn. OVÚP/9708/2011/Št č. j. MUHT 2606/2018
Jakožto vlastníci pozemků parc. č. 1663 a rodinného domu parc. č. 1662 č. p. 38 v k. ú. Horšov,
nesouhlasíme s vymezením veřejně prospěšné stavby přeložky silnice č. II/200 a s vymezením plochy
zeleně přírodního charakteru v návrhu nového územního plánu Horšovského Týna.
Jedná se o umístění obchvatu vedeného od obce Horšov směrem na Novou Ves, který byl umístěn mezi
rodinné domy. Zábor na pozemku parc. č. 1663 je tak veliký, že komunikace bude umístěna v naprosté
blízkosti rodinného domu parc. č. 1662 v katastrálním území Horšov, odřízne ho od ostatních rodinných
domů a jedné přístupové komunikace k pozemku. Dále z návrhu není patrno, jak bude řešena příjezdová
cesta k rodinného domu parc. č. 1662 na pozemku parc. č. 1663. Popřípadě jaký je další záměr s tímto
pozemkem a nemovitostí. Pozemky pro tuto stavbu lze návrhem územního plánu vyvlastnit, s čímž
nesouhlasíme!
Tato naprosto klidná lokalita bud výstavbou obchvatu narušena frekventovanou silnicí, hlukem a výpary
výfukových plynů automobilů.
Rodinný dům na pozemku parc. č. 1662 i pozemek parc. č. 1663 jsou v katastru nemovitostí zapsány jako
nemovité kulturní památky. Rodinný dům odděluje od obce Nová Ves historická kamenná zeď, která je
nedílnou součástí obory v Horšově, která je také kulturní památkou.
Žádáme o vypuštění přeložky silnice II/200 a dále žádáme o vypuštění plochy zeleně přírodního charakteru
ZPN176 z návrhu územního plánu.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů k vedení obchvatu a také
představitelů města, byla navrhovaná trasa obchvatu z návrhu vypuštěna.
Lazce_GIS, spol. s. r. o. MUHTP00487UG z 18. 4. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 14
Jako majitelé pozemku parc. č. 1125/2 v katastrálním území Horšovský Týn (okres Domažlice), jsme zjistili,
že v návrhu nového územního plánu obce Lazce není zahrnuto v potřebném rozsahu území se skládkou
odpadů Lazce. Na tomto území, které navazuje na stávající skládku, má naše společnost zájem ve
spolupráci se společností Pilsen Technologie s. r. o. Rozvinout činnosti, které se bezprostředně vážou k
řešení využitelnosti a likvidace odpadů a které mají význam v oblasti technologií alternativních zdrojů a
energie. Součástí těchto záměrů je i účelná sanace a rekultivace území dotčeného ukládáním odpadů.
Na pozemku parc. č. 1125/2 v katastrálním území Horšovský Týn (okres Domažlice) má naše společnost v
plánu umístit technologii na využívání odpadů. Další součástí technologického komplexu je také technologie
na využití produkované tepelné a elektrické energie přímo v místě.
V návaznosti na tento projekt se obracíme na Vás, zpracovatele návrhu územního plánu a nositele
územního plánu, s požadavkem zařazení pozemků parc. č. 1125/1, 1125/2, 1125/11, 1125/13, 1125/15,
1125/29, 1125/30, 1125/31, 1125/32, 1125/33, 1125/34, 1125/35, 1125/36, 1125/37, 1125/40, 1125/41,
1125/42, 1125/43, 1125/44, 1125/51, 1125/52, 1125/56, 1125/57, 1134/16, 1145/1, 1153/20, 1153/24,
1153/25, 1153/27, 2359/35, 2360/1, 2360/3, 2360/4, 2360/5, 3042, 3043/1, 3044, 3045, 3046, 3047,
3048, 3049, 3059, 3060, 3062, 3069, 3197, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3215, 3217, 3218, 3219,
3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3227, 3229, 3230, 3235, 3236, 3238, 3239/2, 1125/45, 1125/46,
1125/47, 1125/53, 3199, 3200, 3228, 3231, 3232, 3239/1 v katastrálním území Horšovský Týn, do návrhu
územního plánu jako plochy odpadového hospodářství a plochy vhodné pro umístění technologií pro výrobu
energie z obnovitelných a druhotných zdrojů včetně zařízení na místní využití vyrobené energie.
Samozřejmě, budeme realizovat své záměry tak, aby nedošlo k ohrožení jakoukoliv naší činností ve
vymezených krajinotvorných prvcích a prvcích požívajících speciální ochranu přírody.
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Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění: Požadavku v této fázi nebylo možné vyhovět z důvodu zamítavého stanoviska
ministerstva obrany k této nově vymezované ploše. Ministerstvo obrany nesouhlasí se změnou
využití pozemků v jeho vlastnictví.
Ing. Václav Holý a Ing. Marcela Holá

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 15 a 16.
Připomínka k návrhu územní plánu
Na základě zveřejněného oznámení o vystavení návrhu územního plánu ze dne 19. 3. 2018 jako vlastníci
dotčených nemovitostí sdělujeme následující připomínky týkající se části územního plánu ul. K terénu,
Horšovský Týn.
Připomínka č. 1
Návrh územního plánu uvádí, že na pozemku parc. č. 2361/1 k. ú. Horšovský Týn se nachází místní
komunikace. Tento pozemek je v našem vlastnictví a na základě rozhodnutí odboru dopravy a silničního
hospodářství MÚ Horšovský Týn zde dne 21. 9. 2017 č.j. 12 226/2017/DSH, bylo deklarováno, že se na
tomto výše uvedeném pozemku nenachází veřejně přístupná účelová komunikace.
Žádáme tedy, aby pozemek parc. č. 2361/1 nebyl v novém územním plánu zanesen jako místní účelová ani
jakákoliv jiná komunikace. Jedná se o soukromý pozemek v našem vlastnictví.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: využití plochy odpovídá užití dle katastru nemovitostí. Vlastnická práva územní
plán neřeší.
Připomínka č. 2
Návrh územního plánu navrhuje, že za bývalou bažantnicí v ul. Plzeňská bude odbočení pro „obchvat“ části
města silnice na Stříbro.
a) návrh trasy vede okolo zastavěné části města, proč není odbočení již před začátkem města ze
silnice I/26?
b) navržená trasa silnice vede okolo stávajících zahrádek a bude nutno zničit značnou část
stávajícího lesa
Žádáme, aby byla takto navržená trasa „přeložky“ zrušena a silnice na Stříbro aby byla odbočena před obcí
/ideálně mezi H. Týnem a Semošicemi) rovnou do silnice I/26.

Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Při posuzování připomínky a následné zhodnocení navrženého obchvatu ve
spolupráci s pověřeným zastupitelem byla tato trasa vyhodnocena jako nevyhovující a z
návrhu vyřazena.
Ing. Václav Holý, Ing. Marcela Holá, Martina Pytelková, Luděk Pytelka, Michal Pivoňka, Mgr.
Martina Pivoňková

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 17 a 18.
MUHTP00486J6 z 19. 4. 2018
Připomínka k návrhu územního plánu
Na základě zveřejněného oznámení o vystavení návrhu územního plánu ze dne 19. 3. 2018 jako vlastníci
dotčených nemovitostí sdělujeme následující připomínku týkající se části územního plánu v ul. K Terénu,
Horšovský Týn.
Připomínka č. 1
V návrhu územního plánu je navržena budoucí komunikace na části pozemků parc. č. 1927/1 a 1927/14.
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Tato komunikace se napojuje na stávající komunikaci „podél oplocení sběrného dvora“ na pozemku 2361/2,
vše k. ú. Horšovský Týn.
Celá lokalita na pozemcích nad sběrným dvorem již byla řešena v rámci změny stávajícího územního plánu
– č.15 v roce 2014 a tato lokalita byla označena jako Z3. v rámci této změny bylo předmětné území
rozděleno do 3 etap, přičemž podmínkou pro zástavbu v etapách 2 a 3 bylo:
II. – stávající příjezdová komunikace ( 2361/2 ) bude před výstavbou rodinných domů rozšířena na

pozemky města č. 1927/2-4 v potřebných technických parametrech
dle ČSN
736110
„Projektování
místních komunikací“ a
ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“
a všech jejich následných změn ( rozšíření komunikace bude podmíněno demolicí objektu na pozemku
města 1927/3 )
III. – prostřednictvím nové příjezdové komunikace vybudované v rámci etapy II.
POZN.
Stávající příjezdová komunikace je vymezena jako veřejně prospěšná stavba (VPS). Součástí
koridoru VPS ( šířka 10 m ) bude také řešení odvodnění upraveného terénu.
Vzhledem ke svažitosti terénu v této lokalitě se předpokládá složitější řešení při zakládání (částečné
zapuštění do terénu) rodinných domů a s tím spojenou infrastrukturu ( odkanalizování dešťových vod
apod.), zvláště dopravní obslužnost, technicky však proveditelnou.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Z důvodu komplikované dopravní situace ve stávající ploše byla navržena nutnost
podrobnějšího řešení této plochy pomocí územní studie.
Připomínka č. 2
Současný návrh územního plánu tuto etapizaci nijak neřeší a také neřeší podmínku vyprojektování
komunikace splňující předepsané normy a zákony.
Jak se píše ve výše uvedené citaci (Použito z Technické zprávy změny č. 15), tak je potřeba vyřešit
zejména:
a) odvodnění případné budoucí komunikace a také komunikace stávající poz. parc. č. 2361/2
b) prašnost na stávající komunikaci a i na komunikaci nové – zvýšením dopravní zátěže další
výstavbou dojde, bez předchozího vybudování řádné komunikace, k navýšení prašnosti a hluku.
c) nutno dořešit sítě technické infrastruktury – pozemky parc. č. 2362/2 a 1927/14 váznou věcná
břemena přípojek vody, kanalizace a elektro. V případě budování nových přípojek nebo řadů se budoucí
stavebník dostane do střetu s ochrannými pásmy již zbudovaných zařízení
d) vyřešení prostorových poměrů – současné uspořádání pozemků v místě plechového objektu
sběrného dvora neumožňuje vybudovat jinou než jednosměrnou komunikaci
e) vyřešení křižovatky - v případě budování komunikace na pozemcích č. 1927/1 a 1927/14 musí
být vyřešeny rozhledové poměry v místě napojení pozemku parc. č. 2361/1 který slouží pro výjezd od 2
nemovitostí na jedné dost frekventované provozovny
f) vyřešit chybějící chodníky - v lokalitě chybí chodníky a v případě nárůstu intenzity dopravy se
zvyšuje riziko nehody nebo úrazu

Jako osoby dotčené změnou územního plánu v této části Horšovského Týna podáváme tímto výše
uvedenou připomínku a žádáme o akceptování a zapracování jednoho z níže uvedených návrhů:
a) úpravu územního plánu ve smyslu, že součástí ÚP bude podrobné řešení dopravního řešení
v dané lokalitě a podmínkou další výstavby v lokalitě bude nejprve kompletní vybudování komunikací
a chodníků dle tohoto řešení nebo
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b) zrušení návrhu komunikace na pozemcích parc. č. 1927/1 a 1927/14 a úprava územního plánu
ve smyslu ponechání etapizace jako ve změně č. 15 s podmínkou, že před zahájením dalších výstaveb musí
být nejprve navrženo dopravní řešení a následně musí být vybudovány komunikace a chodníky.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Připomínka obsahuje podrobnosti, které územní plán neřeší.

Jiří Lahoda MUHTP0048500 z 23. 4. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 19, 20 a 21.
Připomínka k návrhu územního plánu Horšovský Týn
Připomínka č. 1

1)Návrh územního plánu Horšovský Týn vymezuje do prostoru mokřadu za hasičskou zbrojnicí zastavitelnou
plochu Z24 (dle výkresu základního členění), s navrženým funkčním využitím RN-Z24 – plochy rekreace na
plochách přírodního charakteru. Z definovaného využití této plochy dle kapitoly A.6.2.2.3 výrokové části je
zřejmé, že město Horšovský Týn uvažuje o přeměně této plochy, resp. o likvidaci celého cenného biotopu.
zastavitelná plocha Z24 se nachází v místě porostu vegetace vysokých ostřic, ve které se nachází řada
zákonem chráněných živočichů (ptáci, obojživelníci), tak druhy zařazené v Červeném seznamu ohrožených
druhů České republiky (např. hmyz). Celá lokalita je rovněž zařazena do funkčního regionálního biocentra
vymezeného v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen ZÚR) v údolní nivě řeky Radbuzy,
v záplavovém i aktivním záplavovém území řeky Radbuzy. Navržená zastavitelná lokalita Z24 je v rozporu se
základními prioritami stanovených v ZUR – bod 2.2.5. Protipovodňová ochrana a rovněž v rozporu s cíli
a úkoly územního plánování § 18 a 19 stavebního zákona. Úkolem územního plánování je ve veřejném
zájmu chránit krajinu, jako podstatnou složku životního prostředí. V loňském roce vláda České republiky
schválila národní strategii ochrany před následky sucha pro území ČR. Předložený záměr je v rozporu
i s touto nově přijatou koncepcí, kdy mj. úkolem územního plánování je zadržovat vodu v krajině a to
především přírodě blízkým způsobem.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Podmínky využití plochy Z24 byly upraveny, ve smyslu podmínek § 67 vodního
zákona.
Plocha Z24 je podmíněna studií,s čímž souhlasil i dotčený orgán životného prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje, v jehož kompetenci tato oblast je. Podmínka vytvoření územní studie
může být prodloužena ve Zprávě o uplatňování územního plánu a zajistí se tím platnost této
podmínky do budoucna.
Připomínka č. 2
V tomto případě je z hlediska veřejných (zákonných) zájmů, viz výše uvedený výčet, nadřazen politickému
zájmu vymezit zastavitelné plochy v uvedené lokalitě. Minimální rozsah lokality, který by měl být územním
plánem Horšovský Týn chráněn (stabilizován) je stanoven v grafické příloze, která je součástí této
připomínky. Pro tuto lokalitu by měl být rovněž stanoven management, kterým bude celá lokalita chráněna
před degradací (výřez náletových vrb, zabránit nevhodným úpravám terénu a zavážením apod.).

2)Návrh územního plánu Horšovský Týn umisťuje obchvat silnice II/200 do území Horšovské obory –
nemovité kulturní památky – (dojde ke zboření památkově chráněné kamenné zdi obory???), protne
nejdelší možnou trasu (úhlopříčně) údolní nivu řeky Radbuzy, ve které se nachází záplavové území q100 i
aktivní záplavové území, protíná ochranná pásma vodních zdrojů u Sv. Anny, naprosto negativně zasáhne
do regionálního biocentra, které se v údolí řeky Radbuzy a Černého potoka nachází. Vzhledem k rozsahu
navrženého obchvatu a jeho zásahu negativnímu zásahu do krajiny a finančním následkům veřejných
rozpočtů takto rozsáhlé stavby by mohlo být například řešení, o kterém se již v minulosti uvažovalo a to
zkapacitnění ulic Lidická a Vrchlického, se stavebními úpravami křižovatek v ulici Masarykova au Nové Vsi,
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s napojením na silnici I/26 za bývalou čistírnou odpadních vod do ulice Nádražní – viz. příloha.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce bylo vyhověno
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
navrhovaná trasa obchvatu z návrhu vypuštěna.
Připomínka č. 3
3)Z návrhu územního plánu Horšovský Týn není zřejmé, jaké činnosti, stavby a opatření jsou nebo naopak
nejsou přípustné v územním systému ekologické stability.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: opatření jsou upřesněny v regulativech ploch ZP – plochy zeleně přírodního
charakteru.
Taubenhansl s r. o. MUHTP0047YMO z 25. 4. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 22.
Žádost o připomínku k návrhu územního plánu

Žádám o připomínku k návrhu územního plánu na pozemku katastrální č. 1841/1. Původní změna je již
zakreslena v délce 40 metrů. Tuto změnu potřebujeme rozšířit na délku 70 metrů. Na tomto nově vzniklém
pozemku potřebujeme vystavět výrobní a skladovací haly, pro výrazné navýšení výroby. Dále, potřebujeme
vyřešit parkování vozidel a to jak zaměstnanců, tak vozidel osobní a kamionové dopravy.
Jako přílohu přikládám situační plán.

Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Plocha byla zařazena do návrhu územního plánu pro veřejné projednání.
Pavel Čadek

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 23, 24 a 25.
MUHTP0047YOE z 25. 4. 2018
Přípomínky k návrhu územního plánu Horšovský Týn – č. j. OVÚP/9708/2011Št, MUHT 2606/2018
Připomínka č. 1
Jakožto vlastník pozemků parc. č. 1582/26, 1582/27, 1582/29, 2582/22, 1582/23, 1582/28, 1556 (RD čp.
21), 1554, 1555 v k. ú. Horšovský Týn nesouhlasím s vymezením veřejně prospěšné stavby přeložky silnice
č. II/200

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
navrhovaná trasa obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí
trasa obchvatu bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Připomínka č. 2
a s vymezením plochy zeleně přírodního charakteru ZP N176.
Předložený návrh územního plánu Horšovský Týn umisťuje do prostoru Horšovské obory – nemovité
kulturní památky – veřejně prospěšnou stavbu silnice. Pozemky pro tuto stavbu lze návrhem územního
plánu vyvlastnit, s čímž nesouhlasím! Dalším důvodem, proč nesouhlasím s umístěním obchvatu uvedené
silnice je skutečnost, že stavba velmi významně naruší historický ráz krajiny horšovské obory – nemovité
kulturní památky – dojde ke zboření památkově chráněné kamenné zdi obory, o kterou mj. Dlouhodobě
probíhal soudní spor o určení vlastnictví a město Horšovský Týn ani Plzeňský kraj se k vlastnictví zdi
nehlásili, protne nejdelší možnou trasou (úhlopříčně) údolní nivu řeky Radbuzy, ve které se nachází
záplavové území Q100 i aktivní záplavové území, protíná ochranná pásma vodních zdrojů u Sv. Anny,
naprosto negativně zasáhne do regionálního biocentra, které se v údolí řeky Radbuzy a Černého potoka
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nachází. Návrh územního plánu rovněž v kapitole A. 4. 2. 1 konstatuje, že podmínkou řešení je vypracování
dopravní prověřovací studie. Tento postup je v přímém rozporu s logikou vymezování veřejně prospěšných
staveb, neboť základem pro vymezení veřejně prospěšných staveb jsou právě nejprve vyhledávací studie,
které vyberou možnosti, jakým územím může stavba procházet, dále musí být zpracována ekonomická
bilance, tzn., za jakých nákladů je ještě plánovaná stavba výhodná a jaké negativní vlivy bude mít
plánovaná stavba na krajinu, přírodu a soudržnost obyvatel v území, geologický posudek, zda je vůbec
podloží únosné pro tak rozsáhlý druh stavby, hydrologický posudek, jaký dopad bude mít stavba na průtoky
n-leté průtoky v řece Radbuze a zda stavba negativně neovlivní vodní zdroje atd. Z uvedeného je zřejmé, že
město Horšovský Týn ani krajský úřad Plzeňského kraje žádné vyhledávací studie nemají, ekonomickou
bilanci rovněž ne, posouzení negativních vlivů rovněž ne. Vzhledem k tak masivnímu zásahu do krajiny měl
být návrh územního plánu Horšovský Týn posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí tzv. SEA. V případě,
že SEA nebude zpracována a přeložka silnice zachována, jedná se o pořízení územního plánu v rozporu se
stavebním zákonem a zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.

a) žádám o vypuštění trasy přeložky silnice II. Třídy č. 2002)
2)žádám o vypuštění plochy zeleně přírodního charakteru ZPN1763
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
navrhovaná trasa obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí
trasa obchvatu bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Připomínka č. 3
3)žádám o sdělení. Zda byly zpracovány vyhledávací studie a další dokumenty ve smyslu připomínky a kde
je případně možno do nich nahlédnout.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Územní plán je projednáván v souladu s § 47 – 54 stavebního zákona a všechny
písemnosti jsou dle tohoto zákona doručovány veřejnou vyhláškou. Nelze odpovídat jednotlivě
na připomínky.
Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny připomínky a
vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla navrhovaná trasa
obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí trasa obchvatu
bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.

Petra Škampová MUHTP0047YNJ z 25. 4. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 26, 27 a 28.
Připomínka k návrhu územního plánu Horšovský Týn – č. j. OVÚP/9708/2011Št, MUHT 2606/2018
Připomínka č. 1
Jako vlastník pozemků parc. č. 1557/1 (RD čp. 25), 1557/2,1558, 2441/2, 1559, 2435/1 v k. ú. Horšovský
Týn a parc. č. 1665/2 a 1665/3 v katastrálním území Horšov, nesouhlasím s vymezením veřejně prospěšné
stavby přeložky silnice č. II/200

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
navrhovaná trasa obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí
trasa obchvatu bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Připomínka č. 2
a s vymezením plochy zeleně přírodního charakteru ZP N176.
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Předložený návrh územního plánu Horšovský Týn umisťuje do prostoru Horšovské obory – nemovité
kulturní památky – veřejně prospěšnou stavbu silnice. Pozemky pro tuto stavbu lze návrhem územního
plánu vyvlastnit, s čímž nesouhlasím! Dalším důvodem je skutečnost, že před několika lety jsem pozemky
zakoupila od Krajského úřadu Plzeňského kraje s tím, že na těchto pozemcích nevede žádné břímě ani
žádný záměr. V té době totiž platily zásady územního rozvoje plzeňského kraje, které vymezovaly územní
rezervu pro přeložku silnice, v úplně jiném prostoru (viz. příloha č. 1). Aktualizací zásad územního rozvoje č.
1 byla tato trasa vypuštěna úplně. Vzhledem k tomu, že silnice II. třídy patří krajskému úřadu, je
s podivem, že souhlasí s navrženým řešením vyvlastňování pozemků, které sám před několika lety prodal.
Dalším důvodem, proč nesouhlasím s umístěním obchvatu uvedené silnice je skutečnost, že stavba velmi
významně naruší historický ráz krajiny horšovské obory – nemovité kulturní památky – dojde ke zboření
památkově chráněné kamenné zdi obory, o kterou mj. Dlouhodobě probíhal soudní spor o určení vlastnictví
a město Horšovský Týn ani Plzeňský kraj se k vlastnictví zdi nehlásili, protne nejdelší možnou trasou
(úhlopříčně) údolní nivu řeky Radbuzy, ve které se nachází záplavové území Q100 i aktivní záplavové území,
protíná ochranná pásma vodních zdrojů u Sv. Anny, naprosto negativně zasáhne do regionálního biocentra,
které se v údolí řeky Radbuzy a Černého potoka nachází. Návrh územního plánu rovněž v kapitole A. 4. 2. 1
konstatuje, že podmínkou řešení je vypracování dopravní prověřovací studie. Tento postup je v přímém
rozporu s logikou vymezování veřejně prospěšných staveb, neboť základem pro vymezení veřejně
prospěšných staveb jsou právě nejprve vyhledávací studie, které vyberou možnosti, jakým územím může
stavba procházet, dále musí být zpracována ekonomická bilance, tzn., za jakých nákladů je ještě plánovaná
stavba výhodná a jaké negativní vlivy bude mít plánovaná stavba na krajinu, přírodu a soudržnost obyvatel
v území, geologický posudek, zda je vůbec podloží únosné pro tak rozsáhlý druh stavby, hydrologický
posudek, jaký dopad bude mít stavba na průtoky n-leté průtoky v řece Radbuze a zda stavba negativně
neovlivní vodní zdroje atd. Z uvedeného je zřejmé, že město Horšovský Týn ani krajský úřad Plzeňského
kraje žádné vyhledávací studie nemají, ekonomickou bilanci rovněž ne, posouzení negativních vlivů rovněž
ne. Vzhledem k tak masivnímu zásahu do krajiny měl být návrh územního plánu Horšovský Týn posouzen
z hlediska vlivů na životní prostředí tzv. SEA. V případě, že SEA nebude zpracována a přeložka silnice
zachována, jedná se o pořízení územního plánu v rozporu se stavebním zákonem a zákonem o posuzování
vlivů na životní prostředí.
1) žádám o vypuštění trasy přeložky silnice II. Třídy č. 200
2) žádám o vypuštění plochy zeleně přírodního charakteru ZPN176

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
navrhovaná trasa obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí
trasa obchvatu bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Připomínka č. 3
3) žádám o sdělení. Zda byly zpracovány vyhledávací studie a další dokumenty ve smyslu připomínky a kde
je případně možno do nich nahlédnout.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Územní plán je projednáván v souladu s § 47 – 54 stavebního zákona a všechny
písemnosti jsou dle tohoto zákona doručovány veřejnou vyhláškou. Nelze odpovídat jednotlivě
na připomínky.
Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny připomínky
a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla navrhovaná trasa
obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí trasa obchvatu
bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Obyvatelé – vlastníci RD Nová Ves MUHTP0047YP9 z 25. 4. 2018 (Jakešovi, Robin Jakeš,
Zdeněk Brejcha, Věra Brejchová, václav a Václava Bauerovi, Pavel Škampa, Pavel Vrba, Jana
Vrbová, Vítek Vrba, Daniel Nedvěd, Kristýna Nedvědová, Jana Sobotníková, Zdeněk Sobotník,
Jan Škampa, Lenka Růžková, Lenka Růžková, Jana Pazourová, Jaromír Pazour, Josefa
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Kostohryzová, Markéta Karbanová, Lenka Turnerová, Marie Černá, Marie Hánová, Radek
Karban, Miroslav Sedláček, Marie Korečková, Vlasta Hulcová, Pavel Falast)

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 29, 30 a 31.
Připomínka k návrhu územního plánu Horšovský Týn – č. j. OVÚP/9708/2011Št, MUHT 2606/2018
Připomínka č. 1
Jakožto vlastníci nemovitostí v obci Nová Ves nesouhlasíme s vymezením veřejně prospěšné stavby přeložky
silnice č. II/200

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
navrhovaná trasa obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí
trasa obchvatu bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Připomínka č. 2
a s vymezením plochy zeleně přírodního charakteru ZP N176.
Předložený návrh územního plánu Horšovský Týn umisťuje do prostoru Horšovské obory – nemovité
kulturní památky – veřejně prospěšnou stavbu silnice. Pozemky pro tuto stavbu lze návrhem územního
plánu vyvlastnit, s čímž nesouhlasíme.
Dalším důvodem, proč nesouhlasím s umístěním obchvatu uvedené silnice je skutečnost, že stavba velmi
významně naruší historický ráz krajiny horšovské obory – nemovité kulturní památky – dojde ke zboření
památkově chráněné kamenné zdi obory, o kterou mj. Dlouhodobě probíhal soudní spor o určení vlastnictví
a město Horšovský Týn ani Plzeňský kraj se k vlastnictví zdi nehlásili, protne nejdelší možnou trasou
(úhlopříčně) údolní nivu řeky Radbuzy, ve které se nachází záplavové území Q100 i aktivní záplavové území,
protíná ochranná pásma vodních zdrojů u Sv. Anny, naprosto negativně zasáhne do regionálního biocentra,
které se v údolí řeky Radbuzy a Černého potoka nachází. Návrh územního plánu rovněž v kapitole A. 4. 2. 1
konstatuje, že podmínkou řešení je vypracování dopravní prověřovací studie. Tento postup je v přímém
rozporu s logikou vymezování veřejně prospěšných staveb, neboť základem pro vymezení veřejně
prospěšných staveb jsou právě nejprve vyhledávací studie, které vyberou možnosti, jakým územím může
stavba procházet, dále musí být zpracována ekonomická bilance, tzn., za jakých nákladů je ještě plánovaná
stavba výhodná a jaké negativní vlivy bude mít plánovaná stavba na krajinu, přírodu a soudržnost obyvatel
v území, geologický posudek, zda je vůbec podloží únosné pro tak rozsáhlý druh stavby, hydrologický
posudek, jaký dopad bude mít stavba na průtoky n-leté průtoky v řece Radbuze a zda stavba negativně
neovlivní vodní zdroje atd. Z uvedeného je zřejmé, že město Horšovský Týn ani krajský úřad Plzeňského
kraje žádné vyhledávací studie nemají, ekonomickou bilanci rovněž ne, posouzení negativních vlivů rovněž
ne. Vzhledem k tak masivnímu zásahu do krajiny měl být návrh územního plánu Horšovský Týn posouzen
z hlediska vlivů na životní prostředí tzv. SEA. V případě, že SEA nebude zpracována a přeložka silnice
zachována, jedná se o pořízení územního plánu v rozporu se stavebním zákonem a zákonem o posuzování
vlivů na životní prostředí.
1) žádáme o vypuštění trasy přeložky silnice II. Třídy č. 200
2) žádáme o vypuštění plochy zeleně přírodního charakteru ZPN176

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
navrhovaná trasa obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí
trasa obchvatu bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Připomínka č. 3
3) žádáme o sdělení. Zda byly zpracovány vyhledávací studie a další dokumenty ve smyslu připomínky
a kde je případně možno do nich nahlédnout.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
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Odůvodnění: Územní plán je projednáván v souladu s § 47 – 54 stavebního zákona a všechny
písemnosti jsou dle tohoto zákona doručovány veřejnou vyhláškou. Nelze odpovídat jednotlivě
na připomínky.
Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny připomínky
a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla navrhovaná trasa
obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí trasa obchvatu
bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Milada Tesařová MUHTP0047XZ2 z 26. 4. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 32, 33 a 34.
Připomínka k návrhu územního plánu Horšovský Týn – č. j. OVÚP/9708/2011Št, MUHT 2606/2018
Připomínka č. 1
Jakožto vlastníci pozemků parc. č. 1582/110, 1582/11 (RD čp. 12), 1582/10, 1582/13 v k. ú. Horšovský Týn
nesouhlasíme s vymezením veřejně prospěšné stavby přeložky silnice II/200

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
navrhovaná trasa obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí
trasa obchvatu bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Připomínka č. 2
a s vymezením plochy zeleně přírodního charakteru ZP N176.
Předložený návrh územního plánu Horšovský Týn umisťuje do prostoru Horšovské obory – nemovité
kulturní památky – veřejně prospěšnou stavbu silnice. Pozemky pro tuto stavbu lze návrhem územního
plánu vyvlastnit, s čímž nesouhlasíme!
Dalším důvodem, proč nesouhlasím s umístěním obchvatu uvedené silnice je skutečnost, že stavba velmi
významně naruší historický ráz krajiny horšovské obory – nemovité kulturní památky – dojde ke zboření
památkově chráněné kamenné zdi obory, o kterou mj. Dlouhodobě probíhal soudní spor o určení vlastnictví
a město Horšovský Týn ani Plzeňský kraj se k vlastnictví zdi nehlásili, protne nejdelší možnou trasou
(úhlopříčně) údolní nivu řeky Radbuzy, ve které se nachází záplavové území Q100 i aktivní záplavové území,
protíná ochranná pásma vodních zdrojů u Sv. Anny, naprosto negativně zasáhne do regionálního biocentra,
které se v údolí řeky Radbuzy a Černého potoka nachází. Návrh územního plánu rovněž v kapitole A. 4. 2. 1
konstatuje, že podmínkou řešení je vypracování dopravní prověřovací studie. Tento postup je v přímém
rozporu s logikou vymezování veřejně prospěšných staveb, neboť základem pro vymezení veřejně
prospěšných staveb jsou právě nejprve vyhledávací studie, které vyberou možnosti, jakým územím může
stavba procházet, dále musí být zpracována ekonomická bilance, tzn., za jakých nákladů je ještě plánovaná
stavba výhodná a jaké negativní vlivy bude mít plánovaná stavba na krajinu, přírodu a soudržnost obyvatel
v území, geologický posudek, zda je vůbec podloží únosné pro tak rozsáhlý druh stavby, hydrologický
posudek, jaký dopad bude mít stavba na průtoky n-leté průtoky v řece Radbuze a zda stavba negativně
neovlivní vodní zdroje atd. Z uvedeného je zřejmé, že město Horšovský Týn ani krajský úřad Plzeňského
kraje žádné vyhledávací studie nemají, ekonomickou bilanci rovněž ne, posouzení negativních vlivů rovněž
ne. Vzhledem k tak masivnímu zásahu do krajiny měl být návrh územního plánu Horšovský Týn posouzen
z hlediska vlivů na životní prostředí tzv. SEA. V případě, že SEA nebude zpracována a přeložka silnice
zachována, jedná se o pořízení územního plánu v rozporu se stavebním zákonem a zákonem o posuzování
vlivů na životní prostředí.
•
•

žádáme o vypuštění trasy přeložky silnice II. Třídy č. 200
žádáme o vypuštění plochy zeleně přírodního charakteru ZPN176

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla
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navrhovaná trasa obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí
trasa obchvatu bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Připomínka č. 3
3)žádáme o sdělení. Zda byly zpracovány vyhledávací studie a další dokumenty ve smyslu připomínky a kde
je případně možno do nich nahlédnout.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Územní plán je projednáván v souladu s § 47 – 54 stavebního zákona a všechny
písemnosti jsou dle tohoto zákona doručovány veřejnou vyhláškou. Nelze odpovídat jednotlivě
na připomínky.
Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny připomínky
a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byla navrhovaná trasa
obchvatu spolu s přilehlou ochrannou zelení z návrhu vypuštěna. Budoucí trasa obchvatu
bude součástí budoucí změny územního plánu a prověří jí dopravní studie.
Obyvatelé Horšova MUHTP0047W4K z 3. 5. 2018 (Karel Mikoláš, Jaroslav Kelner, Lucie
Kelnerová, Miroslav Popovič, Stanislav Vondraš, Věra Vondrašová Vladanová, Eva Marešová,
Roman Mareš, Anežka Borníková, Arnošt Volfík, Marie Volfíková, Miloslava Volfíková, Petr
Soukup, Renata Soukupová, Gerlinde Radošická, Rostislav Radošický)

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 35.
Připomínka k návrhu územního plánu města Horšovský Týn
Níže podepsaní obyvatelé města Horšovský Týn, části Horšov, tímto podávají NESOUHLAS s návrhem
územního plánu města Horšovský Týn, zveřejněného dne 19. 3. 2018.
Zejména nesouhlasíme se změnou trasy silnice č. II/200 v úseku před vjezdem do Horšova, viz. obrázek.
Žádáme tímto o vypuštění trasy silnice č.II/200 v úseku nad penzionem Horšov – vjezd do Horšova (rovnou
do křižovatky s odbočkou do Horšov a směrem na Kocourov) – viz. obrázek.
Zdůvodnění:
1.Navrhovaná změna trasy silnice č. II/200 je vedena bez předchozího jednání s obyvateli nemovitostí části
Horšova tak, že je v těsné blízkosti těchto nemovitostí, což bude přinášet zvýšený diskomfort zejména
v nočních hodinách – hluk,světla atd. v dotčené části již obyvatelé mají dost diskomfortu z nedaleké
drůbežárny, zejména pak nesnesitelný zápach.
2.Tím, že se trasa zbaví dvou zatáček, které znamenaly přirozené zpomalení již tak problematického úseku
křižovatek v Horšově, kde zejména výjezd z Horšova je velmi problematický v případě, že vozy, které
přijíždí, nedodrží stanovenou rychlost, bude situace ještě horší, zejména těžká nákladní doprava bude
velkou hrozbou. Zde vidíme též velmi zásadní problém.
3.V neposlední řadě bude celá akce stát peníze, které by se daly určitě utratit vhodněji, o jejich využití lze
diskutovat.
Nedílnou součástí připomínky je podpisová tabulka s podpisy občanů, kteří připomínku podporují.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Obchvat silnice byl vymezen na základě Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje a jako takový ho tedy nelze z návrhu vyřadit.
V souladu s 52 odst. 4 stavebního zákona: Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu
vydaného krajem, se nepřihlíží.
Připomínky z Výboru pro územní rozvoj Města Horšovský Týn
S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 36, 37 a 38.
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Připomínka č. 1
zcela vypustit řešení propojení silnic II/197 a II/200 přes Horšovskou oboru

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vyhodnotili a posoudili všechny
připomínky a vzhledem k nesouhlasu velké části občanů a také představitelů města, byly
navrhované trasy obchvatů z návrhu vypuštěny.
Připomínka č. 2
vypustit požadavky na zpracování územní studie z návrhu územního plánu. Plochy podmínit
zpracováním dohody o parcelaci

Vyhodnocení připomínky:Připomínce nevyhovuje se
Odůvodnění: Zpracovatelka vyhodnotila pořízení dopravní studie, jako nejvhodnější možnost
pro dotčené lokality.
Připomínka č. 3
plochu 81 SV zredukovat jen na menší plochu navazující na stávající sídlo.
zredukovat plochu 54 SV jen na bonitu 3. třídy
ostatní plochy vyřadit dle návrhu dohody s orgánem ZPF (pokyny v bodě u stanoviska ZPF)
vyřadit plochu 31 OS – nepotřebná

Vyhodnocení připomínky: Připomínce vyhovuje se
Odůvodnění: Vymezení nových ploch bylo upraveno z důvodu požadavku orgánu na ochranu
ZPF.
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Námitky a připomínky k veřejnému projednání konaného 24. 10. 2018
Připomínka LAZCE GIS spol. s r. o., z 22. 10. 2018, MUHTP0044VSI

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 39.
Obracíme se na Vás, zpracovatele Návrhu územního plánu a nositele územního plánu, s požadavkem
zařazení pozemků parc. č. 1125/15, 1125/29, 1125/30, 1125/31, 1125/32, 1125/33, 1125/34, 1125/36,
1125/40, 1125/41, 1125/43, 1134/16, 2360/3, 3042, 3043/1, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049,
3059, 3060, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3215, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223,
3224, 3225, 3227, 3229, 3230, 3235, 3236, 3238, 3239/2, 1125/45, 1125/46, 1125/47, 1125/53, 3200,
3228, 3231, 3232, 3239/1 v katastrálním území Horšovský Týn (okres Domažlice), 644871, do návrhu
územního plánu jako plochy odpadového hospodářství a plochy vhodné pro umístění technologií pro
výrobu energie z obnovitelných a druhotných zdrojů včetně zařízení na místní využití vyrobené energie.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Vzhledem k rozsahu požadavku společnosti LAZCE GIS spol. s r. o., vzhledem k povinnosti
zpracování SEA hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, nedoporučuje Odbor výstavby
a územního plánování, jako pořizovatel, projednávat následující požadavek v současně
pořizovaném návrhu územního plánu Horšovský Týn.
Požadavek bude do územního plánu zapracován prostřednictvím budoucí Změny územního
plánu.
Námitka k územnímu plánu Horšovský Týn MUHTP0043FOJ z 30. 10. 2018 od Gerresheimer
Horšovský Týn spol. s r. o.

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 40.
Vážený pane starosto, obracíme se na Vás s připomínkou k územnímu plánu města Horšovský
Týn, který byl veřejně projednán 24. 10. 2018 na městském úřadu v Horšovském Týně.
Jako majitelé pozemků 1823/61, 1823/63, 1054, 1053, 1823/67, 1823/65, 1823/69, 1823/70,
1823/64, 1823/66, 1823/66, 1823/64, 1823/68, 1853/4, 1853/5 v katastrálním území Horšovský Týn
jsme dle předloženého plánu zjistili, že není zapracován náš návrh na možné umístění parkoviště dle
předloženého zákresu na pozemcích (viz. výčet výše) naší firmy.
Uvedený návrh na změnu územního plánu jsme Vám osobně předávali v listopadu 2017 a dále emailem 11. 5. 2018, kdy jsme Vám sdělovali, že nás záměr na výstavbu parkoviště trvá.
Odůvodnění:
V projednávaném územním plánu jsou uvedené pozemky dále vedeny jako zemědělská půda, což
je ze strategického hlediska limitující faktor rozvoje naší firmy a neumožňuje nám žádný další možný růst.
Pozemky vhodné pro event. výstavbu haly jsou blokovány parkovištěm, které nelze jinam přeložit, a tím
pádem ztrácíme možnost výstavby nové haly. Při každém stavebním povolení je nutno dokládat
i možnost parkování zaměstnanců a to bez možnosti přeložení parkoviště na uvedené pozemky 1823/61,
1823/63, 1054, 1053, 1823/67, 1823/65, 1823/69, 1823/70, 1823/64, 1823/66, 1823/64, 1823/68,
1853/4, 1853/5 v katastrálním území Horšovský Týn nebude reálné.
Žádáme Vás, radu města i městské zastupitelstvo o schválení naší připomínky a zpracování
změny územního plánu.

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá.
Odůvodnění: neakceptováno z důvodů ochrany údolí Křakovského potoka. Ochrana LBC 16
a LBK 11stanovena zákonná limita v území , ochranné pásmo lesa. Důvodem zamítnutí
námitky je i dodržení limity ochranného pásma lesa v ploše výroby jako celku.
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Námitka k územnímu plánu Horšovský Týn MUHTP0043KQA z 24. 10. 2018, Ivana Kozinová
a Josef Kozina

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 41.
Podáváme námitku k územnímu plánu Horšovský Týn, jakožto vlastníci dotčených pozemků parc.
č. 1353/1 a 1353/2 v katastrálním území Semošice. V textové části v zastavěném území i v zastavitelné
ploše (Z84) s funkčním využitím plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba v části Semošice
v podmínkách pro využití plochy není dostatečně specifikované nepřípustné využití těchto ploch.
Vzhledem k tomu, že se tato plocha nachází v těsné blízkosti ploch s funkčním využitím bydlení, požaduji,
aby zde bylo více specifikované nepřípustné využití a to především stavby škodící bydlení a životnímu
prostředí např. lakovny, autolakovny, pily, hlučná výroba atd. Domnívám se, že není vhodné doprostřed
obce umisťovat plochy, kde jsou přípustné stavby, které produkují přílišný hluk, zápach a prach.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Regulativa u plochy Z84 budou upravena tak, aby v ploše Z 84 byly přípustné či
podmíněně přípustné funkce, slučitelné s bydlením, které zajistí podmínky zajištěním
pohody bydlení. Podmínky pro zajištění pohody bydlení budou jednoznačně stanoveny
dodržením hygienických limitů jednotlivých škodlivin a zvážením funkcí, které by pohodu
bydlení mohly narušit (nadměrný hluk, prach, zápach, vibrace apod.)
Námitka k územnímu plánu Horšovský Týn, MUHTP0043KR5 z 24. 10. 2018, Svatava
Vondrašová

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 42.
Podávám námitku k územnímu plánu Horšovský Týn, jakožto vlastník dotčených pozemků parc. č. 351/1,
351/2 a 351/3 v katastrálním území Semošice. V textové části v zastavěném území i v zastavitelné ploše
(Z84) s funkčním využitím plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba v části Semošice
v podmínkách pro využití plochy není dostatečně specifikované nepřípustné využití těchto ploch.
Vzhledem k tomu, že se tato plocha nachází v těsné blízkosti ploch s funkčním využitím bydlení, požaduji,
aby zde bylo více specifikované nepřípustné využití a to především stavby škodící bydlení a životnímu
prostředí např. lakovny, autolakovny, pily, hlučná výroba atd. Domnívám se, že není vhodné doprostřed
obce umisťovat plochy, kde jsou přípustné stavby, které produkují přílišný hluk, zápach a prach.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění: Regulativa u plochy Z84 budou upravena tak, aby v ploše Z 84 byly přípustné či
podmíněně přípustné funkce, slučitelné s bydlením, které zajistí podmínky zajištěním
pohody bydlení. Podmínky pro zajištění pohody bydlení budou jednoznačně stanoveny
dodržením hygienických limitů jednotlivých škodlivin a zvážením funkcí, které by pohodu
bydlení mohly narušit (nadměrný hluk, prach, zápach, vibrace apod.)
Námitka k územnímu plánu, MUHTP0043KS0 z 24. 10. 2018, Vratislav Hrach

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 43.
Podávám námitku k územnímu plánu Horšovský Týn, jakožto vlastník dotčeného pozemku parc. č. 343
v katastrálním území Semošice. V textové části v zastavěném území i v zastavitelné ploše (Z84)
s funkčním využitím plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba v části Semošice
v podmínkách pro využití plochy není dostatečně specifikované nepřípustné využití těchto ploch.
Vzhledem k tomu, že se tato plocha nachází v těsné blízkosti ploch s funkčním využitím bydlení, požaduji,
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aby zde bylo více specifikované nepřípustné využití a to především stavby škodící bydlení a životnímu
prostředí např. lakovny, autolakovny, pily, hlučná výroba atd. Domnívám se, že není vhodné doprostřed
obce umisťovat plochy, kde jsou přípustné stavby, které produkují přílišný hluk, zápach a prach.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Regulativa u plochy Z84 budou upravena tak, aby v ploše Z 84 byly přípustné či
podmíněně přípustné funkce, slučitelné s bydlením, které zajistí podmínky zajištěním
pohody bydlení.Podmínky pro zajištění pohody bydlení budou jednoznačně stanoveny
dodržením hygienických limitů jednotlivých škodlivin a zvážením funkcí, které by pohodu
bydlení mohly narušit (nadměrný hluk, prach, zápach, vibrace apod.)
Námitka k územnímu plánu, MUHTP0043KTV z 25. 10. 2018, Lenka Petříková

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 44.
Podávám námitku k územnímu plánu Horšovský Týn, jakožto vlastník dotčených pozemků parc. č. 345/1,
345/2 a 338/4 v katastrálním území Semošice. V textové části v zastavěném území i v zastavitelné ploše
(Z84) s funkčním využitím plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba v části Semošice
v podmínkách pro využití plochy není dostatečně specifikované nepřípustné využití těchto ploch.
Vzhledem k tomu, že se tato plocha nachází v těsné blízkosti ploch s funkčním využitím bydlení, požaduji,
aby zde bylo více specifikované nepřípustné využití a to především stavby škodící bydlení a životnímu
prostředí např. lakovny, autolakovny, pily, hlučná výroba atd. Domnívám se, že není vhodné doprostřed
obce umisťovat plochy, kde jsou přípustné stavby, které produkují přílišný hluk, zápach a prach.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Regulativa u plochy Z84 budou upravena tak, aby v ploše Z 84 byly přípustné či
podmíněně přípustné funkce, slučitelné s bydlením, které zajistí podmínky zajištěním
pohody bydlení.Podmínky pro zajištění pohody bydlení budou jednoznačně stanoveny
dodržením hygienických limitů jednotlivých škodlivin a zvážením funkcí, které by pohodu
bydlení mohly narušit (nadměrný hluk, prach, zápach, vibrace apod.)
Námitka k územnímu plánu Horšovský Týn, MUHTP0043KUQ z 24. 10. 2018, Jiří Šindelář

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 45.
Podávám námitku k územnímu plánu Horšovský Týn, jakožto vlastník dotčených pozemků parc. č. 345/1,
345/5, 347 a 338/3 v katastrálním území Semošice. V textové části v zastavěném území i v zastavitelné
ploše (Z84) s funkčním využitím plochy výroby a skladování – drobná řemeslná výroba v části Semošice
v podmínkách pro využití plochy není dostatečně specifikované nepřípustné využití těchto ploch.
Vzhledem k tomu, že se tato plocha nachází v těsné blízkosti ploch s funkčním využitím bydlení, požaduji,
aby zde bylo více specifikované nepřípustné využití a to především stavby škodící bydlení a životnímu
prostředí např. lakovny, autolakovny, pily, hlučná výroba atd. Domnívám se, že není vhodné doprostřed
obce umisťovat plochy, kde jsou přípustné stavby, které produkují přílišný hluk, zápach a prach.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Regulativa u plochy Z84 budou upravena tak, aby v ploše Z 84 byly přípustné či
podmíněně přípustné funkce, slučitelné s bydlením, které zajistí podmínky zajištěním
pohody bydlení. Podmínky pro zajištění pohody bydlení budou jednoznačně stanoveny
dodržením hygienických limitů jednotlivých škodlivin a zvážením funkcí, které by pohodu
bydlení mohly narušit (nadměrný hluk, prach, zápach, vibrace apod.).
Připomínky k návrhu územního plánu, MUHTX007TRKE z 4. 10. 2018, Jan Kaiser
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S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 46, 47 a 48.
Dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona podávám tyto připomínky k návrhu územního plánu Horšovský
Týn:
Připomínka č. 1

3

Územní plán Města Horšovský Týn neřeší komplexně každodenní dopravní situaci v ulicích
Littrova a Benešova. Situace je řešena pouze provizorně pro osobní automobily. Nákladní doprava je stále
směrována do centra města.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: územní plán obsahuje koncepci řešení dopravního napojení jednotlivých ploch,
zastavitelných i stavových. Návrh územního plánu je zpracován dle stavebního zákona
a příslušných vyhlášek v podrobnosti (měřítko 1 : 5 000 ) nemůže být řešen v takové
podrobnosti, neřeší jednotlivé komunikace. ÚP přebírá ze ZUR Plzeňského kraje obchvat
Horšovského Týna plochu DS Z60, plocha dopravní infrastruktury. Dále územní plán
vymezuje novou návrhovou plochu pro vybudování tzv. třetího mostu. Další řešení
komunikací bude součástí budoucí změny územního plánu, které bude předcházet
prověřovací dopravní studie.
Připomínka č. 2

4

Územní plán neřeší dopravní situaci v ulici Gorkého, zejména křižovatku u kláštera pro
nákladní dopravu a zejména její odklonění z centra města. Není navržen žádný koridor pro silniční
dopravu a zejména její odklonění z centra města. Není navržen žádný koridor pro silniční dopravu, který
by tuto situaci řešil.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: územní plán obsahuje koncepci řešení dopravního napojení jednotlivých ploch,
zastavitelných i stavových. Návrh územního plánu je zpracován dle stavebního zákona
a příslušných vyhlášek v podrobnosti (měřítko 1 : 5 000 ) nemůže být řešen v takové
podrobnosti, neřeší jednotlivé komunikace. ÚP přebírá ze ZUR Plzeňského kraje obchvat
Horšovského Týna plochu DS Z60, plocha dopravní infrastruktury. Dále územní plán
vymezuje novou návrhovou plochu pro vybudování tzv. třetího mostu. Další řešení
komunikací bude součástí budoucí změny územního plánu, které bude předcházet
prověřovací dopravní studie.
Připomínka č. 3

5

V územním plánu nejsou navržené žádné nové plochy vodní a vodohospodářské (VV) pro
zadržení vody v krajině. Naopak některé jsou z územního plánu odstraněny např. pozemek p. č. 495/4
v k.ú. Věvrov.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Vodní toky a vodní plochy, plochy vodní k zadržení vody v krajině - jsou
v návrhu ÚP zařazeny jako přípustné i podmíněně přípustné v plochách zeleně, rekreace,
zemědělských, lesních i přírodních.
Námitka MUHTP00447QG z 26. 9. 2018, Zdeněk Narovec

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 49 a 50.
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Námitka č.1 Vážení, namítám současný návrh územního plánu kat. území Semošice číslo parcely 1354/2
kde nesouhlasím s rozdělením funkčního využití plochy. Ze současného návrhu mi není jasná délka
plochy funkčního využití VD od mého rodinného domu směrem k hranici s p. Kozinovou (viz příloha 1.
vyznačeno hnědě). Proto žádám, aby tato plocha byla stanovena na délku 32 m a šířku 47 m. Tento
rozměr je důležitý pro rozvoj mého dalšího podnikání.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Námitka byla předána zpracovatelce územního plánu, která na základě
připomínky vytvořila nové zastavitelné plochy. Zpracovatelka se rozhodla nevyhovět
navrženému rozvržení ploch a vymezila plochu celou plochu, jako plochu VD s plochou
izolační zeleně. Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) umožňují
stavby pro bydlení, pokud se jedná o byty správce nebo majitele účelových staveb.
Námitka č. 2 Dále žádám, aby část parcely směrem k lesu byla změněna na funkční využití SV (viz.
Příloha 1. vyznačeno zeleně). Z důvodu plánování výstavby RD. Jako důvod bránící změně funkčního
využití plochy na SV v zadní části pozemku by měl dle projektanta být výskyt komunikačního vedení
společnosti NET4GAS (příloha2)m který přes část pozemku probíhá a s jehož případným přeložením
počítám. Ale proč tedy projektantovi nevadí výskyt kabelu na parcele 1448 kde funkční plochu SV navrhl
a přes níž běží tentýž kabel: Žádám o změnu návrhu územního plánu dle mých požadavků. V opačném
případě žádám o písemné vysvětlení.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Námitka byla předána zpracovatelce územního plánu, která na základě
připomínky vytvořila nové zastavitelné plochy. Zpracovatelka se rozhodla nevyhovět
navrženému rozvržení ploch a vymezila plochu celou plochu, jako plochu VD s plochou
izolační zeleně. Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) umožňují
stavby pro bydlení, pokud se jedná o byty správce nebo majitele účelových staveb.
Námitka k návrhu územního plánu Horšovský Týn, MUHTP0043LER z 23. 10. 2018, Věra
Masopustová

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 51.
Podávám námitku k návrhu územního plánu Horšovský Týn. Jedná se o zařazení pozemku 1238/19 k. ú.
Horšovský Týn do stabilizovaných ploch veřejných prostranství. Tento pozemek má být veden jako
stabilizovaná plocha rekreace individuální (RI). Společně s pozemkem 1273/3 tvoří jeden celek (zahradu).

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: pozemek p. č. 1238/19 v k. ú. Horšovský Týn bude přiřazen k plochám rekreace
individuální, tak aby to odpovídalo jeho skutečnému využití.
Námitky proti návrhu územního plánu města Horšovský Týn, MUHTP0043JXI z 29. 10. 2018,
Ing. Jitka Urbanová

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 52, 53, 54, 55 a 56.
Dobrý den vážení, dovoluji si v rámci řízení o změně územního plánu města Horšovský Týn, v souladu
s ust. § 52 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, předložit tyto námitky proti návrhu změny
územního plánu města Horšovský Týn:

1.

Splnění předpokladů k podání námitek dle ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona
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Postavení své osoby jako dotčeného vlastníka dovozuji z údajů katastru nemovitostí, neboť jsme
vlastníkem pozemků parc. č. 818/3, p. č. 1267/1, p. č. 1267/52, p. č. 1268/1, p. č. 1271/9, p. č. 1289/1,
p. č. 1290/2, p.č. 1509/26, p.č. 1509/27, p.č. 1509/28, p.č. 1509/29, p. č. 1509/30, p.č. 1773, p.č.
233/1, p.č. 2334/3, p. č. 2390/10, p.č. 2390/15 a p. č. 2658/7, to vše zapsané na LV č. 252 pro k. ú.
Horšovský Týn.
S ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/99 jsem dotčeným vlastníkem a tedy oprávněnou
osobou k podání námitek ve smyslu ust. § 52 stavebního zákona i ve vztahu k pozemkům, které nejsou
dotčeny změnou územního plánu, ale s nimiž mé pozemky, které vlastním, přímo nesousedí.
Výše uvedenými pozemky současně vymezuji území dotčené námitkou.

2. Výhrady k obsahu návrhu změna územního plánu a odůvodnění
Jako dotčený vlastník žádám o následující změny návrhu změny územního plánu:
Námitka č.1 A. Zařazení plochy vymezené pozemky p. č. 1290/2 a p. č. 1289/1 v k. ú.
Horšovský Týn zažazeny do ploch zeleně přírodního charakteru (označení „ZP“).
Svou námitku (žádost) odůvodňuji následovně. Uvedené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny
jako trvalý travní porost a současně se jedná o nemovitosti, které se nachází v ochranném pásmu
nemovité kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace nebo nemovité národní kulturní
památky, budovy, pozemky v ochranném pásmu.

Uvedené pozemky jsou v současnosti využívány jako zemědělská půda, jako pastviny. Dotčené pozemky
mám v úmyslu do budoucna využívat v souladu s jejich účelem tedy za účelem zemědělské hospodářské
výroby. Zahrnutí dotčených pozemků do ploch OS.x2 nemá žádné faktické opodstatnění a současně mi
jejich budoucí hospodářské využití znemožňuje.

Součástí pozemků nejsou žádné stavby, jejich povrch není žádným způsobem upraven ke konkrétnímu
účelu, například pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu, jako je tomu
například u pozemku p. č. 1289/3 či p. č. 1293/2 v k. ú. Horšovský Týn. Na dotčených pozemcích tedy
nelze v současnosti realizovat žádné sportovní aktivity. Dotčené pozemky jsou v současnosti využitelné
výlučně k zemědělské výrobě v podobě pěstování hospodářských rostlin nebo k pastvě hospodářských
zvířat.

S ohledem na ochranu nemovitostí dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je navíc jiné
využití dotčených pozemků, než shora uvedeno, velmi omezené či přímo vyloučené.

K obdobnému účelu, jako dotčené pozemky, slouží rovněž pozemek parc. č. 818/3 v k. ú. Horšovský Týn,
který je v těsném sousedství dotčených pozemků. Dotčené pozemky a pozemek parc. č. 818/3 v k. ú.
Horšovský Týn jsou fakticky zemědělskými plochami – pastvinami, nejedná se o sportoviště nebo součást
areálu jízdárny. Připouštím, že dotčené pozemky jsou momentálně předmětem pronájmu provozovateli
jízdárny, nejde však o trvalý stav a jako pronajímatelka jsem oprávněna nájemní smlouvu ukončit.
Vzhledem k tomu, že mám v úmyslu v budoucnu na dotčených pozemcích realizovat zemědělskou výrobu
a to v souladu s jejich určením a faktickým stavem, považuji vedení dotčených pozemků jako ploch OS.x2
za omezující vlastnické právo.

Jako dotčený vlastník jsem toho názoru, že územní plán by měl jednak věrně reflektovat stávající stav
a současně stanovovat podmínky a pravidla budoucího rozvoje řešeného území.

Dotčené pozemky nejsou povrchově upraveny jako ostatní pozemky, na nichž se nachází výběhy pro
koně, stáje a další obslužná zařízení. Pozemky nejsou součástí areálu jízdárny, jsou provozovateli jízdárny
toliko současně pronajmuty. Jedná se druhově o pozemky trvalého travního porostu, na nichž nemám
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v úmyslu do budoucna realizovat jinou sportovně-rekreační činnost – jízdárnu, naopak mám v úmyslu
pozemky hospodářsky využít za účelem pěstování plodin nebo pastvy hospodářských zvířat.

Tyto skutečnosti návrh změny územního plánu nereflektuje a v rozporu s faktickým stavem dotčené
pozemky řadí do stabilizovaných ploch OS.x2, ačkoliv se jedná ve skutečnosti o plochy pastvin z ploch
ZP.

Ponecháním dotčených nemovitostí v plochách OS.x2 je mi jako dotčenému vlastníkovi navíc do
budoucna znemožněno hospodářské využití těchto ploch pro zemědělskou výrobu. Tím je zasaženo mé
vlastnické právo v rozsahu dle čl. 11 Listiny základních práv a svobod a současně dle ust. § 1012
občanského zákoníku, neboť je mi znemožněno realizovat na dotčených pozemcích své záměry.
Žádám proto o zařazení plochy vymezené pozemky parc. č. 1290/2 a p. č. 1289/1 v k. ú. Horšovský Týn
do ploch zeleně přírodního charakteru (označení „ZP“).

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: pozemky p. č. 1290/2, 1289/1 a 818/3 v k. ú. Horšovský Týn budou zařazeny
v souladu s jejich využitím a dle požadavku vlastníka do plochy NZt - Plochy zemědělské –
trvalé travní porosty (NZ.t).
Námitka č.2 B. Označení účelové komunikace ve smyslu ust. § 7 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikací, spojující silnici III. třídy do Valdorfu s rekreační oblastí Podhájí,
konkrétním označením a vedení této účelové komunikace jako veřejně prospěšné stavby.

V návrhu změny územního plánu pro Horšovský Týn je navržena účelová komunikace spojující silnici III.
třídy do Valdorfu s rekreační oblastí Podhájí. Navržená účelová komunikace (tzv. Zadní cesta do Podhájí)
není označena žádným identifikátorem, ačkoliv právní řád předpokládá vedení evidence účelových
komunikací (viz. ust. § 29a zákona o pozemních komunikacích), v níž mají být vedeny informace
o pozemních komunikacích.

Evidence v evidenci účelových komunikací předpokládá identifikaci individuálním označením komunikace
tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou.

Jako dotyčný vlastník jsem byla nucena se soudní cestou náročně domáhat zřízení přístupu k svému
pozemku p. č. 1773 v k. ú. Horšovský Týn právě skrz účelovou komunikaci spojující silnici III. třídy do
Valdorfu s osadou V Podhájí, jejíž existence byla opakovaně účelově popírána a to navzdory zřetelným
důkazům. Její budoucí existence je nezbytným předpokladem pro realizaci mých vlastnických práv
k pozemku p. č. 1773 v k. ú. Horšovský Týn, tj. k jeho obhospodařování. V nejednoznačné identifikaci
předmětné účelové komunikace spatřuji dotčení svých vlastnických práv, spočívající v hrozbě budoucího
popírání a nerespektování účelové komunikace. (zadní cesta na Podhájí).
Dále považuji význam této účelové komunikace za natolik vysoký, že navrhuji, aby byl této komunikaci
přiznán status veřejně prospěšné stavby. Účelová komunikace splňuje předpoklady pro její vedení jako
veřejně prospěšné stavby dle ust. § 2 odst. 1) písm. l) stavebního zákona, neboť se jedná o veřejnou
infrastrukturu určenou k rozvoji a také k ochraně území obce. Předmětná účelová komunikace slouží ke
komunikačnímu spojení chatové oblasti V Podhájí a současně k přístupu na pozemky v jejím přímém
i nepřímém sousedství.

Přístup přes účelovou komunikaci je vhodný pro vozidla nad 3,5 tuny, tedy především pro vozidla
integrovaného záchranného systému v případě potřeby. Místní komunikace spojují chatovou oblast
v Podhájí se silnicí I. třídy I/26 je pro těžká a objemná vozidla nevyhovující, neboť jde o strmou a úzkou
obslužnou komunikaci lesem, který vegetací vytváří limity pro maximální rozměry vozidel a současně není
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možné na této komunikaci obousměrný provoz vozidel. komunikace od silnice I/26 k chatám je vhodná
pouze pro jednosměrný provoz osobních automobilů.

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá
Odůvodnění: v návrhu ÚP je v souladu s vyhláškou a stavebním zákonem navržena
zastavitelná plocha účelové komunikace a hlavní pěší trasy. Vzhledem k tomu, že tato
komunikace je navrhována v nezastavěném území, nad katastrální mapou, ve které
komunikace není zakreslena, nelze k navrhované komunikaci přiřazovat v ÚP identifikace
Vámi požadované, bylo by v rozporu se zákonnými předpisy, kterými se územní plánování
řídí.. Veřejná prospěšnost tomuto navrhovanému typu komunikace nebyla v ÚP přiřazena.
Územní plán je dokumentací koncepčního charakteru. Dopravní řešení stanovuje koncepci
řešení dopravy ve městě včetně dopravy nadmístní. Místní komunikace umožňují obsluhu
stabilizované zástavby i zastavitelných ploch. Konkrétní trasování veškerých účelových
komunikací Územní plán neřeší. Umožňuje vedení účelových komunikací v zemědělských
pozemcích formou podmínek pro využití těchto ploch (jedná se o plochy s rozdílným
způsobem využití území, označené NZ.o: plochy zemědělské – orná půda). Přípustným
využitím je související dopravní infrastruktura.
ÚP v daném prostoru (prostoru, kterého se týká námitka Ing. Jitky Urbanové) vymezuje
ÚSES a souběžně s ním navrhuje cestu. Jedná se o koncepční rozdělení ploch v krajině, které
nezajišťuje obsluhu jenotlivých parcel. Podrobnější řešení krajiny je třeba zajistit v rámci
Komplexních pozemkových úprav (ty mohou dořešit vlastnické vztahy, které předmětem
řešení Územního plánu nejsou).
Námitka č.3 Uvedené, tak odůvodňuje zařazení předmětné účelové komunikace mezi
veřejně prospěšné stavby, což současně navrhuji.

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá
Odůvodnění: v návrhu ÚP je v souladu s vyhláškou a stavebním zákonem navržena
zastavitelná plocha účelové komunikace a hlavní pěší trasy. Vzhledem k tomu, že tato
komunikace je navrhována v nezastavěném území, nad katastrální mapou, ve které
komunikace není zakreslena, nelze k navrhované komunikaci přiřazovat v ÚP identifikace
Vámi požadované, bylo by v rozporu se zákonnými předpisy, kterými se územní plánování
řídí.. Veřejná prospěšnost tomuto navrhovanému typu komunikace nebyla v ÚP přiřazena.
Námitka č.4 C.Konkretizaci technické infrastruktury, která má být dle návrhu změny
územního plánu na pozemku parc. č. 2334/3 v k. ú. Horšovský Týn, vybudována, dále
uvedení grafické a textové části návrhu změny územního plánu do souladu a uvedení
nejvyššího přípustného omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 2334/3 v k. ú.
Horšovský Týn na – zřízení věcného břemene.

Pozemek parc. č. 2334/3 v k. ú. Horšovský Týn, jehož jsem vlastníkem, je v katastru nemovitostí veden
jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemek je současně zatížen věcným břemenem jízdy ve
prospěch vlastníků okolních pozemků, neboť slouží k uspokojování jejich komunikační potřeby.

V návrhu územního plánu je ve výkrese 04 Doprava tato soukromá polní cesta nesprávně uvedena jako
stav ve III. tř. místní komunikace. (dle legendy světle růžová plocha).

Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá.
Odůvodnění: v návrhu ÚP je ve výkrese 04 Doprava vedena plocha s pozemkem parc.
č. 2334/3 v k. ú. Horšovský Týn ve stavu v souladu se zařazením v KN plocha veřejného
prostranství bez kódu, označena světle růžovou barvou.
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Námitka č.5
V návrhu změny územního plánu města Horšovský Týn je na pozemku parc. č. 2334/3 v délce cca
navrhováno předkupní právo. Nesouhlasím s možností vyvlastnění dotčeného pozemku p. č. 2334/3
v rozsahu odnětí vlastnického práva v rozsahu od konce navržených inženýrských staveb po okraj mého
pozemku 818/3 jak je navrženo ve výkrese 03VPS A.

V návrhu změny územního plánu města Horšovský Týn je na pozemku parc. č. 2334/3 v délce přibližně
100 metrů od jeho severní hranice s pozemkem parc. č. 2334/1 navržena veřejně prospěšná stavba
označená jako VT03, tj. dle legendy zásobování plynem. Grafické znázornění této stavby je však
v rozporu s jejím popisem ve výkresu č. 03 A. kde je zásobování plynem označeno jako nepřerušovaná
čára v podobě čárka tečka, kdežto plná čára je označená jako VT01 a jde o zásobování vodou.

Z návrhu změny územního plánu není zřejmé, jako infrastrukturou tak má být pozemek dotčen, zda
vodovodem či plynovodem.

Nesouhlasím s možností vyvlastnění dotčeného pozemku p. č. 2334/3 v rozsahu odnětí vlastnického
práva za účelem zřízení předkupního práva na cca 200m pozemku. Není zde dán žádný důvod pro vedení
veřejné komunikace. Jedná se o soukromou polní cestu a nikoliv o komunikaci stávající III. tř., jak se
nesprávně uvádí ve výkrese 04 Doprava.

Jak uvedeno shora, je pozemek již zatížen věcným břemenem jízdy ve prospěchu vlastníků sousedních
pozemků. Toto omezení vlastnického práva trvá mnoho let bez toho, aniž bych jej zpochybnila, či bránila
jeho realizaci. Stejně tak nemám v úmyslu bránit zřízení vodovodu či plynovodu na části pozemku parc.
č. 2334/3, avšak možné vyvlastnění pozemku ve formě odnětí vlastnického práva považuji za
nepřiměřený zásah do vlastnického práva, disproporční vůči zamyšlenému cíli zřízení technické
infrastruktury.

Přijatelným omezením je omezení vlastnického práva na základě dohody o zřízení věcného břemene či
omezení dle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, rovněž v podobě zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni k části pozemku zatíženého zřízením vodovodu či kanalizace, nikoliv však odnětí
vlastnického práva dle zákona o vyvlastnění.

Překládaný návrh změny územního plánu v textové ani grafické nerozlišuje a nekonkretizuje, zda má jít
v případě vyvlastnění dle zákona o vyvlastnění o odnětí vlastnického práva či o jeho omezení zřízením
věcného břemene.

Jak uvedeno shora, považuji možné odnětí vlastnického práva za zcela nepřiměřené zamyšlenému cíli.

Jednou z podmínek zákonnosti územního plánu, který soudy v případě soudního přezkumu vždy zkoumají
je, aby veškerá omezení vlastnických práv z něho vyplívající měla ústavně legitimní a o zákonné cíle
opřené důvody a byla činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším způsobem a s vyloučením
libovůle (zásady subsidarity a minimalizace zásahu), jak judikoval rozšířený senát Nejvyššího správního
soudu v usnesení ze dne 21. 7. 2009, čj.1 Ao 1/2209-120.
Připouštění možnosti vyvlastnit vlastnické právo k pozemku obecně, tedy dle zákona o vyvlastnění, jej
odejmout či omezit (viz. ust. § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění), bez toho aniž by byl
konkrétně uveden způsob případného vyvlastnění, považuji za rozporné se zásadou subsidiarity
a minimalizace zásahu.
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Připouštění možnosti odnětí mého vlastnického práva k pozemku za účelem výstavby vodovodu či
kanalizace (což bohužel není z textové ani grafické části návrhu změny územního plánu zřejmé) se
současně nepřiměřeně dotýká mých vlastnických práv garantovaných mi Listina základních práv a svobod
a dalšími právními normami, které jsou součástí českého právního řádu.

Z výše uvedených důvodů proto žádám o konkretizaci technické infrastruktury, která má být dle návrhu
změny územního plánu na pozemky parc. č. 2334/3 v k. ú. Horšovský Týn, vybudována. Dále o uvedení
grafické a textové části návrhu změny územního plánu do souladu a současně uvedení, že nejvyšším
přípustným omezením vlastnického práva k pozemku parc. č. 2334/3 v k. ú. Horšovský Týn v souvislosti
s výstavbou navrhované technické infrastruktury je zřízení věcného břemene.

Žádám o uvedení souladu označení p. č. 2334/3 v k. ú. Horšovský Týn jako polní cesty, nikoli jako místní
komunikace III. třídy a současné o uvedení, že nejvyšším přípustným omezením vlastnického práva k
pozemku parc. č. 2334/3 v k. ú. Horšovský Týn bez jakékoli změny je již stávající věcné břemeno dle
zápisu v katastru nemovitostí.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje
Odůvodnění: Zpracovatelka návrhu územního plánu upřesňuje, že navržená omezení se
týkají pozemku p.č. 820, vlastník p. Zahoř. Na pozemku 2334/3 není nic navrhováno.

Výbor pro územní rozvoj při Zastupitelstvu Města Horšovský Týn, připomínka předložena při
veřejném projednání 24. 10. 2018

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 57 a 58.
Připomínka č. 1
Zastupitelstvo města na svém jednání 14. 9. 2015 souhlasilo se zahrnutím lokalit 266 a 267 dosavadního
územního plánu do nového územního plánu jako území rezervy pro plochy k bydlení (jedná se o části
pozemků parc. č. 3015, 3016, 3017, 3018, 1102/13, 2963, 2964, 2969, 2973 a pozemek parc.
č. 1102/11, vše v k. ú. Horšovský Týn. V předkládaném návrhu územního plánu toto usnesení není
realizováno.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Plochy lokalit 266 a 267 budou převzaty ze stávajícího územního plánu
a zařazeny do rezerv. Plochy jsou na pohledově exponovaném kopci a při množství
navrhovaných ploch pro výstavbu byly zakresleny v menším rozsahu. Dále bylo upraveno
řešení návrhové plochy Z14, vypuštěn návrh ZS N188. Bezpečnostní pásmo plynovodu bude
v těchto plochách nutno respektovat.
Připomínka č. 2
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 18. 12. 2017 souhlasilo se změnou funkčního využití plochy
veřejného prostranství na plochu smíšenou obytnou městskou na pozemcích č. 2321/3, 2321/4 a 2321/5
(jedná se o plochu v Domažlické ulici pod železničním přejezdem)- V předkládaném návrhu územního
plánu je toto provedeno pouze u pozemků 2321/4 a 2321/5, pozemek 2321/3 zůstává veřejným
prostranstvím.

Vyhodnocení připomínky: Připomínka se zamítá
Odůvodnění: Pozemky parc. č. 2321/3, 2321/4 zůstanou v plochách VP, neboť jsou to
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pozemky poblíž železničního přejezdu, důležité pro zachování rozhledových poměrů.

MUHTP0043F61 z 31. 10. 2018, Veronika Havlíková

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 59.
Žádám opakovaně o změnu v územním plánu Horšovský Týn – podávám námitku. Parcelní č. 121/1
a 122/1 v k. ú. Horšovský Týn.
Z plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) na plochy smíšené obytné městské (SM).
Z důvodu přepsání na rodinný dům.

Rozhodnutí o námitce: Námitce se vyhovuje.
Odůvodnění: Pozemek parc. č. 121/1 a 122/1 v k. ú. Horšovský Týn bude přeřazen do ploch
smíšených obytných městských – toto využití odpovídá skutečnému stavu.
MUHTP0043ZIH z 12. 10. 2018, Povodí Vltavy

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 a 67.
Horšovský Týn následující připomínky:
Připomínka č. 1
1. Navržená plocha Z 24 (plocha pro přírodní koupaliště vázaná na tok Radbuzy a její nivu) je
situovaná v AZZÚ Radbuzy. Upozorňujeme, že pro aktivní zónu záplavových území platí zákazy
a omezení dle § 67 vodního zákona, mj. se zde nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí
opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem, dále se zde
nesmí zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky. Dle tabulky v kap. A.6.2.2.3
Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) jsou jako přípustné využití
plochy uvedeny stavby a zařízení a jiné technické vybavení související a slučitelné s nepobytovou
rekreací v krajině (informační kiosky, stánky pro občerstvení, hygienická zařízení apod.)- Jako
podmíněně přípustné využití je zde uvedeno oplocování pozemků, pokud nebude překážkou
v záplavovém území. Dle § 67 vodního zákona nelze v AZZÚ tyto stavby povolovat. Podmínky pro
využití plochy Z 24 budou upraveny ve smyslu podmínek a omezení dle § 67 vodního zákona,
příp. bude plocha Z 24 navržena k jinému účelu či vypuštěna jako zastavitelná plocha z územního
plánu.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Plochy budou upraveny v souladu s vodním zákonem.

Připomínka č. 2

2. Navržená plocha Z,,29 (plocha pro krytý bazén, zimní kluziště) je částečně situovaná v AZZU
Radbuzy, celá plocha je v záplavovém území (Q100)- Dle tabulky v kap. A.6.2.3.2 Plochy
občanského vybavení tělovýchova a sport (OS) je jako podmíněně přípustné využití plochy
uvedeno, že: v záplavovém území lze situovat pouze plochy hřišť bez ostatních staveb.
Podmínka by měla být opravena, že: v aktivní zóně záplavového území lze situovat pouze

plochy hřišť bez ostatních staveb.
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Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Plochy budou upraveny v souladu s vodním zákonem.
Připomínka č. 3

3.

V AZZÚ Radbuzy je dále situována plocha graficky označená jako plocha změny, ale bez
číselného označení a popisu (jižně od plochy OV P91). Pokud je plocha navržená pro výstavbu,
upozorňujeme na zákazy a omezení dle § 67 vodního zákona.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se nevyhovuje
Odůvodnění: Jedná se o veřejná prostranství bez kódu, není zde možné oplocení.
Připomínka č. 4
4. Významný vodní tok Černý potok má nově stanoveno záplavové území včetně vymezené aktivní
zóny záplavového území (AZZÚ) (stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje, pod č.j.: PKŽP/3503/18 ze dne 31.5.2018). V Koordinačním výkresu územního plánu je zakresleno původní
záplavové území u soutoku Černého potoka a Radbuzy. Do Koordinačního výkresu požadujeme
zakreslit aktuálně platné záplavové území Černého potoka včetně AZZÚ (viz příloha 1).

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Do výkresu bude zakresleno nově vymezená aktivní zóna záplavového území.
Připomínka č. 5

5. Do odůvodnění územního plánu (Koordinační výkres) budou zakresleny všechny vodní toky
(otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ),
které jsou evidovány v Centrální evidenci vodních toků (zdroj: portál Ministerstva zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html), tedy i ty toky a jejich části, které
nemají své parcelní vymezení.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Vodní toky byly zapracovány do koordinačního výkresu územního plánu.
Připomínka č. 6

6. U ploch Z 62 - 64 (Výroba a skladování - lehký průmysl - rozšíření stávajících výrobních areálů)
požadujeme v kapitole A.6.2.8.1 doplnit doporučený způsob likvidace srážkových vod ze střech
stavebních objektů a zpevněných ploch. Požadujeme srážkové vody likvidovat v maximální
možné míře na stavebních pozemcích a minimalizovat množství vod odváděných do vodního
toku.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: textová část byla doplněna.
Připomínka č. 7

7. V textové části odůvodnění územního plánu je v kapitole B.6.3.4 uvedeno, že správcem plošného
odvodnění - meliorací je Povodí Vltavy, státní podnik, příp. Lesy ČR, s.p. Upozorňujeme, že
správcem hlavních odvodňovacích zařízení je Státní pozemkový úřad.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: textová část byla doplněna.

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI

141

Územní plán Horšovský Týn

Odůvodnění ÚP

Připomínka č. 8
8. Dle Národního plánu povodí Labe, Plánu dílčího povodí Berounky náleží část řešeného území do
vodního útvaru BER0210. Pro tento útvar jsou mj. zpracovány listy opatření ID BER218010
a BER218024. Z listu opatření BER218010 vyplývá pro k.ú. Horšovský Týn opatření:

Protipovodňová ochrana města Horšovský Týn — pevné konstrukce (ohrazování
toků), úpravy toku, opatření na stokové síti) - viz příloha 2. Z listu opatření BER218024
vyplývá pro k.ú. Borovice u Horšovského Týna opatření: rekonstrukce VD – rekonstrukce
vodní nádrže Na Vrbovně - viz příloha 3. VN Na vrbovně je situována na drobném vodním
toku IDVT 10251039 (Semošický potok), který je ve správě společnosti Lesy ČR, s.p.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Listy opatření byly zapracovány do textové části návrhu územního plánu
v rozsahu koncepce.
Tato opatření by měla být zohledněna i v návrhu územního plánu.

MUHTP0043Z4F z 15.10. 2018, NET4GAS

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 68.
Připomínky:
V textové části odůvodnění, kapitole B.6.4.1 Zásobování plynem a teplem - je uvedena chybná informace
o bezpečnostním pásmu WTL plynovodu: „Pro WTL 700 je bezpečnostní pásmo nyní 160 m (dříve nad
DN 500-200 m)".
V zákoně č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) části Přechodná ustanovení zavedena zákonem
č. 131/2015 Sb. ČI. II, bodě 1 je uvedeno:
„Ochranná a bezpečnostní pásma plynových zařízení stanovená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a předchozí písemné souhlasy se zřízením stavby
v těchto pásmech zůstávají zachovány i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona " To znamená, že
bezpečnostní pásma stávajících VTL plynovodů nad 40 barů zůstávají stále stejná (v tomto konkrétním
případě 200 m), nová bezpečnostní pásma uvedená v příloze k zákonu č. 458/2002 Sb. platí pouze pro
plynovody postavené po 1. 1. 2016.
Dále upozorňujeme, že zkratka WTL plynovod se již nepoužívá, aktuální platný název je VTL
plynovod nad 40 barů.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Textová a grafická část byla opravena dle požadavků.
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Námitky a připomínky k opakovanému veřejnému projednání uskutečněného
10. 4. 2019
Připomínka k návrhu ÚP Horšovský Týn – Jiří Lahoda 18. 4. 2019

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 69.
Opětovně uplatňuji připomínku k zastavitelné ploše Z24 – plochy rekreace na plochách přírodního
charakteru. Návrh územního plánu Horšovský Týn (dále jen ÚP) nerespektuje vymezením této
zastavitelné plochy úkoly a cíle územního plánování, Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
i Koncepci na ochranu před následky sucha pro území ČR (viz připomínka ze dne 19. 4. 2018).
Předložený návrh nezohledňuje cennost a význam mokřadu v kontextu výskytu obdobných biotopů na
území města Horšovský Týn, případně celé ORP Horšovský Týn, což by mělo být odůvodněním ÚP
řešeno. Návrh územního plánu pouze stanovil podmínku pro rozhodování v území a to zpracování
územní studie, která má za úkol prověřit konkrétní využití lokality a posouzení vlivu případného záměru
na omezení plochy regionálního biocentra. Vzhledem k tomu, že návrh ÚP přesouvá regionální
biocentrum mimo plochy Z24 a podmínka zpracování územní studie je ze zákona časově omezena max.
4 roky, je zřejmé, že ochrana této lokality do budoucna není předloženým návrhem zajištěna. Navíc
funkční plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) nestanovují zastavěnost pozemku, ale
připouští určité druhy staveb. Hlavním využitím této plochy je nepobytová rekreace v krajině/přírodě
s omezením výstavby objektů. Přípustné využití je pro vodní plochy, přírodní koupaliště, rekreační louky,
dětská hřiště, mobiliář, což jsou funkce/stavby, které stávající funkční mokřad s jeho pozitivními dopady
(retence, biodiverzita) do krajiny znehodnotí.

Cílem připomínky není znemožnit rekreaci obyvatel města Horšovský Týn, ale nalezení kompromisu mezi
účelně vynaloženými finančními prostředky veřejných rozpočtů a ochrannou přírody jako veřejného
statku, který má sloužit i generacím budoucím. Navrhuji proto, aby centrální část mokřadu byla
přesunuta do plochy přírodní viz příloha. Zbývající plocha nechť je ponechána v ploše rekreace RN. Dále
navrhuji, aby se územní studie zabývala nejen vlivem na regionální biocentrum, které již vlastně ve
vymezené ploše není a je přesunuto proti proudu řeky Radbuzy (takže tento požadavek je irelevantní)
a regionální biokoridor byl zúžen na minimum, ale posoudila rekreační potenciál a dopad celé plochy RN
a přilehlé Z29 a P98 na předmětný biotop. Vzhledem k velikosti zastavitelných ploch občanského
vybavení rekreace a sportu Z29 a P98, které přímo na uvedenou lokalitu navazují, je zřejmé, že prostor
pro realizaci koupaliště vč. sportovního a rekreačního zázemí je dostatečně velký.

Vyhodnocení připomínky: Připomínka nebyla vyhodnocena.
Odůvodnění: Byla doručena mimo lhůtu určenou stavebním zákonem.
Povodí Vltavy dopis z 15. 3. 2019 zn. 16750/2019-342/Li

S vyhodnocením připomínky Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodech č. 70, 71 a 72.
Připomínka č. 1
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako správce výše uvedených vodních toků máme k uvedenému návrhu územního plánu
Horšovský Týn následující připomínky:
1. Navržená plocha Z 24 (plocha pro přírodní koupaliště vázaná na tok Radbuzy a její nivu) je situovaná
v AZZÚ Radbuzy. Upozorňujeme, že pro aktivní zónu záplavových území platí zákazy a omezení dle § 67
vodního zákona, mj. se zde nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl,
jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před
povodněmi, nebo která jinak souvisejí s vodním tokem, dále se zde nesmí zřizovat oplocení, živé ploty
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a jiné podobné překážky. Dle tabulky v kap. A. 6.2.2.3 Plochy rekreace na plochách přírodního
charakteru (RN) jsou jako přípustné využití plochy uvedeny stavby a zařízení a jiné technické vybavení
související a slučitelné s nepobytovou rekreací v krajině (informační kiosky, Stánky pro občerstvení,
hygienická zařízení apod.). Upozorňujeme, že dle § 67 vodního zákona nelze v AZZÚ tyto ^stavby
povolovat. Podmínky pro využití plochy Z 24 budou upraveny ve smyslu podmínek á omezení dle § 67
vodního zákona, příp. bude plocha Z 24 navržena k jinému účelu či vypuštěna jako zastavitelná plocha
z územního plánu.

Toto upozornění bylo uvedeno již ve vyjádření k prvnímu veřejnému projednání. V opravené textové
zprávě k opakovanému veřejnému projednání byla upravena podmínka k umístění oplocení, ale jako
přípustné využití plochy zůstaly uvedené stavby a zařízení a jiné technické vybavení související
a slučitelné s nepobytovou rekreací v krajině. Dle § 67 vodního zákona ale nelze v AZZÚ povolovat ani
tyto stavby.
Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Regulativy plochy byly upraveny v souladu s § 67 vodního zákona.
Připomínka č. 2
2. Významný vodní tok Černý potok má nově stanoveno záplavové území včetně vymezené aktivní zóny
záplavového území (AZZÚ) (stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje, pod č.j.: PK-ŽP/3503/18 ze
dne 31.5.2018). V Koordinačním výkresu územního plánuje zakresleno původní záplavové území
Koordinačního výkresu požadujeme zakreslit aktuálně platné záplavové území Černého potoka včetně
AZZÚ. (Mapa s vyznačením záplavového území včetně AZZÚ již byla zaslána v prvním vyjádření správce
povodí Č.j. 53189/2018-342/Li, SP-2018/12747 dne 8.10.2018). Záplavové území Černého potoka bude
doplněno i do textové části územního plánu - kap. A.5.5. Ochrana před povodněmi. Soutoku Černého
potoka a Radbuzy.

Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Do koordinačního výkresu bylo doplněno platné vymezení aktivní zóny
záplavového území.
Připomínka č. 3
3. Do odůvodnění územního plánu (Koordinační výkres) budou zakresleny všechny vodní toky (otevřená
koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány
v Centrální evidenci vodních toků - CEVT (zdroj: portál Ministerstva zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html), tedy i ty toky a jejich části, které nemají své
parcelní vymezení.

Tento požadavek byl uveden již ve vyjádření k prvnímu veřejnému projednání. V textově zprávě
Odůvodnění k opakovanému veřejnému projednání je uvedeno, že tento požadavek nebyl splněn, neboť
je v rozporu s charakterem koncepční dokumentace. Dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, příloha 1, část A jsou jako sledovaný jev 47 uvedeny vodní útvary povrchových
a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma, jako sledovaný jev 23a jsou pak uvedeny
významné krajinné prvky. Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, jsou významnými krajinnými prvky m.j. vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Z těchto důvodů trváme na požadavku zakreslení všech vodních toků v řešeném území dle evidence
CEVT (viz výše). (Trasy vodních toků v digitální podobě (formát .shp) jsou ke stažení na portálu
Ministerstva zemědělství: https://voda.sov, cz/portal/cz/ - záložka Evidence ISVS - vodní toky – ke
stažení.) Upozorňujeme, že např. nová zastavitelná plocha Z83 (plochy smíšené obytné venkovské)
v k.ú. Horní Metelsko je vymezena v místech, kde se dle CEVT nachází trasa drobného vodního toku
IDVT 10246477. Upozornění na trasu vodního toku by mělo být uvedeno i v tabulce Přehled vymezených
ploch změn (str. 14 textové zprávy), aby případnou výstavbou nebyla trasa vodního toku narušena.
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Vyhodnocení připomínky: Připomínce se vyhovuje
Odůvodnění: Dostupná vrstva vodních toků byla doplněna do koordinačního výkresu
územního plánu.

Námitka Ing. Urbanové z 20. 3. 2019

S rozhodnutím o námitce Zastupitelstvo Města Horšovský Týn souhlasilo na svém jednání dne 24. 6.
2019 v bodě č. 73.
20. 3. 2019 se dostavila paní Ing. Urbanová seznámit se s dokumentací k návrhu územního plánu
Horšovský Týn pro opakované veřejné projednání. Ing. Urbanová nesouhlasí s vypořádáním její námitky
č. 2 a požaduje zakreslení účelové cesty ke svému pozemku parc. č. 1773 v k. ú. Horšovský Týn jako
stavové komunikace.
Rozhodnutí o námitce: Námitka se zamítá

Odůvodnění: v návrhu ÚP je v souladu s vyhláškou a stavebním zákonem navržena
zastavitelná plocha účelové komunikace a hlavní pěší trasy. Vzhledem k tomu, že tato
komunikace je navrhována v nezastavěném území, nad katastrální mapou, ve které
komunikace není zakreslena, nelze k navrhované komunikaci přiřazovat v ÚP identifikace
Vámi požadované, bylo by v rozporu se zákonnými předpisy, kterými se územní plánování
řídí. Veřejná prospěšnost tomuto navrhovanému typu komunikace nebyla v ÚP přiřazena.
Paní Ing. Urbanová 20. 3. 2019 předložila jako podklad Rozsudek Okresního soudu
v Domažlicích z 11. 7. 2016 a rozhodnutí Městského úřadu Domažlice z 28. srpna 2009.
Z těchto podkladů je zřejmé, že k výše uvedenému pozemku vede účelová komunikace,
avšak není jasné její konkrétní vymezení a nelze tedy tuto komunikaci do územně
plánovací dokumentace zakreslit.
Dotčené plochy Návrhu územního plánu Horšovský Týna jako podmíněně přípustné využití
ploch připouští stavby a zařízení dopravní infrastruktury, užívání nebo příp. vybudování
účelové komunikace tudíž územní plán nebrání.

Připomínky sousedních obcí
žádné připomínky nebyly uplatněny

B.14. ÚDAJE

O POČTU LISTŮ ODVŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU

VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část územního plánu obsahuje celkem 142 stran.
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy:
Koordinační výkres (A, B, C, D)
Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL
Výkres širších vztahů (A, B, D)
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Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, podat opravný prostředek.

Upozornění:
ÚP Horšovský Týn je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložen na Městském úřadu
Horšovský Týn včetně dokladů o jeho pořizování. Dokumentace opatřená záznamem o účinnosti je
poskytnuta stavebnímu úřadu v Horšovském Týně a Krajskému úřadu – Plzeňský kraj, odboru
regionálního rozvoje.
Údaje o vydaném ÚP Horšovský Týn a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace a její
dokladové části možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona uveřejněny na
www. stránkách města Horšovský Týn https://www.horsovskytyn.cz/

David Škopek

Ing. Josef Holeček

Místostarosta

Starosta

Opatření obecné povahy (územní plán Horšovský Týn) nabylo účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI

146

