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Územní plán Draženov

Obec Draženov

ZASTUPITELSTVO OBCE DRAŽENOV,
jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití
ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,

VYDÁVÁ
po provedeném řízení podle § 50 až 53 stavebního zákona a ve vazbě na § 171 až 174
správního řádu, podle § 54 stavebního zákona,

ÚZEMNÍ PLÁN DRAŽENOV
formou opatření obecné povahy

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy:
Číslo přílohy
T1
01-03
T2
04-06

Název přílohy
Textová část ÚP Draženov (výroková část)
Grafická část ÚP Draženov (výroková část)
Textová část odůvodnění ÚP Draženov
Grafická část odůvodnění ÚP Draženov

ING.ARCH. PETR SLADKÝ – projekční kancelář, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60, IČ: 18722822

1

Územní plán Draženov

ÚZEMNÍ PLÁN DRAŽENOV
Zadavatel:

Obec Draženov
Obecní úřad Draženov
344 01 Draženov, Draženov 70
IČ: 00253332
Zástupce: Ing. Štěpán Sladký, starosta obce
Tel.: +420 725 041 346, +420 379 723 926
ou.drazenov@ceskasit.cz, www.drazenov.cz

Pořizovatel:

Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
344 20 Domažlice, Náměstí Míru 1
Zástupce: Ing. Ivana Sladká, vedoucí OVÚP,
Tel.: +420 379 719 184
Ivana.Sladka@mesto-domazlice.cz

Nadřízený orgán územního
plánování:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor regionálního rozvoje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Zhotovitel:

Ing. arch. Petr Sladký – PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60
IČ: 18 72 28 22
ODBORNÝ GARANT:
Ing. arch. Petr Sladký, autorizovaný architekt ČKA 2686
sladky@ateliervas.cz
www.ateliervas.cz
SPOLUAUTOŘI KONCEPCE:
Ing. arch. Petr Sladký, tel.: +420 775 986 161
Ing. arch. Veronika Kronich, tel.: +420 737 344 334
Ing. arch. Petra Kolaříková
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:
Ing. Jitka Kovaříková, Marcela Královcová - Mepos, Domažlice

Datum:

Duben 2015

ING.ARCH. PETR SLADKÝ – projekční kancelář, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60, IČ: 18722822

2

Územní plán Draženov

ÚZEMNÍ PLÁN DRAŽENOV (výroková část)
TEXTOVÁ ČÁST - OBSAH
VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

5

A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

6

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

6

B1. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
B2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
B2.1.
KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
B2.2.
PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

6
6
6
6

C.
URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
C1. URBANISTICKÁ KONCEPCE
C1.1.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ (FUNKČNÍ) USPOŘÁDÁNÍ
C1.2.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
C2. VYMEZENÍ PLOCH
C3. PLOCHY ZMĚN
C3.1.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
C3.2.
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
C3.3.
VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
C4. SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
D.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
D1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
D1.1.
SILNIČNÍ DOPRAVA
D1.2.
CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA
D2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
D2.1.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
D2.2.
ENERGETIKA
D3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ
D4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

E.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
E1. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
E2. VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN VE VYUŽITÍ KRAJINY
E3. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
E3.1.
NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
E3.2.
LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
E4. PROSTUPNOST KRAJINY
E5. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
E6. OCHRANA PŘED POVODNĚMI
E7. KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

F.
F1.
F2.
F3.
F4.
F5.
F6.
F7.
F8.

7
7
7
7
7
7
8
9
9
11
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

17

PLOCHY BYDLENÍ (BO)
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OBECNÉ (OV)
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ (OS)
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – OBECNÉ (PO)
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (PZ)
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- ÚČELOVÉ (DU)

17
18
19
19
20
20
20
21

ING.ARCH. PETR SLADKÝ – projekční kancelář, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60, IČ: 18722822

3

Územní plán Draženov
F9. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
F10. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV)
F11. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSLOVÉ (VP)
F12. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (VZ)
F13. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV)
F14. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF (ZZ)
F15. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP (ZT)
F16. PLOCHY LESNÍ (LS)
F17. PLOCHY ZELENĚ - IZOLAČNÍ A OCHRANNÉ (ZI)

21
22
22
23
23
24
24
25
25

G.
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
26
H.
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
26
I.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

J.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

27
27

K.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
27
L.
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI
27
M. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU
28
N.

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

28

O.
VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ
MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
28
P.
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI

28

ING.ARCH. PETR SLADKÝ – projekční kancelář, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60, IČ: 18722822

4

Územní plán Draženov

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je vymezeno hranicí správního území obce Draženov (ZÚJ/kód obce 553581)
o rozloze 672 ha. Řešené území tvoří pouze 1 katastrální území Draženov (632112), ve kterém se nachází
jediné sídlo Draženov. Trvale zde žije 403 obyvatel (k 1.1.2014).
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A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Hranice zastavěného území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem a zachycuje stav
k 4.4.2012. Zastavěná území jsou tvořena zejména plochami stabilizovanými a plochami přestaveb.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B1.

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
ÚP stanovuje tyto hlavní cíle rozvoje řešeného území:
a) stabilizovat dominantní pozici sídla Draženov v rámci řešeného území, jakožto obytného zázemí
města Domažlice;
b) řešit dlouhodobě neudržitelnou dopravní situaci v sídle, ležícím při křižovatce silnic I. třídy
v návaznosti na záměry z vyššího stupně ÚPD (ZÚR PK);
c) vytvořit podmínky pro intenzifikaci využití zastavěného území a stávající veřejné infrastruktury;
d) umožnit rozvoj ploch pro bydlení (podpora stabilizace obyvatelstva v území);
e) vytvořit podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit v území v návaznosti na hlavní dopravní
koridory;
f) chránit volnou krajinu, respektovat přírodní a kulturní hodnoty území;
g) stabilizovat veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně v sídle;
h) podporovat cestovní ruch a turistické využití území a to zejména vymezením sítě cyklotras a cest
pro pěší a cyklisty, obsluhujících atraktivní místa v území a spojujících sídla sousedních
katastrálních území (zejména spojnice Domažlice - Klenčí pod Čerchovem);
i) prosazovat opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny (např. obnova rybníků,
alejí, mezí, mokřadů, sadů, apod.), revitalizační opatření na vodních tocích a další zásahy
podporující retenci vod v území;
j) doplnit chybějící sítě a zařízení technické infrastruktury.

B2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

B2.1.

KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj následující kulturní hodnoty území:
a) poutní místo Dobrá Voda s kaplí Panny Marie – při okraji lesa jihozápadně od Draženova (K1);
Způsob ochrany:
- zachovat dosavadní způsob využití a poutní ráz místa,
- nelze zde umisťovat žádné stavby s výjimkou drobné architektury, prvků parteru a provádění
terénních úprav, které je třeba navrhovat s respektem k této hodnotě,
- chránit tuto hodnotu při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter
území, aby nemohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných historických,
urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jednoty
celku.

B2.2.

PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj následující přírodní hodnoty území:
a) otevřená krajinná scéna s dálkovými pohledy z výše položených míst jižním směrem z řešeného
území na výrazný pohledový horizont hraničního pásma Českého lesa;
Způsob ochrany:
- při veškerých zásazích do popsaných hodnot je nutné zachovat charakter krajinné scény
a krajinný ráz,
- vyloučit zásahy v exponovaných polohách narušující uvedené dálkové pohledy.
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C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C1.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
ÚP stanovuje následující základní principy urbanistické koncepce:

C1.1.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PLOŠNÉ (FUNKČNÍ) USPOŘÁDÁNÍ
a) rozvíjet sídlo:
- zejména využitím volných ploch a proluk v místech nevyužitých či zdevastovaných v rámci
zastavěných území,
- vymezováním
zastavitelných
ploch
pouze
v návaznosti
na
zastavěná
území,
(tzn. bez vymezování nových sídel či samot);
b) posílit význam smíšeného historického jádra sídla integrací polyfunkčního využití pozemků;
c) posílit funkci veřejných prostranství sídla výhledovou segregací průjezdné dopravy;
d) výrobní plochy rozvíjet v návaznosti na dopravní koridor v ose SZ – JV;
e) jižní a jihovýchodní část sídla, vybíhající směrem k Domažlicím podél navrhovaného přírodního
koridoru, rozvíjet jako území určené pro nízkopodlažní bydlení;
f) hranici zástavby sídla důsledně oddělovat od dopravních koridorů pomocí ploch izolační zeleně;
g) zvýšit atraktivitu území pro cestovní ruch a vytvořit podmínky pro rozvoj sportu a krátkodobé
rekreace.

C1.2.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
a) podmínky prostorové regulace jsou stanoveny tak, aby byl v maximální míře respektován
charakter stávající zástavby a zástavba byla co nejcitlivěji začleněná do krajiny;
b) respektovat výškovou hladinu současné zástavby sídla ve vazbě na morfologii terénu a krajinné
vztahy (zejména s ohledem na otevřenou krajinnou scénu – viz kap. B2.2.) se zachováním
stávajících dominant, pohledových os a nenarušenost dálkových pohledů;
c) chránit, podporovat a rozvíjet krajinotvornou sídelní vegetaci.

C2.

VYMEZENÍ PLOCH
V ÚP jsou plochy rozlišeny na plochy stabilizované; plochy změn a územní rezervy (viz legenda
grafické části ÚP). Pro každou plochu je stanoveno funkční využití formou plochy s rozdílným způsobem
využití, podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání. Níže uvedené plochy jsou
opatřeny kódováním:
a) plochy stabilizované … XX
- dvoumístný kód skládající se ze dvou písmen udává typ plochy s rozdílným způsobem využití
b) plochy změn a územní rezervy … X00-XX
- první písmeno udává typ plochy změny (viz kap. C3. dále)
- druhé dvojčíslí udává pořadové číslo plochy v řešeném území
- poslední část kódu skládající se ze dvou písmen udává typ plochy s rozdílným způsobem využití

Tzn. např. pod kódem R01-BO je označena plocha změny – zastavitelná plocha (R) s pořadovým
číslem (01) a typem plochy bydlení (BO).
C3.

PLOCHY ZMĚN
Plochy změn jsou dále děleny na: zastavitelné plochy, resp. rozvojové (pod kódem RXX-XX);
plochy přestavby (pod kódem PXX-XX) a plochy změn v nezastavěném území (pod kódem NXX-XX).
Níže jsou u jednotlivých ploch změn uvedeny podmínky jejich využití s upozorněním na další
navrhovaná opatření, ke kterým je nutné při rozhodování v území přihlížet. Limity využití území ovlivňující
tyto plochy jsou dále uvedeny v kap. I3.1. textové části odůvodnění.
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C3.1.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy (RXX-XX), souhrnně uvedené dále v tabulce a podrobněji
rozvedené níže:
2

Kód
R01-BO
R02-BO
R03-SV

Název / umístění
Draženov - západ
Draženov - jih
Draženov - severovýchod

Navržený způsob využití
plochy bydlení (BO)
plochy bydlení (BO)
plochy smíšené výrobní (SV)

Výměra plochy (m )
24 350
48 480
10 900

R04-BO
R05-OS

Draženov - sever
Draženov - sever

1 800
5 360

R06-PO

Draženov - sever

R07-BO
R08-BO
Celkem

Draženov - sever
Draženov - jihovýchod

plochy bydlení (BO)
plochy občanského vybavení
- sportovní (OS)
plochy veřejných prostranství
- obecné (PO)
plochy bydlení (BO)
plochy bydlení (BO)

3 000
1 360
1 250
96 500

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

R01-BO
•
•

DRAŽENOV – ZÁPAD
- plochy bydlení (BO)
podmínky využití této plochy:
podmínkou stavebního využití plochy je realizace pásu izolační a ochranné zeleně N01-ZI,
na pozemcích v OP silnice I. třídy a na pozemcích sousedících s OP silnice I. třídy bude řešena
ochrana staveb před negativními účinky vnějšího okolí, včetně návrhu ochrany staveb
před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních
prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.

R02-BO
•

DRAŽENOV – JIH
- plochy bydlení (BO)
podmínky využití této plochy:
rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (spolu s plochou
změny v nezastavěném území N08-PZ a plochami územních rezerv V01-BO a V02-BO),
podmínkou stavebního využití plochy je realizace pásu izolační a ochranné zeleně N07-ZI,
na pozemcích v OP silnice I. třídy a na pozemcích sousedících s OP silnice I. třídy bude řešena
ochrana staveb před negativními účinky vnějšího okolí, včetně návrhu ochrany staveb
před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních
prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.

•
•

R03-SV
•
•

DRAŽENOV – SEVEROVÝCHOD
- plochy smíšené výrobní (SV)
podmínky využití této plochy:
podmínkou stavebního využití plochy je realizace severního obchvatu Draženova N02-DS
a veřejného prostranství P01-PO,
v místech, kde tato plocha bezprostředně navazuje na dopravní koridor N02-DS a kde přímo
nevzniknou stavby a zařízení dopravní infrastruktury, může být tato plocha po realizaci dopravní
stavby rozšířena až k její hranici, resp. k jejímu OP.

R04-BO
•

DRAŽENOV – SEVER
- plochy bydlení (BO)
podmínky využití této plochy:
pokud předejde realizace severního obchvatu sídla, tzn. koridor N02-DS, stavební využití plochy
R04-BO, ÚP stanovuje, že v ploše R04-BO bude řešena ochrana staveb před negativními účinky
vnějšího okolí, včetně návrhu ochrany staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních
prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.

R05-OS
-

DRAŽENOV – SEVER
- plochy občanského vybavení - sportovní (OS)
plocha je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS06
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R06-PO

DRAŽENOV – SEVER

- plochy veřejných prostranství - obecné (PO)

R07-BO

DRAŽENOV – SEVER

- plochy bydlení (BO)

R08-BO
•

DRAŽENOV – JIHOVÝCHOD
- plochy bydlení (BO)
podmínky využití této plochy:
v ploše R08-BO bude řešena ochrana staveb před negativními účinky vnějšího okolí, včetně
návrhu ochrany staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech
a v chráněných venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.

C3.2.

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
ÚP vymezuje tuto plochu přestavby (PXX-XX), souhrnně uvedené dále v tabulce a podrobněji
rozvedené níže:
Kód
P01-PO

Název / umístění
Draženov - střed

Navržený způsob využití
plochy veřejných prostranství
- obecné (PO)

Celkem

2

Výměra plochy (m )
10 160
10 160

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

P01-PO
-

DRAŽENOV – STŘED
- plochy veřejných prostranství - obecné (PO)
plocha je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS05

C3.3.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
ÚP vymezuje tyto plochy změn v nezastavěném území (NXX-XX), souhrnně uvedené dále v tabulce
a podrobněji rozvedené níže:
Kód
N01-ZI

Název / umístění
Draženov - západ

N02-DS

Severní obchvat
Draženova

N03-VV
N04-VV

Severně od rybníku
Hrubých
Dlouhý mlýn

N05-DU

Jihozápad území

N06-VV

Jih území

N07-ZI

Draženov - jihozápad

N08-PZ

Draženov - jihovýchod

N09-ZI

Draženov - sever

N10-DS

Úprava silnice I/26

N11-ZT
Celkem

Draženov - jihovýchod

Navržený způsob využití
plochy zeleně - izolační
a ochranné (ZI)
plochy dopravní infrastruktury
- silniční (DS)
plochy vodní
a vodohospodářské (VV)
plochy vodní
a vodohospodářské (VV)
plochy dopravní infrastruktury účelové (DU)
plochy vodní
a vodohospodářské (VV)
plochy zeleně - izolační
a ochranné (ZI)
plochy veřejných prostranství
- veřejná zeleň (PZ)
plochy zeleně - izolační
a ochranné (ZI)
plochy dopravní infrastruktury
- silniční (DS)
plochy zemědělské – TTP (ZT)

Výměra plochy (m2)
15 500
145 000

2 540
16 930
3 690
2 950
7 020
38 430
8 420
61 470
3 900
305 850

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.
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N01-ZI
•

N02-DS
•

•
•
•

DRAŽENOV – ZÁPAD
- plochy zeleně – izolační a ochranné (ZI)
podmínky využití této plochy:
využití této plochy je chápáno jako souvislý pás zeleně o min. šíři 15 m, umístěný na zemním
valu tak, aby byl naplněn účel tohoto opatření, spočívající v zajištění odclonění negativních vlivů
provozu na silnici I/26 na navazující navrhovanou obytnou zástavbu.
SEVERNÍ OBCHVAT DRAŽENOVA - plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)
koridor je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS03
podmínky využití této plochy:
při umístění obchvatu Draženova bude řešena ochrana stávajících staveb před negativními
účinky vnějšího okolí, včetně návrhu ochrany staveb před hlukem tak, aby v chráněných
venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické
limity hluku,
podmínkou využití je realizace pásu izolační a ochranné zeleně N09-ZI,
v plochách navrhovaných dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby a zařízení dopravní
infrastruktury, zůstává v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce),
v místech, kde na navrhovaný dopravní koridor bezprostředně navazují plochy změn, mohou být
tyto plochy po realizaci dopravní stavby rozšířeny až k její hranici, resp. k OP.

N03-VV
N04-VV
N05-DU
N06-VV

SEVERNĚ OD RYBNÍKU HRUBÝCH - plochy vodní a vodohospodářské (VV)
DLOUHÝ MLÝN
- plochy vodní a vodohospodářské (VV)
JIHOZÁPAD ÚZEMÍ
- plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)
koridor je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS01
JIH ÚZEMÍ
- plochy vodní a vodohospodářské (VV)

N07-ZI

DRAŽENOV – JIHOZÁPAD
- plochy zeleně – izolační a ochranné (ZI)
podmínky využití této plochy:
využití této plochy je chápáno jako souvislý pás zeleně o min. šíři 15 m, umístěný na zemním
valu tak, aby byl naplněn účel tohoto opatření, spočívající v zajištění odclonění negativních vlivů
provozu na silnici I/26 na navazující navrhovanou obytnou zástavbu.

•

N08-PZ
•
•

N09-ZI
•

•

N10-DS
•
•

DRAŽENOV – JIHOVÝCHOD
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (PZ)
plocha je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS07
podmínky využití této plochy:
rozhodování o změnách v území je podmíněno zpracováním územní studie (spolu se
zastavitelnou plochou R02-BO a plochami územních rezerv V01-BO a V02-BO),
v části plochy, která je zahrnuta do zastavitelných ploch, je stanoveno podmínečně přípustné
využití ve prospěch staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport.
DRAŽENOV – SEVER
- plochy zeleně – izolační a ochranné (ZI)
podmínky využití této plochy:
využití této plochy je chápáno jako souvislý pás zeleně o min. šíři 15 m, sloužící zejména jako
vizuální clona a spočívající v zajištění odclonění negativních vlivů provozu severního obchvatu
sídla na navazující stávající a navrhovanou obytnou zástavbu, pokud toto opatření nebude
řešeno přímo v rámci dopravní stavby N02-DS (např. protihluková stěna),
tato plocha může být také realizována jakožto součást plochy N02-DS za podmínky, že bude
dodržena její minimální šíře.
ÚPRAVA SILNICE I/26
- plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)
koridor je zároveň veřejně prospěšnou stavbou VPS04
podmínky využití této plochy:
koordinovat s vymezeným nefunkčním lokálním biokoridorem (LBK),
v plochách navrhovaných dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby a zařízení dopravní
infrastruktury, zůstává v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce),
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•

N11-ZT

v místech, kde na navrhovaný dopravní koridor bezprostředně navazují plochy změn, mohou být
tyto plochy po realizaci dopravní stavby rozšířeny až k její hranici, resp. k OP.
DRAŽENOV – JIHOVÝCHOD

- plochy zemědělské - TTP (ZT)

C4.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP vymezuje systém sídelní zeleně takto: v zastavěném území Draženova je tvořen stabilizovanými
plochami veřejných prostranství – obecných (PO) a plochami zeleně ve vazbě na plochy vodní
a vodohospodářské (VV), a dále pak plochami navrhovanými.
V návaznosti na zastavěné území a zastavitelné plochy jsou navrženy plochy změn pro doplnění
systému sídelní zeleně:
a) N08-PZ – veřejná zeleň, resp. přírodní koridor, vybíhající podél stávajícího vodního toku, který
bude revitalizován, směrem k Domažlicím, kolem kterého jsou soustředěny navrhované
a rezervní plochy bydlení;
b) N01-ZI a N07-ZI – izolační a ochranná zeleň podél silnice I/26 u navrhovaných ploch pro bydlení,
(plochy určené k realizaci terénních úprav, např. formou zemních valů, a výsadbě zeleně, jejichž
účelem je eliminace negativních účinků silnice I. třídy na plochy bydlení);
c) N09-ZI – izolační a ochranná zeleň podél severního obchvatu Draženova,
(plocha určená k výsadbě zeleně, event. realizaci terénních úprav, jejímž účelem je eliminace
negativních účinků severního obchvatu Draženova na zástavbu sídla).
V zastavitelných plochách, a to zejména v R01-BO, R02-BO a R05-OS, je třeba zachovat stávající
vzrostlou zeleň v souladu s regulativy stanovenými v kap. F. textové části výroku ÚP. V plochách změn
určených pro průmyslovou a smíšenou výrobu (zejména v R03-SV) je třeba zajistit výsadbu liniové izolační
a ochranné zeleně v souladu s regulativy stanovenými v kap. F. textové části výroku ÚP.
-

D.

Pro koncepci systému sídelní zeleně obecně platí:
plochy sídelní zeleně jsou nezastavitelné s výjimkami uvedenými v regulativech pro výše uvedené
plochy dle kapitoly F. textové části výroku ÚP;
plochy sídelní zeleně budou dle možností vzájemně propojovány komunikacemi pro pěší a cyklisty
s návazností na veřejné prostory v zastavěném území a na účelové komunikace v krajině;
součástí navrhovaných ploch veřejných prostranství – PO a PZ bude vysoká zeleň (liniové nebo
plošné výsadby);
ve stabilizovaných plochách veřejných prostranství bude vysoká zeleň podle prostorových možností
doplňována;
k redukci na úkor staveb by mělo docházet pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech
pro funkce nezbytné k provozu obce.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

ÚP stanovuje následující principy koncepce veřejné infrastruktury zřizované nebo užívané
ve veřejném zájmu:
D1.
D1.1.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA
V ÚP byl v návaznosti na plánovaný severní obchvat Domažlic vymezen koridor N02-DS pro severní
obchvat sídla Draženov. Byly upřesněny šířkové parametry koridoru a bylo vymezeno jeho rozšíření
pro zakončení plochou určenou pro okružní křižovatku na křížení se silnicí I/26 při severozápadní části sídla.
V místě styku obchvatu se silnicí III/19368 je navrženo rozšíření koridoru pro mimoúrovňové řešení tohoto
křížení. Při umístění obchvatu Draženova je třeba dodržet hygienické limity hluku v okolních chráněných
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb.
Dále ÚP vymezuje v severní části řešeného území v souladu se ZÚR PK, resp. ve znění Aktualizace
č.1, koridor N10-DS přestavby silnice I/26 v úseku Meclov – Draženov o základní šířce 100 m. Dále ÚP
v souladu se ZÚR PK, resp. ve znění Aktualizace č.1, vymezuje a zpřesňuje trasování koridoru nadmístního
významu územní rezervy V04-DS, tzn. „přeložku silnice I/22“ (resp. českoleskou tangenciálu), která navazuje
od křižovatky se silnicí I/26 na navrhovaný koridor N02-DS západně od sídla.
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V plochách dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby a zařízení dopravní infrastruktury,
zůstává v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce). V místech, kde na dopravní koridor
bezprostředně navazují plochy změn, mohou být tyto plochy po realizaci dopravní stavby rozšířeny až k její
hranici, resp. k OP. Dále je potřeba zkoordinovat podrobnější řešení přeložek silnic I. třídy s nefunkčními
částmi prvků ÚSES. V případě střetu je nutné řešit stavební opatření, která tento problém eliminují, případně
vymezit a realizovat náhradní vedení ÚSES tak, aby byla zajištěna spojitost jednotlivých skladebných prvků.
V plochách R01-BO a R02-BO, a to konkrétně na pozemcích v OP silnice I/26 a na pozemcích
sousedících s OP silnice I/26, bude řešena ochrana staveb před negativními účinky vnějšího okolí, včetně
návrhu ochrany staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a v chráněných
venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.
Stabilizovaná pozemní komunikace II/189 a návazné komunikace III. třídy, fixované plochami
dopravní infrastruktury-silniční (DS), zůstanou do budoucna důležité při obsluze řešeného území.
Nové zastávky veřejné hromadné dopravy není nutné doplnit.
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
Hlavní trasy polních a lesních cest jsou fixovány stabilizovanými plochami dopravní infrastruktury –
účelové (DU), které zdůrazňují jejich hlavní funkci.
ÚP navrhuje v jihozápadní části řešeného území úsek koridoru cesty pro pěší a cyklisty N05-DU,
prioritně určený pro smíšený provoz pěších a cyklistů (viz T1 níže), propojující sídla Draženov a Klenčí
pod Čerchovem.
DOPRAVA V KLIDU
Parkovací místa je možné zřizovat v rámci stávajících i navrhovaných veřejných prostranství tak, aby
byla rozmístěna pokud možno rovnoměrně ve vazbě na místa s kumulací aktivit.
Parkování a odstavování vozidel je nutné řešit v rámci lokalit na pozemcích jednotlivých investorů
podle platných předpisů v závislosti na předpokládané kapacitě využití. Pro novou výstavbu rodinných domů
bude zajištěno vždy minimálně 1 parkovací stání na pozemku jednotlivé nemovitosti.
D1.2.
-

CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA
ÚP vymezuje tuto cyklotrasu, fixovanou značkami:
T1 – koridor propojující stávající cyklostezku č. 2287 s mezinárodní dálkovou cyklostezkou C1, resp.
CT3 Praha - Plzeň – Regensburg dle ZÚR PK, resp. ve znění Aktualizace č.1 (v Luženicích), je třeba
zajistit mimoúrovňové křížení cyklotrasy T1 s navrhovaným koridorem N02-DS – severním
obchvatem Draženova;
Koridor cyklotrasy se skládá z těchto částí:
a) z úseků s charakterem cyklostezky, tzn. vedení segregované od provozu na pozemních
komunikacích,
b) z úseku s charakterem cyklotrasy, tzn. vedení sloučené s provozem na pozemních komunikacích
uvnitř sídla Draženov i mimo sídlo.

Součástí cyklotrasy T1 v místech, kde cyklotrasa nevede po stávajících polních nebo lesních
cestách a kde bude potřeba její těleso upravovat, je výše uvedený, cca 15 m široký úsek cesty pro pěší
a cyklisty N05-DU v jihozápadní části řešeného území.
Cyklotrasy procházející zastavěným územím a zastavitelnými plochami budou v maximální možné
míře vedeny v samostatných trasách, tzn. mimo profil komunikace přímo určený pro provoz motorových
vozidel.
D2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D2.1.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, POŽÁRNÍ OCHRANA
Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje.
Systém zásobování řešeného území pitnou vodou spočívá v existenci vodovodu pro veřejnou
potřebu, který zásobuje většinu obyvatel sídla. Výrazná menšina obyvatel je zásobena z domovních studní.
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Stávajícím vodním zdrojem je vrt situovaný pod obcí Luženičky, ze kterého je voda čerpána do věžového
vodojemu Draženov. Z vodojemu je voda gravitačně rozváděna zásobovacím řadem do sídla. S ohledem
na dlouhodobě nevyhovující kvalitu vody je nutné vybudovat v Draženově úpravnu vody včetně rekonstrukce
vodojemu.
Pro navrhované plochy změn určené k bydlení lze předpokládat dostatečnost stávajícího způsobu
zásobování pitnou vodou. Bude však nutné podrobněji posoudit způsob napojení jednotlivých ploch
v závislosti na jejich kapacitách. V případě napojení objektů, které nejsou určeny k bydlení (výroba,
občanská vybavenost, apod.), bude nutné provést individuální posouzení a případné posílení vodních
zdrojů. Nové vodovodní řady pro potřeby napojování rozvojových ploch budou kladeny přednostně
ve veřejných prostorech a budou pokud možno zokruhovány.
V řešeném území slouží pro první zásah stávající hydranty umístěné na veřejném vodovodu v sídle,
popřípadě v areálech jednotlivých firem.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Koncepce systému likvidace odpadních vod v řešeném území vychází z Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Plzeňského kraje.
ÚP respektuje stávající systém jednotné kanalizační sítě v sídle, spočívající v odvedení odpadních
vod od většiny obyvatel (vč. areálu Agrimy Draženov a.s. a čerpací stanice OMW) do centrální ČOV, ležící
v severní části Draženova. Přečištěné vody z ČOV jsou vyústěny do bezejmenné vodoteče, resp. rybníku.
Pro potřeby návrhových opatření nebude třeba navyšovat kapacitu stávající ČOV (600 EO). Jiné potenciální
zdroje znečistění (mimo zástavbu určenou k bydlení) musí podléhat podrobnějšímu posouzení.
Zásadní úpravy kanalizační sítě kromě dopojování neobsloužených lokalit nejsou plánovány.
Po dostavbě jednotné kanalizační sítě budou napojeni menšinoví obyvatelé, kteří dosud likvidují odpadní
vody v septicích a bezodtokových jímkách. Tyto budou postupně odstaveny z provozu a odpadní vody z nich
budou svedeny na obecní ČOV.
Nové i rekonstruované kanalizační stoky budou vedeny přednostně ve veřejných prostorech.
Odkanalizování nových staveb mimo dosah stokové sítě bude řešeno podle umístění a velikosti
konkrétních staveb buďto domovní (mikro)ČOV s vypouštěním vyčištěné vody (podle umístění stavby buď
do recipientu, je-li v blízkosti pozemku, nebo zasakováním na pozemku, umožňují-li to geologické poměry)
nebo bezodtokovou jímkou (s vyvážením na ČOV). Za domovní ČOV lze považovat i vícekomorový septik
doplněný vhodným biologickým nebo zemním filtrem.
ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
ÚP respektuje stávající způsob odvádění dešťových vod z větší části sídla jednotnou kanalizační sítí
přes odlehčovací komoru do bezejmenné vodoteče.
Při realizaci nových staveb, úpravách staveb stávajících nebo změně využití staveb v řešeném
území je nutné zajistit vsakování nebo zadržování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických
srážek na tyto stavby (s postupným přepouštěním vod do dešťové kanalizace) na pozemku stavby v souladu
s vodním zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
U navrhovaných nebo rekonstruovaných účelových komunikací a cest pro pěší a cyklisty mimo
zastavěná území a zastavitelné plochy bude provedeno posouzení, zda navrhované opatření nezpůsobí
nasměrování povrchové vody směrem do zástavby. Navržené řešení bude vypracováno tak, aby došlo
k bezkoliznímu odvedení povrchových vod do recipientu nebo neškodnému rozlivu.
D2.2.

ENERGETIKA
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Koncepce zásobování řešeného území elektrickou energií vychází ze současné konfigurace sítě
vysokého napětí a rozmístění trafostanic 22/0,4 kV. Budoucí potřeby elektrické energie budou řešeny
výměnou transformátorů pro zvýšení kapacity při převodu VN/NN. Napojení navržených lokalit bude řešeno
bez potřeby změny celé koncepce prodloužením stávajících rozvodů. Rozvoj zásobování elektrickou energií
se bude odvíjet postupně s realizací jednotlivých navržených ploch. Vlastní napájení bude realizováno
ze stávající distribuční sítě VN 22kV, a to buď z distribučních transformačních stanic (DTS) nebo přímo
z vedení 22 kV VN vybudováním vlastní trafostanice (TS).
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D3.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Koncepce uspořádání občanského vybavení je dána potvrzením stávajících ploch sloužících této
funkci, tzn. jejich zahrnutím do ÚP jako plochy občanského vybavení – obecné (OV) ve stabilizovaných
částech území.
Na základě požadavků obce ÚP vymezuje v severní části Draženova plochu R05-OS (plochy
občanského vybavení – sportovní (OS)) pro potřeby umístění sportovního a rekreačního zázemí sídla
s vazbou na parkoviště, kulturní zázemí u Špýcharu a sousední obytnou zástavbu.
V podmínečně přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití pod kódovým označením BO
je stanoveno, že do těchto ploch lze zahrnout i stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb
2
pro obchod s prodejní plochou o výměře větší než 500 m .

D4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP respektuje všechna stávající funkční veřejná prostranství. ÚP nově vymezuje plochu přestavby
P01-PO veřejného prostranství – obecného (PO), která po realizaci severního obchvatu (N02-DS) definuje
silnici I/22, procházející středem sídla Draženov, jako místní komunikaci se zklidněným režimem dopravy.
Dále ÚP navrhuje plochu N08-PZ veřejného prostranství – veřejné zeleně (PZ), vycházejícího
jihovýchodním směrem z Draženova při stávajícím zatrubněném vodním toku, jakožto páteřní přírodní
koridor, kolem kterého jsou soustředěny navrhované a rezervní plochy bydlení.
ÚP dále umožňuje umístění veřejných prostranství v rámci ploch s rozdílným způsobem využití podle
regulativů stanovených v kap. F. textové části výroku ÚP.

E.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

E1.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Cílem koncepce uspořádání neurbanizované krajiny je vymezení ploch pro zemědělské, lesnické
a jiné hospodářské využití krajiny, včetně stanovení některých omezujících podmínek pro takové využití.
Cílem je dále ochrana stávajících ekologických a krajinářských hodnot území, včetně funkčních částí
systému ÚSES a vytvoření odpovídajících územních podmínek pro doplnění a založení dostatečného podílu
nových prvků "environmentální infrastruktury" s biologickou, ale i protierozní či krajinotvornou funkcí.
ÚP stanovuje tyto základní principy koncepce uspořádání krajiny:
a) v nezastavěném území respektovat přirozený krajinný rámec sídla (pohledové horizonty, přírodní
dominanty a pohledové osy);
b) důsledně obnovovat a rozvíjet původní historické cesty a kulturní fragmenty v krajině;
c) optimalizovat strukturu krajiny vzhledem k nedostatečné schopnosti retence vody v území, tzn.
zvýšit retenci vody v území, posílit hydrologické sítě (zejména mikrotoky v horní části povodí),
udržovat stávající přírodní toky, rybníky a vodní plochy;
d) zachovat souvisle přístupné krajinné celky, umožňující prostupnost a rekreační využití při udržení
reprodukční schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;
e) vytvářet podmínky pro průběžnou stabilizaci zemědělsky využívané krajiny realizací komplexních
pozemkových úprav a prvků ÚSES;
f) podporovat péči o funkční prvky ÚSES a zajistit péči o zanedbané (částečně funkční) prvky
ÚSES (stabilizace vodního režimu, apod.) a významné krajinné prvky;
g) při vodních tocích upřednostnit trvalé travní porosty s postupným vyloučením orné půdy;
h) chránit, podporovat a rozvíjet krajinotvornou vegetaci;
i) zachovat stávající dominanty liniové a rozptýlené zeleně ve volné krajině.

E2.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN VE VYUŽITÍ KRAJINY
ÚP stanovuje následující úpravy na vodních tocích:
a) obnova původního náhonu včetně úprav břehových partií (v úseku Dlouhý mlýn / Draženov –
Červený mlýn / Ždánov) N04-VV v západní části řešeného území;
b) obnova původních vodních ploch (rybníků) v k.ú. Draženov: N03-VV (severně od rybníka
Hrubých) a N06-VV (v jižní části řešeného území);
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c) vznik údolní nivy s obnovou částí původního koryta a ponecháním stávajícího koryta
s rozdělením průtoků (případným umístěním tůní) podél Černého potoka (Čerchovky).
Stávající plochy ZPF budou zachovány a chráněny pro zemědělské využití s výjimkou ploch
určených k zastavění uvedených v kap. C3., ploch systému sídelní zeleně dle kap. C4. a prvků ÚSES
dle kap. E3. textové části výroku ÚP. Stávající plochy lesa jsou zachovány a chráněny pro plnění ostatních
funkcí lesa a hospodářské využití. Stávající vodní plochy, toky, zdroje a jejich ochranná pásma jsou
chráněny pro plnění biologických a vodohospodářských funkcí v krajině. Dále je třeba respektovat volný pruh
v minimální šíři 8 m alespoň na jednom břehu podél vodních toků pro jejich správu a údržbu.
E3.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
ÚP překryvným způsobem vymezuje v řešeném území prvky ÚSES. Vymezení skladebných částí
ÚSES je ve veřejném zájmu.
Pro všechny skladebné části ÚSES (biocentra a biokoridory) platí tyto podmínky:
Přípustné využití:
- využití sloužící k zajištění, posílení či zachování funkčnosti ÚSES;
- stavby a zařízení vodního hospodářství přírodního charakteru.
Podmíněně přípustné využití:
- opatření pro hospodaření na daných plochách (zemědělství, lesnictví apod.), která nepovedou
ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES;
- liniová vedení, drobné stavby či zařízení technické infrastruktury za podmínky minimalizace jejich
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES;
- dopravní infrastruktura v biokoridorech za podmínky, že nezpůsobí přerušení prvku ÚSES
(průchodnost prvku ÚSES je třeba zajistit jiným opatřením) a dále za podmínky minimalizace
jejího plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES;
- umístění menších ČOV za podmínky, že jsou situovány v biokoridorech;
- zahrady, veřejná zeleň a veřejná prostranství za předpokladu, že ÚSES prochází zastavěným
územím.
Nepřípustné využití:
- jakékoliv využití, které omezuje či znemožňuje funkčnost prvků ÚSES nebo snižuje dosažený
stupeň ekologické stability;
- skladebné části ÚSES jsou až na výjimky uvedené v podmínkách využití v kap. F. textové části
výroku nezastavitelným územím.

E3.1.

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
Nejvyšší nadregionální (NR) hierarchická úroveň se v řešeném území nevyskytuje. Přehled
skladebných částí ÚSES na regionální hierarchické úrovni (R) je uveden v následující tabulce:
Označení

Charakteristika

Název

RBK 212/05-212/06
RBK 212/05 (LBC v RBK)
RBK 212/04-212/05
RBK 212/06 (LBC v RBK)
RBK 212/04 (LBC v RBK)
RBK 212/03-212/04

nefunkční
funkční, hygrofilní
funkční, hygrofilní
funkční, hygrofilní
funkční, hygrofilní
funkční, hygrofilní

-

Plocha v řešeném
území (ha)
3.79
9.08
7.49
0.41
1.65
0.06
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E3.2.

LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
Přehled skladebných částí ÚSES na lokální hierarchické úrovni (L) je uveden v následující tabulce:

Označení

Charakteristika

Název

LBC 237
LBK 237-248
LBC 248

funkční, mezofilní
nefunkční
funkční,
hygrofilní+mezofilní
nefunkční
funkční, hygrofilní
nefunkční
nefunkční
nefunkční
funkční, mezofilní
nefunkční
nefunkční
nefunkční
nefunkční
nefunkční

-

Plocha v řešeném
území (ha)
9.77
3.09
6.72

-

0.81
2.74
1.70
0.35
1.91
5.42
0.20
0.93
1.10
0.97
3.50

LBK 248-244
LBC 244
LBK (JV od LBC 237)
LBK (JV od LBC 248)
LBK (JZ od LBC 248)
LBC 247
LBK (JV od LBC 247)
LBK (JZ od LBC 247)
LBK 247-245
LBC 172
LBK 171-172
E4.

PROSTUPNOST KRAJINY
Územní podmínky pro prostupnost řešeného území obecně zajišťují koncepce veřejných
prostranství, koncepce pěší a cyklistické dopravy, koncepce lesů, vodních toků a ploch a případně koncepce
silniční dopravy.
ÚP důsledně respektuje a stabilizuje stávající účelové komunikace v nezastavěném území.
Pro posilování vazeb a zkvalitnění prostorové prostupnosti sídel i krajiny je navržena cyklotrasa T1 – viz kap.
D1.2 a úpravy stávajících cest. Navržené účelové komunikace obnovují některé cesty, zaniklé v minulosti
vlivem necitlivého hospodaření v krajině. Dále navazují na hlavní pěší trasy v zastavěných územích,
na dochované lesní cesty a stávající i navrhované cesty mimo řešené území. Účelové komunikace jsou
dimenzovány prioritně pro společné užívání pro potřeby obhospodařování ZPF, pěšími i cyklisty.
Další cesty je možné podle potřeby zřizovat v krajině v souladu s podmínkami pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.
Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“
nejsou považovány oplocenky na PUPFL zřizované z důvodů ochrany před škodami způsobenou zvěří
nebo dočasná ohrazení pastvin). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci zastavěného
území nebo zastavitelných ploch. Musí však zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému
sídla na síť účelových komunikací v krajině.
Zároveň je třeba realizovat přiměřená opatření zajišťující migraci živých organismů přes pozemní
komunikace, v sídlech a v rozvojových územích revitalizovat koryta vodních toků. Při realizaci liniových
dopravních staveb v rámci vymezených koridorů je nutné zohlednit jejich prostupnost zejména pro prvky
ÚSES a vodní toky (dostatečně dimenzované propustky apod.) V územně rozsáhlých zastavitelných
plochách (zejména v R01-BO a R02-BO) budou pro zajištění prostupnosti krajiny zachovány stávající
přírodní koridory nepřerušené.

E5.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Pro zajištění ochrany území ÚP stanovuje tyto podmínky:
a) jsou navrženy plochy sídelní zeleně, výše uvedené v kap. C4. textové části výroku ÚP;
b) vysazovat přirozenou vegetaci podél komunikací, cest a v údolnicích vodních toků;
c) realizovat technická opatření pro rozčlenění pozemků – např. meze, průlehy, zatravňovací pásy,
zatravnění, zalesnění apod.
d) realizovat prvky ÚSES jako součást revitalizace krajinných prvků, zejména v rámci zastavěných
území a v návaznosti na něj se stabilizační protierozní funkcí (výsadba doprovodné vegetace,
údržba nezpevněných ploch, zamezení další výstavby v blízkosti toků, atd.)
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E6.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
ÚP stanovuje následující protipovodňová opatření s cílem optimalizace vodního režimu:
a) všechna opatření dle kap. E2. textové části výroku ÚP;
b) revitalizovat upravené vodní toky, tzn. směrové a výškové úpravy vodních toků včetně úprav
břehových partií;
c) vytvářet poldry, rozlivová území a malé retenční nádrže, tůně (event. soustavy malých tůní)
a mokřady.

E7.

KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
Rekreační využívání krajiny bylo kromě stabilizace sítě účelových komunikací v řešeném území
posíleno zejména vymezením cyklotrasy T1 a její návazností na stabilizované trasy – viz kap. D1.2.
Rekreační funkci budou také plnit plochy občanského vybavení – obecné (OV) a plochy občanského
vybavení – sportovní (OS).

F.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Primární skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Pro každou základní plochu je vždy
v souladu s koncepcí rozvoje řešeného území stanoven typ plochy s rozdílným způsobem využití
a podmínky prostorového uspořádání. Minimální velikost vymezované základní plochy je zpravidla 0,5 ha,
plochy menší než 0,5 ha mohou být zahrnuty do základních ploch, které slouží jinému účelu využití.
Výjimečně jsou samostatně vymezeny menší základní plochy v rozsahu 0,2 – 0,5 ha např.: plochy technické
infrastruktury pro některá zařízení technického vybavení nadmístního významu, plochy vzniklé vymezením
solitérní stavby veřejné vybavenosti apod. Základní podmínky využití území jsou stanoveny pomocí hlavního
(převažujícího), přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného účelu využití typu plochy. Hlavní
využití znamená převažující využití základní plochy pro uvedený účel. V případě, že není hlavní využití
stanoveno, pak je využitelnost přípustného a podmíněně přípustného využití v rozsahu 0-100 %.
ÚP vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
Označení Název plochy s rozdílným způsobem využití
F1.
PLOCHY BYDLENÍ
F2.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OBECNÉ
F3.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ
F4.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - OBECNÉ
F5.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ
F6.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
F7.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ
F8.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ
F9.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
F10.
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
F11.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - PRŮMYSLOVÉ
F12.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ
F13.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
F14.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF
F15.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP
F16.
PLOCHY LESNÍ
F17.
PLOCHY ZELENĚ - IZOLAČNÍ A OCHRANNÉ

Kód plochy
BO
OV
OS
PO
PZ
SO
DS
DU
TI
SV
VP
VZ
VV
ZZ
ZT
LS
ZI

F1.
PLOCHY BYDLENÍ (BO)
Hlavní využití:
- stavby pro bydlení*
Přípustné využití:
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- stavby pro rodinnou rekreaci*
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích
zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením
Podmíněně přípustné využití:
- do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod
(dle §3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 500 m2
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné
na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,50 v zastavěném území
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,70 pro původní usedlosti ve stabilizovaných plochách, resp. pozemek
2
či pozemky určené k umístění stavby do max. velikosti 300 m
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,40 v zastavitelných plochách
- koeficient zeleně KZ=0,30
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství* o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolním terénem
- v plochách R01-BO a R02-BO na pozemcích v OP silnice I. třídy a na pozemcích sousedících s OP silnice
I. třídy bude řešena ochrana staveb před negativními účinky vnějšího okolí, včetně návrhu ochrany staveb
před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb
byly dodrženy hygienické limity hluku
- pokud předejde realizace severního obchvatu sídla, tzn. koridor N02-DS, stavební využití plochy R04-BO,
ÚP stanovuje, že v ploše R04-BO bude řešena ochrana staveb před negativními účinky vnějšího okolí,
včetně návrhu ochrany staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a v chráněných
venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku
- v ploše R08-BO bude řešena ochrana staveb před negativními účinky vnějšího okolí, včetně návrhu
ochrany staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních
prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku
F2.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OBECNÉ (OV)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- stavby pro vzdělávání a výchovu
- sociální služby
- stavby pro péči o rodinu
- zdravotní služby
- stavby pro kulturu
- veřejná správa
- vybavení pro ochranu obyvatelstva
- stavby pro vědu a výzkum
- církevní stavby
- stavby pro obchodní prodej, ubytování a stravování
- služby
- stavby a zařízení pro pohřebnictví, hřbitovy
- stavby pro řemeslnou výrobu
- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství
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Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství parkovacích stání
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství* o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- koeficient zeleně KZ=0,30
F3.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ (OS)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport
Přípustné využití:
- ubytování a stravování
- služby
- stavby pro doplňkovou funkci, např. kůlny, tribuny, vedlejší objekty slučitelné s občanskou vybaveností
- veřejná koupaliště a pobytové plochy
- vodní toky a plochy
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby
pro průmyslovou výrobu a zemědělskou výrobu
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství parkovacích stání
- pro každé 2 hektary zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha
2
veřejného prostranství* o výměře nejméně 1000 m (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- koeficient zeleně KZ=0,30
F4.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – OBECNÉ (PO)
Hlavní využití:
- veřejná prostranství
Přípustné využití:
- vodní toky, plochy a prvky
- související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných
prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:

ING.ARCH. PETR SLADKÝ – projekční kancelář, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60, IČ: 18722822

19

Územní plán Draženov
- koeficient zeleně KZ=0,20
- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována
nová nadzemní vedení technické infrastruktury
F5.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (PZ)
Hlavní využití:
- veřejná zeleň
Přípustné využití:
- chodníky, cesty a stezky
- prvky parteru
- vodní toky, plochy a prvky
- související dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem veřejných prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport za podmínky, že budou situovány v ploše N08-PZ a to pouze
v její části, která je zahrnuta do zastavitelných ploch
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zeleně KZ=0,70
- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována
nová nadzemní vedení technické infrastruktury
F6.
PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- stavby pro bydlení*
- stavby pro rodinnou rekreaci*
- stavby občanského vybavení
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu a stavby náročné na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání:
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství* o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- koeficient zeleně KZ=0,30
- výšková hladina zástavby* výrazným způsobem nepřekročí hladinu okolní zástavby
F7.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)
Hlavní využití:
- dálnice a silnice
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Přípustné využití:
- místní komunikace I. a II. třídy
- stavby a zařízení, které jsou součástí komunikace například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné
a izolační a ochranné zeleně*
- stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení
- autobusová nádraží
- terminály
- odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily
- hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy
- areály údržby pozemních komunikací
- čerpací stanice pohonných hmot
- související občanské vybavení
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem zástavby respektovat
měřítko a kontext okolní zástavby a krajiny
- v plochách navrhovaných dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby a zařízení dopravní
infrastruktury, zůstává v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce)
- v místech, kde na navrhovaný dopravní koridor bezprostředně navazují plochy změn, mohou být tyto
plochy po realizaci dopravní stavby rozšířeny až k její hranici, resp. k OP
F8.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- ÚČELOVÉ (DU)
Hlavní využití:
- cesty pro pěší a cyklisty
Přípustné využití:
- účelové komunikace
- místní komunikace III. a IV. třídy
- zemědělský půdní fond
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- vodní toky a plochy
- liniové trasy, stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního charakteru
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny
F9.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
Hlavní využití:
- technická infrastruktura
Přípustné využití:
- stavby a provozně související zařízení technického vybavení například vodovodů, vodojemů, kanalizace
a čistíren odpadních vod
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- stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedení, komunikační vedení
veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody
- stavby a zařízení pro zásobování plynem
- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována
nová nadzemní vedení technické infrastruktury
F10. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu
- stavby a zařízení pro skladování výrobků, hmot a materiálů
- služby mající charakter výroby
- účelové komunikace
- parkoviště
- související občanské vybavení
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- stavby pro výrobu a skladování bez negativního vlivu na životní prostředí
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
- stavby pro zemědělství
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy smíšené výrobní musí být v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich
přístupné
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,70
- koeficient zeleně KZ=0,15
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 14 m nad okolním terénem
- výšková hladina zástavby* může být místně překročena max. však v rozsahu 5 % z celkové plochy
(např. komíny, stožáry, sila a další)
F11. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSLOVÉ (VP)
Hlavní využití:
- stavby pro výrobu a skladování
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro dřevovýrobu
- stavby a zařízení pro skladování výrobků, hmot a materiálů
- služby mající charakter výroby
- skladové areály
- účelové komunikace
- parkoviště
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- související dopravní a technické infrastruktura, občanské vybavení a veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy výroby a skladování musí být v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich
přístupné
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,70
- koeficient zeleně KZ=0,15
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 14 m nad okolním terénem
- výšková hladina zástavby* může být místně překročena max. však v rozsahu 5 % z celkové plochy
(např. komíny, stožáry, sila a další)
F12. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (VZ)
Hlavní využití:
- stavby pro zemědělství
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních
prostředků
- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže
- stavby a zařízení pro rybářské a včelařské účely
- účelové komunikace
- provozní čerpací stanice PHM v areálu
- stavby a zařízení zahradnictví
- izolační a ochranná zeleň*
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- pokud budou nové zastavitelné plochy umístěné v pohledově exponované poloze (např. na horizontu),
budou opatřeny izolační a ochrannou zelení*
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy výroby a skladování musí být v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich
přístupné
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 14 m nad okolním terénem
- výšková hladina zástavby* může být místně překročena max. však v rozsahu 10 % z celkové plochy (např.
komíny, stožáry, sila a další)
F13. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV)
Hlavní využití:
- vodní plochy a koryta vodních toků
Přípustné využití:
- další pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití
- související technická infrastruktura
- veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití:
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- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- v okolí vodních toků umožnit jednostranný manipulační pruh o šířce min. 8 m
F14. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF (ZZ)
Hlavní využití:
- zemědělský půdní fond
Přípustné využití:
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství*
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy
- liniová vedení technické infrastruktury
- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy
zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické
dočišťovací rybníky apod.
- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata* za podmínky, že nebudou situovány v přímém sousedství
se zastavěným územím a zastavitelnými plochami
Nepřípustné využití:
- stavby pro zemědělství
- stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního významu
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat charakter okolní krajiny
- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení
- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové
F15. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP (ZT)
Hlavní využití:
- trvalý travní porost (louky a pastviny)
Přípustné využití:
- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství*
- krajinná zeleň*
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy
- liniová vedení technické infrastruktury
- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy
zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické
dočišťovací rybníky apod.
- související dopravní infrastruktura
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Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- orná půda
- stavby pro zemědělství
- stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního významu
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat charakter okolní krajiny
- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení
- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové
F16. PLOCHY LESNÍ (LS)
Hlavní využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití:
- mimolesní zeleň*
- stavby a zařízení lesního hospodářství
- související dopravní a technická infrastruktura
- liniová vedení technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny
F17. PLOCHY ZELENĚ - IZOLAČNÍ A OCHRANNÉ (ZI)
Hlavní využití:
- izolační a ochranná zeleň*
Přípustné využití:
- vodní toky a plochy
- terénní úpravy a valy
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zeleň je v plochách N01-ZI, N07-ZI chápána jako souvislý pás zeleně o min. šíři 15 m umístěný na zemním
valu
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G.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT
ÚP vymezuje tyto VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

VPS01

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – CYKLOSTEZKA T1
(účelová komunikace - jihozápad území)

N05-DU

VPS03

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – PŘELOŽKA SILNICE I/22
(severní obchvat Draženova)

N02-DS

VPS04

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – PŘESTAVBA SILNICE I/26
(úprava silnice I/26)

N10-DS

Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nejsou konkrétně vymezeny tímto ÚP,
jsou taktéž veřejně prospěšnými stavbami.
ÚP nevymezuje žádná VPO, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nenavrhuje
stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nevymezuje plochy pro asanaci.

H.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ,
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
ÚP vymezuje tyto VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo ve prospěch obce Draženov:

VPS01

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – CYKLOSTEZKA T1
N05-DU
(účelová komunikace - jihozápad území)
POZEMKY s p.č.: 852/2, 855, 859, 860, 876/5, 876/6, 876/8, 876/9, 876/10, 876/18 v k.ú. Draženov
VPS05

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
P01-PO
(Draženov - střed)
POZEMKY s p.č.: 1366/50, 1367/1, 1376/2, 1367/3, 1367/4, 1367/5, 1367/6, 1472/3, 1472/5, 1472/6
v k.ú. Draženov
VPS06

OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORTOVNÍ
R05-OS
(Draženov - sever)
POZEMKY s p.č.: 2/1, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 125/1, 127, 128, 129, 298/3, 298/5, 298/6, 298/7 v k.ú. Draženov

VPS07

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ
N08-PZ
(Draženov – jihovýchod)
POZEMKY s p.č.: 1278, 1283, 1285, 1287, 1298/24, 1298/25, 1298/28, 1298/30, 1298/31, 1298/32, 1298/34,
1418, 1419/1, 1419/2, 1419/3, 1424/3, 1424/5, 1424/8, 1424/10, 1424/11, 1424/12, 1427/1, 1427/9, 1427/10
v k.ú. Draženov
Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, které nejsou
konkrétně vymezeny tímto ÚP, jsou taktéž veřejně prospěšnými stavbami. Také veřejná prostranství, která
nejsou konkrétně vymezena tímto ÚP, jsou ve veřejném zájmu.
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I.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

Nebylo zpracováno posouzení vlivu ÚP na evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast a tedy nebyl
prokázán negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvosti. Proto příslušný orgán ochrany
přírody ve svém stanovisku neuvedl požadavek na kompenzační opatření.

J.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP vymezuje pro účely ochrany území pro další rozvoj tyto plochy územních rezerv (VXX-XX):

Kód
V01-BO
V02-BO
V03-VP

Název / umístění
Draženov - jihovýchod
Draženov - jihovýchod
Draženov - severozápad

V04-DS

Českoleská tangenciála

V05-BO
Celkem

Draženov - sever

Navržený způsob využití
plochy bydlení (BO)
plochy bydlení (BO)
plochy výroby a skladování –
průmyslové (VP)
plochy dopravní infrastruktury
- silniční (DS)
plochy bydlení (BO)

2

Výměra plochy (m )
14 240
22 050
24 030
175 280
15 530
274 170

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

V plochách územních rezerv V01-BO a V02-BO je třeba respektovat stávající významné krajinné
prvky (VKP - vymezené prameniště a údolní nivu).
V plochách územních rezerv v nezastavěném území je přípustné pouze jejich současné využití
a údržba. Mohou zde být v souladu s podmínkami využití dané stabilizované plochy umístěny dočasné
stavby, např. přístřešky, mobilní objekty, demontovatelné stavby a oplocení. V plochách územních rezerv
jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.

K.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

ÚP nevymezuje plochy či koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci.

L.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

ÚP vymezuje v souladu se zadáním plochu R02-BO v jižní části Draženova pro prověření změn
jejího využití územní studií jako podmínku pro rozhodování v území.
ÚS prověří a posoudí zejména koncepci veřejné infrastruktury, resp. koncepci dopravního řešení,
veřejných prostranství, napojení na technickou infrastrukturu a umístění občanské vybavenosti. ÚS stanoví
podrobnější podmínky prostorového uspořádání území. ÚS bude řešena s vazbami na sousední navazující
plochy, tzn.: plochu změny v nezastavěném území N08-PZ a plochy územních rezerv V01-BO a V02-BO tak,
aby byla v těchto plochách zajištěna koordinace navrhované veřejné infrastruktury. Pro každé 2 ha
zastavitelné plochy bude vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství
2
o výměře nejméně 1000 m (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace).
ÚS pro tuto plochu bude pořízena a schválena do 2 let od vydání tohoto ÚP. ÚS bude vložena
do evidence územně plánovací činnosti, čímž se stane podkladem neopominutelným.
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M.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

ÚP nevymezuje v souladu se zadáním plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

N.

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Podmínkou stavebního využití plochy R03-SV v severovýchodní části sídla je realizace severního
obchvatu Draženova N02-DS a veřejného prostranství P01-PO.
Převedení či transformace stávající části silnice I/22 vedoucí středem sídla Draženov do plochy
P01-PO (veřejné prostranství - obecné), tzn. do sítě silnic nižší třídy, je možné až po uvedení obchvatu
Draženova do provozu.
Podmínkou stavebního využití plochy R01-BO v západní části sídla je realizace pásu izolační
a ochranné zeleně N01-ZI. Podmínkou stavebního využití plochy R02-BO v jihozápadní části sídla je
realizace pásu izolační a ochranné zeleně N07-ZI.
Podmínkou stavebního využití koridoru N02-DS v severní části sídla je realizace pásu izolační
a ochranné zeleně N09-ZI vůči stávající zástavbě sídla.
Ostatní změny jsou realizovatelné kdykoli v době platnosti tohoto ÚP, zejména je třeba využívat
disponibilní stavební pozemky uvnitř zastavěného území a plochy přestaveb.

O.

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

ÚP vymezuje areál venkovské usedlosti ohraničený objekty č.p. 9, 42, 48, 127 a 128 (včetně)
v centru Draženova jako stavbu, pro kterou je stanovena podmínka pro projektovou přípravu staveb,
pro které je povinné zpracování architektonické části projektové dokumentace staveb autorizovaným
architektem.

P.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část ÚP (výroková část) má celkem 28 stran.
Grafická část ÚP (výroková část) obsahuje tyto 3 výkresy:

Číslo přílohy
01
02
03

Název přílohy
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres VPS, VPO a asanací

Měřítko
M 1:10 000
M 1:5 000
M 1:5 000

Seznam používaných pojmů a zkratek je uveden v části R. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK
v textové části odůvodnění ÚP.

ING.ARCH. PETR SLADKÝ – projekční kancelář, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60, IČ: 18722822

28

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN
Z PROGRAMU STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ PLÁN
DRAŽENOV ... dobře nadhozeno
K.Ú.:

DRAŽENOV

FÁZE:

ÚZEMNÍ PLÁN
ODŮVODNĚNÍ

ZPRACOVATEL: ING.ARCH. PETR SLADKÝ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6, zastoupená
ING. ARCH. PETREM SLADKÝM, (autorizovaným architektem ČKA 2686), spolupráce: Ing.arch. V.Kronich, Ing.arch. P.Kolaříková

04 / 2015

Odůvodnění

Územní plán Draženov

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
TEXTOVÁ ČÁST - OBSAH
A.

POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMÍHO PLÁNU

2

B.

SOULAD S PÚR ČR A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE

3

B1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 2008, SCHVÁLENOU VLÁDOU ČR 20. 7. 2009
3
B2. VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE, VYDANÝMI
ZASTUPITELSTVEM PLZEŇSKÉHO KRAJE DNE 2. 9. 2008 Č. USNESENÍ 834/08 (ZÚR PK), RESP. VE ZNĚNÍ
AKTUALIZACE Č.1 ZÚR PK, ÚČINNÉ OD 1.4.2014
3

USNESENÍM Č. 929 (PÚR ČR)

C.
SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
4
D.
SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ

4

E.
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

5

F.
ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ
INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
6
G.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5

6

H.
SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
6
I.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
I1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
I2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
I2.1. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
I2.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
I3. URBANISTICKÁ KONCEPCE
I3.1. VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN
I4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
I4.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
I4.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
I4.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ
I5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
I5.1. NÁVRH ÚSES
I5.2. PROSTUPNOST KRAJINY
I5.3. ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A PLOCHY, INVESTICE DO PŮDY
I5.4. OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI A REVITALIZACE NARUŠENÝCH POVODÍ
I5.5. DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
I5.6. PLOCHY PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
I6. RADONOVÉ RIZIKO
I7. STARÉ ZÁTĚŽE, OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ V ÚZEMÍ
I8. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
I9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
I10. ARCHITEKT

ING.ARCH. PETR SLADKÝ – projekční kancelář, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60, IČ: 18722822

7
7
7
7
7
8
9
10
10
12
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17

1

Odůvodnění

Územní plán Draženov

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
J.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
17
K.
VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ

19

L.

20

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

M. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

21

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

21

O.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

24

P.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

28

Q.
ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ
ČÁSTI
31
R.

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK

31

S.

POUČENÍ

33

T.

ÚČINNOST

33

A.

POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMÍHO PLÁNU

Pořízení tohoto strategického dokumentu obce bylo schváleno Zastupitelstvem obce Draženov
v usnesení č. 3/13 ze dne 27.12.2007.
Na podzim roku 2009 byly zpracovány doplňující průzkumy a rozbory, které posloužily jako základní
podklad pro zpracování návrhu zadání. Rozbory byly zaměřeny na vyhodnocení současného stavu, všech
dostupných limitů využití území a podmínek využívání území. Dále byly ve spolupráci s obecním úřadem
shromážděny všechny rozvojové záměry a podněty týkající se rozvoje obce.
V říjnu 2010 byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracován návrh zadání
územního plánu Draženov. Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Draženov bylo zveřejněno
veřejnou vyhláškou dne 3.11.2010. Pořizovatel doručil návrh zadání v souladu s § 47 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou a také dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Ve lhůtě do 30 dnů
od obdržení návrhu zadání ÚP Draženov mohly dotčené orgány uplatnit své požadavky na obsah zadání ÚP
Draženov, krajský úřad jako příslušný úřad musel uplatnit stanovisko a sousední obce mohly uplatnit své
podněty. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky mohl každý u pořizovatele uplatnit písemné
připomínky.
Na základě obdržených požadavků, podnětů a připomínek bylo vyhodnoceno a upraveno zadání ÚP
Draženov, které pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Draženov ke schválení. Zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 26.1.2011 v usnesení č. 4/3 schválilo zadání ÚP Draženov. Schválené zadání ÚP
Draženov bylo dne 29.3.2011 předáno vybranému zpracovateli (Ing. arch. Petr Sladký) jako podklad
pro vypracování návrhu ÚP Draženov. Práce na návrhu ÚP byly zahájeny v březnu 2012.
Pořizovatel dle § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil termín společného jednání o návrhu ÚP
Draženov s dotčenými orgány na 7.6.2012. Toto oznámení rozeslal jednotlivě dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, obci, pro kterou je ÚP pořizován a sousedním obcím 15 dní předem. Dále vyzval dotčené
orgány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dní ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit
své připomínky. Po tuto dobu bylo možné nahlížet do návrhu ÚP a to na Obecním úřadě Draženov nebo
u pořizovatele, na Městském úřadě Domažlice, OVÚP.
Vzhledem k problematice dopravního řešení v řešeném území (křižovatky na silnici I/26
a navrhované přeložky silnice I/22 v úseku Draženov – Kout na Šumavě) a uplatněnému nesouhlasnému
stanovisku Ministerstva dopravy pořizovatel požadoval úpravu návrhu ÚP Draženov s následnou konzultací
dotčeného orgánu. Konzultace složitého dopravního řešení byly ukončeny vydáním souhlasného stanoviska
(dohodnutí návrhu ÚP Draženov) dne 19.9.2013, zn. 709/2013-910-UPR/2.
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Pořizovatel dle § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení řízení o ÚP a termín veřejného
projednání ÚP Draženov na 3.4.2014. Toto oznámení rozeslal jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému
úřadu, obci, pro kterou je ÚP pořizován a sousedním obcím. Námitky a připomínky bylo možné uplatnit do 7
dnů ode dne jednání. Tyto byly dále pořizovatelem vyhodnoceny.
Pořizovatel oznámil termín opakovaného veřejného projednání ÚP Draženov, které proběhlo dne
8.4.2015. Námitky a připomínky bylo možné uplatnit do 7 dnů ode dne jednání. Tyto byly dále pořizovatelem
opět vyhodnoceny a zapracovány.

B.

SOULAD S PÚR ČR A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou vládou ČR
20. 7. 2009 usnesením č. 929 (PÚR ČR)
Řešené území není součástí republikové rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti,
nejsou zde umístěny žádné koridory ani plochy dopravní ani technické infrastruktury republikového
významu.
Koncepce ÚP je navržena v souladu s PÚR ČR, zejména pak s těmito obecnými republikovými
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
a) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
b) při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením,
c) vytvářet v území podmínky pro vytváření pracovních příležitostí,
d) vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields),
e) chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně,
f) vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury
s ohledem na prostupnost krajiny,
g) vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území.
B1.

B2.

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, vydanými
Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2. 9. 2008 č. usnesení 834/08 (ZÚR PK), resp. ve znění
Aktualizace č.1 ZÚR PK, účinné od 1.4.2014
Řešené území se dle ZÚR PK, resp. dle Aktualizace č.1 ZÚR PK, nachází v/na:
- rozvojové oblasti RO1 - Rozvojová oblast Domažlice,
- rozvojové ose OR4 – Rozvojová osa Plzeň – Domažlice – Regensburg,
- rozvojové ose OR6 – Rozvojová osa Tachov (dálnice D5) – Domažlice,
- těsném sousedství se specifickou oblastí SON1 – Český les.

Výřez z výkresu Uspořádání území kraje ze ZÚR PK, ve znění Aktualizace č.1 (vlevo)
Výřez z Výkresu ploch a koridorů nadmístního významu ze ZÚR PK, ve znění Aktualizace č.1 (vpravo)
Trasy nadřazených dopravních koridorů nadmístního významu plynoucí ze ZÚR PK, resp. dle
Aktualizace č.1, byly respektovány a v ÚP stabilizovány.
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ÚP přebírá a zpřesňuje vymezení koridoru nadmístního významu stanoveného v ZÚR PK,
Aktualizaci č.1: VPS 26/03 – přestavba silnice I/26 v úseku Meclov – Draženov formou návrhové plochy
N10-DS.
ÚP přebírá dle ZÚR PK, Aktualizaci č.1 trasu koridoru nadmístního významu „přeložky silnice I/22“
(resp. českoleskou tangenciálu), jako územní rezervu, která je vedena západním směrem od sídla Draženov
a navazuje na trasu potenciálního severního obchvatu Domažlic.
Koncepce ÚP je navržena v souladu s úkoly pro územní plánování obcí stanovenými pro RO1
(optimální funkční uspořádání území, zvyšování atraktivity bydlení, využití vnitřních rezerv, koordinace
rozvoje zejména se záměry dopravního řešení).
Západní část řešeného území je dle ZÚR PK dotčena regionálním ÚSES. Severní část řešeného
území je dotčena nebilancovaným ložiskem nerostných surovin Draženov (č. 517460001) a východní část
řešeného území je dotčena nebilancovaným ložiskem nerostných surovin Draženov (č. 517460002). Jižní
část řešeného území je dotčena dvěma OP vodního zdroje II. stupně. Při návrhu ploch změn byly
upřednostněny plochy s III. a IV. třídou přednosti v ochraně (ZPF).
V rámci hlavních cílů územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v Plzeňském kraji ÚP
respektuje tyto zásady:
- posilovat polycentrickou sídelní strukturu Plzeňského kraje podporou rozvoje sídel v rozvojových
oblastech a osách, v rozvojových osách koncentrovat rozvoj do vymezených rozvojových území,
- k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem s ohledem na místní podmínky
a preferované funkce území,
- výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit,
- v sídlech lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní
předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou
ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot),
- při návrhu rozvojových ploch byly minimalizovány zábory ZPF v I. a II. třídě přednosti v ochraně,
- racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména
na životní prostředí,
- při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny
a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
- chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny před změnami, které by mohly
jejich působení v krajině poškodit.

C.

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

ÚP byl zpracován v souladu s cíli územního plánování dle § 18 a úkoly územního plánování dle § 19
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť v řešeném území vytváří předpoklady
pro udržitelný rozvoj území těmito aspekty:
- koordinací využívání území,
- zachováním a rozvíjením kulturních a přírodních hodnot území,
- udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé prostředí (ochrana
krajiny, vymezení ÚSES, omezení zástavby ve volné krajině), podmínek pro hospodářský rozvoj
a soudržnost obyvatel,
- vytvářením podmínek pro zabezpečení rozvoje dopravní infrastruktury (účelové komunikace)
a technické infrastruktury,
- snižováním nebezpečí přírodních katastrof a jejich důsledků v zastavěném území a v krajině (úpravy
na vodních tocích, atd.),
- a obecně vytvářením podmínek pro výstavbu.

D.

SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
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ÚP Draženov je řešen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je proveden dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
ÚP vymezuje v kap. F textové části výroku nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, „plochy zeleně – izolační a ochranné (ZI)“,
tzn. plochy s rozdílným způsobem využití, které nelze zařadit do jiných funkčních ploch, neboť plochy
definované vyhláškou nenabízejí dostatečně široké možnosti pro tuto funkci. Plocha zeleně - izolační
a ochranné (ZI) nemohla být zahrnuta do příbuzných ploch zemědělských ani do ploch veřejných
prostranství. Hlavním důvodem bylo právo volného přístupu bez omezení, platné pro veřejná prostranství
a definované zákonem o obcích, které je nevhodné pro plochy izolační a ochranné zeleně. Plochy
zemědělské jsou nevhodné vzhledem k zásadně odlišnému charakteru obou ploch.
Funkční mezofilní biocentra ÚSES jsou lokálně překryvným způsobem umístěna ve fungujících
hospodářských lesích. Přitom vymezení biocentra ve funkčním lese klade na tuto plochu pouze podmínku,
že nesmí být snížena ekologická stabilita biocentra při hospodářském využívání. Zvyšování její stability je
samozřejmě vhodné, to však bude zabezpečeno lesním hospodářským plánem.
Funkční hygrofilní biocentra a biokoridory jsou umístěny v údolních nivách, které jsou většinou plně
funkční. Nefunkční mezofilní koridory se většinou nacházejí na plochách zemědělského půdního fondu,
povětšinou orné půdě, kde by bez vymezení překryvné plochy nebylo většinou možné ÚSES založit.
Grafické zobrazení ÚP bylo zvoleno s ohledem na přehlednost předávané informace.

E.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Před zahájením řízení o ÚP (dle § 52 SZ) byly dohodnuty požadavky dotčených orgánů, které
vyplývaly zejména ze:
Stanoviska Ministerstva dopravy, z hlediska silniční dopravy, ze dne 3.7.2012
Požadavky k řešení oblasti silniční dopravy:
- Požadavek na vytvoření pouze jedné křižovatky v souladu se studií „I/22 – přeložka silnice, úsek
Draženov (I/26) – Kout na Šumavě (I/22).
V návrhu ÚP byla vymezena dostatečně dimenzovaná plocha dopravní infrastruktury – silniční (DS)
pro umístění jedné okružní křižovatky (plocha N02-DS).
-

Rozvojové plochy pro bydlení R01-BO a R02-BO chránit před hlukem z provozu na silnici I/26
vytvořením plochy izolační a ochranné zeleně v pásmu alespoň v šíři OP silnice I. třídy.
V návrhu ÚP byly vymezeny plochy izolační a ochranné zeleně (N01-ZI a N07-ZI) v šíři OP silnice

I. třídy.
V OP silnice nenavrhovat nové nebo přestavbové plochy s možností umístění objektů a zařízení,
pro které jsou stanoveny hygienické limity hluku. V opačném případě tyto plochy odůvodnit a uvést
podmínky pro umisťování těchto staveb, které budou uplatňovány vůči jejich investorům.
V OP silnic I. třídy nejsou navrhovány nové ani přestavbové plochy s výjimkou plochy R08-BO, která
byla do ÚP zapracována na základě námitky vzešlé z I. veřejného projednání a podmínky jejího využití
akceptují požadavky dotčeného orgánu. V navrhovaných plochách izolační a ochranné zeleně není možné
umístit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické limity hluku.
-

U plochy R06-VP (plochy výroby a skladování - průmyslové) respektovat OP silnice I/26. Dopravní
připojení této lokality požadujeme řešit prostřednictvím sítě silnic nižších tříd, nikoliv novým
připojením na stávající silnici I/26.
Rozvojová plocha R06-VP byla v upraveném návrhu zmenšena a současně převedena pouze
do ploch územních rezerv. Z těchto důvodů má plocha nové označení V03-VP. Dopravní napojení plochy
bude řešeno v navazující ÚPD (změnou) napojením na silnici II/189.
-

-

Plocha P01-PO (plochy veřejných prostranství – obecné) je vymezena v trase stávajícího průtahu
silnice I/22 zastavěným územím obce Draženov. Do převedení silnice I/22 do sítě silnic nižší třídy, tj.
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po uvedení obchvatu Draženova do provozu, požadujeme respektovat stávající trasu průtahu silnice
I/22 obcí Draženov.
Požadavek dotčeného orgánu byl zapracován do návrhu ÚP Draženov, byla doplněna podmínka
převedení stávající části silnice I/22 do plochy P01-PO (veřejné prostranství) až po uvedení obchvatu
Draženova do provozu.
Vzhledem k problematice dopravního řešení v řešeném území (tzn. křižovatky silnice I/26
a navrhované přeložky silnice I/22 v úseku Draženov – Kout na Šumavě) a uplatněnému nesouhlasnému
stanovisku Ministerstva dopravy pořizovatel požadoval po zpracovateli úpravu návrhu ÚP Draženov
s následnou konzultací s dotčeným orgánem. Konzultace složitého dopravního řešení byly ukončeny
vydáním souhlasného stanoviska (dohodnutí návrhu ÚP Draženov) dne 19.9.2013, zn. 709/2013-910UPR/2. Všechny požadavky dotčeného orgánu byly zapracovány do návrhu ÚP Draženov.
Souhrnného stanoviska MěÚ Domažlice – odbor životního prostředí ze dne: 22.5.2012
Z hlediska státní správy lesů: Rozvojové lokality (kromě přeložky silnice I/22) upravit tak, aby nebylo
zasahováno do pozemků určených k plnění funkcí lesa a vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné
pásmo lesa).
Zapracováno do návrhu ÚP Draženov. Stanovená hranice 50 m od okraje lesa, zabezpečující jejich
ochranu, byla u zastavitelných ploch respektována.
-

Stanovisko krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni ze dne 7.6.2012
-

Stanovit podmínku pro rozvojové plochy pro bydlení R01-BO, R02-BO, které budou označeny jako
podmíněně využitelné území za splnění povinností stanovených v příloze č.4 ust. 8 písm f) v části C
vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Zapracováno do koncepce dopravní infrastruktury návrhu ÚP Draženov.
Sousední obce neuplatnily žádné připomínky.

F.

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

ÚP nebude mít vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti soustavy Natura 2000 vzhledem
ke skutečnosti, že se v řešeném území uvedené lokality nenacházejí.
Krajský úřad nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Draženov z hlediska vlivů na životní
prostředí ani vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo
požadováno ani od Ministerstva životního prostředí.
Při projednání návrhu zadání ÚP Draženov nebyl dotčeným orgánem uplatněn požadavek
na variantní řešení (tzn. dle dikce starého SZ požadavek na zpracování konceptu). Řešení návrhu ÚP
Draženov je předkládáno pouze v jedné variantě.

G.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ve stanovisku ze dne 23.11.2010, č.j.
ŽP/11716/10 nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Draženov na udržitelný rozvoj.

H.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

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

Územní plán Draženov

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

I1.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Mapovým podkladem, nad kterým byl zpracován ÚP Draženov, je digitální katastrální mapa.
Hranice zastavěných území byly vymezeny v předchozí platné ÚPD, tzn. v Územního plánu
sídelního útvaru Draženov, zpracovatele Ing. arch. Petra Vávry (Studio KAPA), Praha 6, 1995; jehož
vyhláška obce o závazné části ÚPD nabyla účinnosti dne 24.1.1996.
Stanovené hranice zastavěných území tedy vychází z výše uvedených hranic dle předchozí platné
ÚPD. Do zastavěného území byly dále zahrnuty všechny prokazatelně zastavěné pozemky, proluky a jiné
pozemky v souladu s ustanoveními SZ podle údajů o pozemcích uvedených v KN.
Plocha vymezených zastavěných území činí 35,33 ha, což je cca 5,3 % celkové rozlohy správního
území obce (672 ha). Ne všechny plochy zahrnuté do zastavěných území jsou však ve smyslu podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití přímo určeny k zastavění.
I2.
I2.1.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
Koncepce rozvoje řešeného území je souhrnem dlouhodobě platných zásad, jevů a prvků
uspořádání prostředí v sídlech a krajině, který vychází z charakteru a potenciálu území a jeho úlohy
v systému osídlení.
Obec Draženov nemá zpracovaný Plán rozvoje obce (Strategický plán), ve kterém by byly stanoveny
hlavní směry a priority rozvoje území v dlouhodobém horizontu.
Hlavní cíle, stanovené v tomto ÚP, reflektované ze strany zástupců obce, jsou formulovány
především s ohledem na vytvoření předpokladů pro zkvalitnění životních podmínek zdejších obyvatel
a podmínek pro další rozvoj obce při zachování tradičních hodnot území v bavorském příhraničním prostoru.
V koncepci rozvoje území byly zohledněny především záměry nadmístního významu, limity využití území
a prvky, které je nutno respektovat z hlediska ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.
Okolní krajinu ÚP navrhuje zachovat jako volnou, soustředit se zejména na realizaci opatření
ke zvyšování jejích retenčních schopností, k založení prvků ÚSES a zachování její estetické hodnoty.
ÚP je pojat v rámci mantinelů daných legislativním rámcem v co největší míře velkoryse s důrazem
na polyfunkčnost využití území. Hlavním mottem je zbytečně nebránit rozmanitosti využití území, tedy
regulovat přiměřeně a to zejména zásadní záležitosti veřejného charakteru.
I2.2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
V řešeném území se nacházejí tyto nemovité kulturní památky:
o č. 17088 / 4-2062 – kaplička na návsi v Draženově
o č. 36959 / 4-2064 – pomník padlých
o č. 46136 / 4-2059 – venkovská usedlost č.p. 5, z toho jen špýchar
o č. 32931 / 4-2060 – venkovská usedlost č.p. 8
o č. 22394 / 4-2061 – venkovská usedlost Chodská rychta č.p. 128
(č.p. 127, 128 … pův. č.p. 9)

V řešeném území jsou evidovány tyto archeologické lokality (naleziště
s archeologickými nálezy (ÚAN I. a II.):
kategorie
registrovaný
poř.č. SAS název ÚAN
ÚAN
správce
21-23-14/2 Draženov – jádro vsi
II
Zpč. muzeum Plzeň
21-23-14/3 „Pod Hájem“
I
Zpč. muzeum Plzeň

a zóny – území

katastr
Draženov
Draženov

ÚAN I. je území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů. ÚAN II. je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických
nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují (např. písemné prameny, geofyzikální či letecká prospekce atd., ale
i těsná blízkost kategorie ÚAN I.). Pravděpodobnost jejich výskytu je 51-100 %.
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ÚP dále definuje jakožto kulturní hodnotu území poutní místo Dobrá Voda s kaplí Panny Marie (K1),
ležící při okraji lesa jihozápadně od Draženova (viz kap. B2.1. textové části výroku ÚP), které není
předmětem památkové ochrany, proto, aby byla zajištěna zvýšená pozornost při jeho úpravách, tzn.
při následném rozhodování o změnách v území. Hodnota tohoto místa spočívá v unikátním propojení
přírodního kontextu a kulturně historického odkazu, resp. v originálním duchu místa.
Nejmladší poutní místo na Domažlicku „Dobrá voda“, kde byla u studánky, jejíž voda byla údajně
léčivá, kolem roku 1800 postavena dřevěná kaplička, posléze v letech 1882-1883 nahrazená stavbou
zděnou kaple Panny Marie, bylo v ÚP vymezeno jako kulturní hodnota území s ohledem na jeho unikátní
genius loci. Pouti z okolí k Dobré Vodě byly dříve pravidelně a hojně navštěvované. U poutní kaple pak
bylo umístěno čtrnáct zastavení Křížové cesty.
Za zmínku stojí též ostatní kulturní památky mající vliv na zachování kulturních hodnot území:
- rodný dům Kryštofa Hrubého č.p. 2 v Draženově s pamětní deskou,
- dům Kryštofa Hrubého č.p. 24 v Draženově,
- kříže,
- kapličky (kaple na severním okraji Draženova),
- pomníky, místo významné události (válečné hroby),
- drobné sakrální stavby,
- solitérní kameny a zbytky technických staveb,
- a obecně region lidové architektury: dům selského baroka na Plzeňsku, špýcharový dům – chodský
typ, alpský dům v Pošumaví (zdroj: V. Mencl - Lidová architektura v Československu).
PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Zvláště chráněná území:
V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody dle §14 zákona č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani jejich ochranná pásma (národní park,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní
památka).
Obecně chráněná území:
Do řešeného území nezasahuje plocha přírodního parku dle § 12 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V řešeném území se nacházejí významné krajinné prvky (VKP) ze zákona – lesy, vodní toky, rybníky
a údolní nivy dle § 3 písm. b zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Nevyskytuje se zde žádný registrovaný významný krajinný prvek. VKP, tvořící krajinnou matrix
a základ krajinného rázu, musí být zachovány.
Do řešeného území nezasahuje Natura 2000 dle § 3 odst.1 písm. q a r zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zde nevyskytují území biosférické
rezervace ani geoparku (Unesco).
V řešeném území se nenachází žádný památný strom dle § 46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Do řešeného území nezasahuje žádné smluvně chráněné území (SCHÚ) dle § 39 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Další hodnoty:
Řešené území spadá do území se zvýšenou ochranou krajinného rázu Domažlicko-chodská oblast.
Nevyskytuje se zde oblast ani místo krajinného rázu. S ohledem na morfologii terénu se v území nenachází
rozhledová místa.
I3.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce vychází z předpokladu, že se řešené území nachází z hlediska širších
územních vztahů v rámci historicky dané a dlouhodobě stabilní sídelní struktury širšího regionu, přímo
navazujícího na hranice se SRN, na důležité dopravní křižovatce a v těsné blízkosti regionálního centra
města Domažlice. Podmínky v řešeném území vytváří dlouhodobě dobré předpoklady vyváženého rozvoje
této rozvojové oblasti zejména v oblasti bydlení a pracovních příležitostí.
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V souvislosti s potřebami a předpokládaným rozvojem obce v horizontu návrhového období tohoto
ÚP byly navrženy rozvojové plochy pro funkci bydlení. Víceméně veškeré zastavitelné plochy
daných předchozím ÚP sídelního útvaru Draženov (1995) byly v čase naplněny.
Záměry a požadavky obce, majitelů pozemků a podnikatelských subjektů na vymezení rozvojových
ploch byly v průběhu prací na návrhu ÚP prověřeny a posouzeny. Rozsah navrhovaných ploch byl upraven
na základě reálných potřeb obce na rozvoj a z hlediska kontextu v území. ÚP navrhuje etapizaci rozvoje
funkce bydlení, tzn. dominantní návrh a doplňková územní rezerva. Důraz je dále kladen na základě reálné
poptávky podnikatelských subjektů v území na rozvoj ploch pro výrobu a skladování.
Historické jádro kolem návsi jakožto těžiště urbanistické struktury sídla bylo záměrně stabilizováno
formou ploch smíšených obytných, které umožňují dle potřeby umístění rozmanitější škály způsobů využití,
které nelze zodpovědně v současné době předjímat (různé druhy občanského vybavení a služeb
či nestandardních forem bydlení).
Výhledová situace po realizaci obchvatu sídla jakožto řešení dlouhodobě neudržitelné
a komplikované dopravní situace v obci umožní oživení a obnovu původních funkcí veřejných prostranství
podél původní trasy silnice I/22. Předpokladem je zejména převedení komunikace do nižší kategorie
a provedení opatření vedoucích ke zklidnění dopravy na této původní silnici.
Severozápadní a severovýchodní části sídla, významným způsobem ovlivněné navrženými obchvaty
města Domažlice a sídla samotného fixovanými nadřazenou ÚPD, jsou logicky rozvíjeny v návaznosti
na dopravní koridory ve prospěch výrobních ploch. Severozápadním směrem od sídla bylo s ohledem na
blíže neukotvenou situaci týkající se budoucnosti českoleské tangenciály (fixované formou koridoru územní
rezervy) zvolen odpovídající způsob vymezení průmyslových výrobních ploch (V03-VP) při křížení severního
obchvatu sídla se silnicí I/26 a při silnici II/189. Na severovýchodním okraji sídla (pod obchvatem) došlo ke
stabilizaci rozsáhlého zemědělského areálu. Sousední zastavitelná plocha R03-SV navazující na koridor
obchvatu byla vymezena jakožto plochy smíšené výrobní, neboť nebyla zaznamenána aktuální potřeba
plošného rozvoje zemědělského areálu a při důležité dopravní křižovatce je spíše předpokládán zájem
o nezemědělské formy využití ploch. Její stavební rozvoj byl podmíněn realizací obchvatu, ze kterého by
měla být obsloužena tak, aby doprava navázaná na tuto plochu neprojížděla centrem sídla, kterému
dominují plochy smíšené obytné a plochy bydlení.
Rozvoj jižní a jihovýchodní části sídla pokračuje v intencích principů daných předchozí platnou ÚPD.
V Draženově existuje v současné době silná poptávka po rozvojových plochách bydlení, neboť se sídlo
nachází prakticky v docházkové vzdálenosti od města Domažlice a téměř veškeré rozvojové plochy dané
předchozím ÚP byly naplněny (s výjimkou plochy R01-BO). Toto území se nachází na protilehlé straně sídla
vůči dopravním koridorům a stabilizovaným či rozvíjeným výrobním plochám. Páteřní osu rozvojového území
by do budoucna měl tvořit tzv. přírodní koridor podél revitalizovaného vodního toku, který vybíhá ze sídla
právě jihovýchodním směrem. Od konce roku 2014 navíc došlo k realizaci cyklostezky, prostorově
segregované od provozu na frekventované silnici I/22, spojující Draženov s Hořejším předměstím Domažlic.
I3.1.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN
Rozvojové plochy doplňují území mezi dopravními koridory, nezastavěné proluky a výběžky sídel
nebo jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území tak, aby byla posílena kompaktnost zástavby.
Nedošlo k redukci zastavitelných ploch vymezených předchozím ÚP.
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
BYDLENÍ:
- R01-BO (Draženov-západ) a R02-BO (Draženov-jih) … obě zastavitelné plochy pro bydlení
v tomto místě byly navrženy v souladu s formulovanou urbanistickou koncepcí v návaznosti
na principy stanovené předchozím ÚP. U plochy R01-BO došlo k drobné redukci z důvodu navržení
zelené clony od frekventované silnice I. třídy pro potřeby vytvoření kvalitnějších podmínek
pro bydlení. Obsluha pozemků bude zajištěna ze stávajících veřejných prostranství (silnic
a účelových komunikací). Plocha R02-BO podléhá podmínce zpracování územní studie.
- R04-BO (Draženov-sever) … tato zastavitelná plocha pro bydlení byla se souhlasem obce
vymezena na základě námitky podané vlastníkem dotčených pozemků v souladu s původním
rozsahem dle předchozího ÚPN-SÚ, resp. dle jeho Změny č.2. Plocha reflektuje započatou
urbanistickou strukturu a současně jí logicky doplňuje až po plochu izolační a ochranné zeleně podél
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severního obchvatu sídla. Plocha bude přístupná ze sousedního navrhovaného veřejného
prostranství.
R07-BO (Draženov-sever) … rozsah zastavitelné plochy pro bydlení reflektuje započatou
urbanistickou strukturu a současně jí v kontextu sousedství s navrhovaným sportovním areálem
doplňuje.
R08-BO (Draženov-jihovýchod) … tato zastavitelná plocha pro bydlení byla se souhlasem obce
vymezena na základě námitky podané vlastníkem dotčených pozemků a je blíže odůvodněna
v Rozhodnutí o námitkách v kap.O.
VÝROBA:
R03-SV (Draženov-severovýchod) … v případě realizace severního obchvatu, zde tato plocha
výroby doplní vzniklou proluku určenou pro výrobu, která může časem prorůst do zemědělského
areálu, jenž bude časem pravděpodobně potřebovat méně prostoru. Umožní tak přirozenou
transformaci a nebude tak docházet ke vzniku nežádoucích brownfieldů. Lokalita bude dopravně
napojena prostřednictvím sítě silnic nižších tříd na severní obchvat tak, aby dopravně nezatěžovala
sídlo. Z tohoto důvodu může dojít k její realizaci až po vybudování obchvatu. V případě, že v místech
navazujících na koridor N02-DS nevzniknou přímo dopravní stavby a zařízení, je možné rozšířit tuto
zastavitelnou plochu až k hranici OP dopravní stavby obchvatu.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ - SPORT:
R05-OS (Draženov-sever) … na základě požadavku zástupců obce zde byla vymezena chybějící
plocha pro sport a rekreaci s přímou vazbou na parkoviště a kulturní a společenské zázemí areálu
u Špýcharu. Plocha N09-ZI zajistí zvukovou a pohledovou clonu od severního obchvatu sídla.
Obsluha pozemků bude zajištěna sjezdem ze silnice III. třídy.
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ:
R06-PO (Draženov-sever) … plocha tohoto veřejného prostranství byla vymezena v návaznosti
na stávající ČOV ve prospěch zakončení urbanistické struktury. V tomto místě by mělo být
realizováno adekvátní obratiště, umožňující obsluhu části sídla, dále limitované navrhovaným
severním obchvatem.

Zastavitelné plochy jsou v ÚP vymezeny v rozsahu 9,65 ha; tzn. zastavěné území by se tak rozrostlo
o 27,3 % své současné rozlohy.

-

PLOCHY PŘESTAVBY
P01-PO (Draženov-střed) … v případě realizace severního obchvatu dojde ke snížení dopravní
zátěže na silnici I/22 a tím i k možnému snížení kategorie silnice. Z tohoto důvodu zde byla navržena
plocha veřejného prostranství, která vytvoří zklidněný a bezpečný veřejný prostor.
V rámci zastavěných území je vymezen 1 ha ploch přestaveb, tzn. pouze necelá 3 % jejich plochy.

PLOCHY ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
Všechny vymezené plochy izolační a ochranné zeleně, tzn. N01-ZI, N07-ZI a N09-ZI mají budoucí
přeměnou za úkol ochránit plochy bydlení a rekreace od negativních vlivů frekventovaných dopravních
koridorů. Před stavebním využitím ploch R01-BO a R02-BO bude nutné zde vytvořit zemní valy (N01-ZI
a N07-ZI), na kterých bude osázena zeleň. V případě, že konkrétní umístění dopravní stavby obchvatu
Draženova umožní integrovat pás izolační a ochranné zeleně N09-ZI v rámci koridoru N02-DS, je možné
prověřit možnosti využití území po původně vymezené ploše N09-ZI ve prospěch např. navazující plochy
územní rezervy.
I4.
I4.1.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční doprava:
Řešené území je charakterizováno střetem silnice I. třídy č. 26, která je součástí mezinárodně
významného dopravního koridoru Plzeň – Domažlice – Folmava / hraniční přechod do Německa), se silnicí
I. třídy č. 22, která je významným dopravním koridorem z jihovýchodního směru – Klatovy, Domažlice.
Silnice I/26 jakožto komunikace vyššího významu je napojena na dálnici D5 u Ejpovic, prochází Plzní, kříží
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opět dálnici D5 (Sulkov), vede městy Stod, Holýšov, Staňkov, Horšovský Týn, poblíž Domažlic Draženovem,
Českou Kubicí až ke státní hranici. V současné době převádí západním okrajem obce Draženov tranzitní
dopravu na jihozápadní hranici státu. Nadregionální význam severojižní silniční přepravní osy je patrný
z intenzit dopravy, kde dochází ke kumulaci mezinárodní dálkové tranzitní dopravy.
Silnice I/22 jakožto komunikace vyššího významu je napojena na silnici I/20 u Vodňan, prochází
Strakonicemi a dále městy Horažďovice, Klatovy, Domažlice až do Draženova. Do řešeného území přivádí
tranzitní dopravu z jihovýchodního směru. Protíná centrum sídla Draženov, čímž vytváří dopravně
frekventovanou bariéru, která rozděluje obec na dva oddělené světy. Výrazně tak ovlivňuje život v obci
a znehodnocuje kvalitu přilehlých veřejných prostor a okolních budov. Dále pak napojením na komunikaci
I/26 vytváří frekventovaný dopravní uzel (kruhový objezd).
Silniční dopravní obsluha celého řešeného území je stabilizovaná, ovšem s ohledem na současné
přepravní nároky tranzitní dopravy je napojení silnice I/22 na I/26 přes centrum obce Draženov zcela
nevyhovující. Tranzitní provoz bude výhledově nutno odklonit mimo obec tak, aby došlo k zlepšení plynulosti
a bezpečnosti dopravy – viz návrhové opatření N02-DS (severní obchvat Draženova). Obchvat je zakončen
plochou pro okružní křižovatku při křížení se silnicí I/26. Tato varianta vychází po předjednání s dotčenými
orgány z výsledků Dopravně-inženýrského posouzení severní a jižní varianty silničního obchvatu Domažlic
(CITYPLAN s.r.o., listopad 2010), ze kterého vychází závěry, které preferují severní trasy lépe obsluhující
město Domažlice.

Schéma navrhované dopravní obsluhy řešeného území
Řešeným územím prochází dále silnice II. třídy č.189 (Draženov – Klenčí p.Čerchovem –
Lísková/hraniční přechod), silnice III. třídy č.19524 (Ždánov – Nový Pařezov) a silnice III. třídy č.19368
(Draženov – Luženice). Dopravní zátěže na těchto komunikacích jsou minimální. Komunikace jsou
v relativně dobrém technickém stavu, nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky, které by znamenaly
snížení bezpečnosti provozu.
Nové komunikace v rozvojových plochách určených zejména pro bydlení je doporučeno vybudovat
spolu se sítěmi relevantní technické infrastruktury v předstihu před samotnými domy. Dopravní napojení
bude řešeno obslužnými komunikacemi třídy D (obytná zóna se smíšeným provozem) s minimální šířkou
veřejného profilu 8 m u komunikací obousměrných a 6,5 m u komunikací jednosměrných.
Řešené území je napojeno na své okolí autobusovými linkami provozovanými ČSAD Autobusy
Plzeň a.s., převážně směrem na Domažlice. Mezi významnější patří mezinárodní autobusová doprava
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Domažlice - Klenčí - Waldmünchen. Stávající autobusové zastávky svými docházkovými vzdálenostmi
dostatečně pokrývají řešené území. Nové zastávky veřejné hromadné dopravy není nutné doplnit.
Železniční a letecká doprava:
Řešeným územím neprochází železniční trať ani se zde nevyskytuje plocha letiště či jeho OP.
Nejbližší železniční zastávky jsou v Domažlicích nebo v Klenčí pod Čerchovem.
Doprava v klidu:
Řešené území má převážně charakter zástavby s rodinnými domy s minimálními nároky na odstavné
nebo parkovací plochy. Pro novou výstavbu rodinných domů je doporučeno optimálně zajistit 2 parkovací
stání na pozemku jednotlivé nemovitosti. V rámci nově navrhovaných parkovacích a odstavných ploch je
doporučeno v maximální možné míře využívat zeleň a vhodně doplnit chodníky pro pěší.
Cyklistická a pěší doprava:
Severozápadní částí řešeného území prochází nově upravovaná regionální cyklostezka č. 2287
Lísková - Luženice. Ke konci roku 2014 byla uvedena do provozu část cyklostezky T2, vedoucí z Draženova
směrem do Domažlic, která tak zprostředkovává propojení cyklotrasy T1 s cyklotrasou „Okruh Hrádek“
v Petrovicích. Část cyklotrasy T2 směrem na Domažlice v jihovýchodní části řešeného území je vymezena
koncovými body se šipkami, neboť její trasa není zatím propsána do mapy KN. Úkolem cyklotras T1 a T2 je
napojení řešeného území na okolní síť a zejména na město Domažlice (možnost denní dojížďky). Výhledově
bude možné přesměrovat část cyklotrasy T2 do navrhovaného přírodního koridoru N08-PZ.
V souvislosti s návrhem převedených nebo nových cyklistických tras je nezbytná úprava stávajících
místních a účelových komunikací ve vybraných úsecích a vhodné doplnění vybavenosti a mobiliáře
pro cyklisty.
V rámci sídla je vybudována základní síť chodníků a komunikací pro pěší, v různých stupních
technického stavu. Jejich dílčí úpravy je možné provádět v rámci vymezených veřejných prostranství.
I4.2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní zdroje a zásobování vodou:
Obec Draženov je z 90 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. 10 % obyvatel
je zásobeno z domovních studní. Zdrojem vodovodu je vrt pod obcí Luženičky o kapacitě 3,5 l/s. Z vrtu se
čerpá (Q=4 l/s) do věžového vodojemu Draženov o kapacitě 250 m3 (512,50/510,50 m.n.m.). Z vodojemu je
obec zásobena gravitačně. Zdroj a vodojem včetně přívodního potrubí jsou majetkem firmy Agrima a.s.
V současnosti se ve vodě vyskytuje zvýšený obsah dusičnanů nad povolenou mez. Probíhá žádost o udělení
evropské výjimky a zároveň se zpracovává projektová dokumentace na úpravnu vody včetně rekonstrukce
vodojemu, kterou financuje Obec Draženov. Realizace se předpokládá v roce 2012.
Systém zásobení obce Draženov vyžaduje vyřešení vlastnických vztahů týkající se zařízení zdroje
pitné vody.
Zajištění pitné vody pro větší spotřebitele:
- AGRIMA DRAŽENOV a.s - vlastní zdroj, který zásobuje zároveň i sídlo Draženov pitnou vodou
- Čerpací stanice OMV - napojena na veřejný vodovod
Nouzové zásobování:
Pitnou vodou – balená voda, cisterny z Domažlic (5 km)
Užitkovou vodou – možno z rybníku (na pozemku č.parc.1264, 1265/2 / z nádrže č.parc.1339/5
v k.ú. Draženov)
Zásobování požární vodou:
V řešeném území slouží pro první zásah stávající hydranty na veřejném vodovodu, popřípadě
v areálech jednotlivých firem. Za ztížených podmínek lze využít k hašení požárů tyto zdroje:
- z rybníku na pozemku č.parc. 1264, 1265/2 v k.ú. Draženov,
- z (požární) nádrže na pozemku č.parc. 1339/5 v k.ú. Draženov.
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Odvádění dešťových a čištění odpadních vod:
Odpadní vody od 90 % obyvatel obce jsou odváděny novou jednotnou kanalizací pro veřejnou
potřebu na čistírnu odpadních vod, situovanou v severní části sídla. Tato kanalizace byla vybudována
převážně z betonových trub TBR, TZR DN 400 až DN 600, částečně také z kameninových trub DN 200 a DN
300 a z PVC DN 300. Celková délka kanalizace je 4,325 km (po dostavbě v průběhu roku 2004). Vlastníkem
i provozovatelem čistírny odpadních vod je obec Draženov.
Od 5 % obyvatel jsou odpadní vody (po předčištění v septicích) odváděny jednotnou kanalizační sítí
do rybníka nebo do požární nádrže vyúsťující do vodoteče, která je pravostranným přítokem potoka
Čerchovka. Vlastníkem a provozovatelem celé jednotné kanalizační sítě je obec Draženov.
Po oddělení dešťových vod v odlehčovací komoře, přitékají odpadní vody na mechanický stupeň
3
čistírny odpadních vod. Čistírna odpadních vod je typová MČOV-VHS-III. Kapacitní průtok je 88,13 m /den.
Technologie čištění je založena na principu dlouhodobé aktivace se současnou aerobní stabilizací kalu,
bez primární sedimentace. Přebytečný kal se odváží nebo skladuje v zahušťovací nádrži, a následně odváží
na zemědělské pozemky.
Splaškové vody od 5 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy
na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody z větší části obce jsou odváděny jednotnou kanalizační
sítí přes odlehčovací komoru do bezejmenné vodoteče. Zbylé dešťové vody jsou odváděny systémem
příkopů, struh a propustků do požární nádrže a bezejmenné vodoteče.
Po dostavbě jednotné kanalizační sítě budou napojeni zbývající obyvatelé. Septiky a jímky se
odstaví z provozu a odpadní vody budou svedeny na ČOV.
Významní producenti odpadních vod:
- AGRIMA DRAŽENOV a.s. je z provozní budovy gravitačně napojena na centrální ČOV obce
Draženov. Zbylé odpadní vody jsou řešeny pomocí jímek
- Čerpací stanice OMV je pomocí přečerpávací stanice napojena na centrální ČOV obce Draženov
ENERGETIKA
Zásobování elektrickou energií:
Severně nad sídlem Draženov prochází řešeným územím vedení VVN 110 kV. Řešené území je
standardně napájeno nadzemním vedením VN 22 kV. Jednotlivá vedení jsou průběžně opravována
a rekonstruována tak, aby byla udržena potřebná provozní spolehlivost dodávky elektrické energie
odběratelům. V řešeném území se nachází tyto trafostanice 22/0,4 kV:
Draženov – Obec (DTS věžová s venkovním přívodem, vlastník ČEZ Distribuce) … OP 30 m
Draženov – Benzina (DTS kompaktní, zděná, betonová, vlastník ČEZ Distribuce) … OP 30 m
Zásobování zemním plynem:
Řešené území je v současné době plynofikováno, nachází se zde rozvody VTL i STL plynovodu.
Západním směrem od Draženova se nachází regulační stanice VLT plynovodu, ze které je do sídla
vyvedena středotlaká přípojka, ukončená hlavním uzávěrem.
Zásobování teplem:
V území nejsou žádné významné zdroje tepla. K topení jsou využívána zejména tuhá paliva. Způsob
vytápění bude i do budoucna řešen individuálně s preferencí technicky vyspělejších a ekologicky šetrnějších
způsobů spalování.
Obnovitelné zdroje:
V řešeném území se nenachází zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V kontextu zdejší
krajinné scény není doporučeno umisťovat v řešeném území zejména větrné a velkoplošné fotovoltaické
elektrárny. Potenciálně vhodné je využití malých vodních elektráren.
DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Zabezpečení řešeného území telekomunikačními a datovými službami představuje vzhledem k jejich
důležitosti pro rozšíření potřebných ekonomických aktivit i pro prosté zabezpečení standardních služeb
pro rezidenty důležitý význam. Řešeným územím prochází radioreléové trasy a nevyskytuje se zde vysílač
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mobilních operátorů. Telefonní rozvody jsou kabelové. Síť je v relativně dobrém technickém stavu a její
kapacita je dostačující. V současné době se v řešeném území neplánuje žádná větší investiční akce.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Plán odpadového hospodářství (POH) Plzeňského kraje z roku 2005 je výchozím koncepčním
podkladem pro nakládání s odpady v regionu. Každoročně je prováděno Vyhodnocení POH Plzeňského
kraje. Likvidace odpadu v řešeném území probíhá standardně, komunální odpad je sbírán a odvážen
odbornou firmou na skládku mimo řešené území (skládka Lazce). Probíhá sběr všech složek (komunální,
separovaný, objemový, nebezpečný). Obec má vypracovanou obecně závaznou vyhlášku o nakládání
s komunálním odpadem, která je závazná pro všechny obyvatele správního území. V současné době není
v řešeném území provozováno žádné zařízení pro nakládání s odpady, tj. není zde zařízení pro skládkování
odpadů (skládka), sběrný dvůr, zahlazování důlních prostor a složiště, zařízení na recyklaci odpadů nebo
autovrakoviště. ÚP doporučuje rozšířit počet sběrných stanovišť, optimalizovat jejich rozmístění
a separovaným sběrem zefektivnit následnou recyklaci odpadů. Je třeba zvyšovat podíly znovu využívaných
odpadů a rozšiřovat kompostování biologických součástí odpadů.
I4.3.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Draženov má předpoklady a částečně nevyužitý potenciál pro posílení rekreačního vybavení
a pořádání kulturních akcí díky kulturním a přírodním hodnotám území (Dobrá Voda, apod.) Občanská
vybavenost je podporována ve všech relevantních plochách zastavěného území a zastavitelných ploch
formou polyfunkčnosti definovaných regulativů ploch s rozdílným způsobem využití.
I5.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

I5.1.

NÁVRH ÚSES
V řešeném území a v jeho nejbližším okolí je závazným podkladem ÚSES Generel regionálního
ÚSES dle ZÚR PK. ÚSES vyšší hierarchie, tj. nadregionální a regionální úroveň, vychází z republikové
koncepce podle ÚTP NRaR ÚSES ČR (Bínová et al. 1996). V území se vyskytuje pouze regionální
hierarchie ÚSES, která vychází již z Generelu regionálního ÚSES Plzeňského kraje (Hájek, Bílek 2005) resp.
ze ZÚR Plzeňského kraje (2008). V širším okolí řešeného území byly provázány všechny aktuálně přítomné
systémy ekologické stability (ES) v posloupnosti od nadregionální úrovně (NR) k regionální (R) a dále
k lokální úrovni (L), a to tak, aby tvořily logický systém ES vymezený výhradně na ekosystémovém
(biotopovém či stanovištním) základě.
Nejvyšší hierarchická úroveň (NR) se v řešeném území nevyskytuje. Součástí hierarchické úrovně
(R) je v řešeném území převážně niva Černého potoka při západním okraji území. Lokální systémy ES (L),
a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, doplňují vesměs sítě vyšších hierarchií do požadované základní prostorové
skladby (tj. do sítě s prostorovou buňkou kolem 2 km).
I5.2.

PROSTUPNOST KRAJINY
Prostupnost krajiny pro pěší a nemotorovou dopravu lze hodnotit v zásadě jako nedostatečnou.
Doplnění dalších pěších a cyklistických tras je vhodné pro další rozvoj turistiky. Stávající i navržené účelové
komunikace mohou být doprovázeny výsadbami alejí nebo krajinnou zelení. Ve významných bodech jejich
tras, tj. v památných místech nebo v krajinářsky zvláště zajímavém místě mohou být situovány odpočinkové
plochy s drobnou architekturou a vybaveností (informační tabule, směrovky, lavičky, drobná sakrální
architektura, apod.)
Zásadní bariéru přestavují současné i budoucí trasování silnic I/26 a I/22, výše popsaná navržená
koncepce dopravní obsluhy řešeného území by přispěla ke zlepšení prostupnosti zejména pro nemotorovou
dopravu.
Migrační bariéru pro větší část organizmů představují rozsáhlé komplexy orné půdy bez rozptýlené
a liniové zeleně, či jakýchkoli jiných úkrytů a orientačních bodů. Jako ekonomická hranice velikosti honu je
uváděno 30 ha, nad tento limit se údajně ekonomická výhodnost scelení půdy již nezvyšuje. V ÚSES,
zahrnutém do ÚP, jsou tak plochy řešeného území rozčleněny zejména navrženými biokoridory. Po jejich
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realizaci by souvisle zorněné plochy dosahovaly optimálních rozměrů. Omezení migrační propustnosti tak
bude značně sníženo.
V k.ú. Draženov byly v roce 2012 zahájeny komplexní pozemkové úpravy. Zaměřit by se měly
na zanesení záměrů z nového ÚP.
I5.3.

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A PLOCHY, INVESTICE DO PŮDY
Řešené území charakterizuje část povodí toku Čerchovky, ve vodohospodářské mapě označované
jako Černý potok, č.1-10-02-022, který protéká západní částí řešeného území včetně jeho bezejmenných
přítoků a vodních ploch. Černý potok západní částí řešeného území protéká jako upravený tok převážně
širokou zatravněnou údolní nivou s doprovodnou zelení (převážně vrboví), kde se intenzivně hospodaří,
s drobnými bezejmennými přítoky. Správce toku nebyl k březnu 2011 určen. Jedná se o vodnatý tok.
Přítoky ve směru od křížení se silnicí II. třídy Draženov – Lísková severně směrem k Poběžovicím:
- levostranný zatrubněný přítok - jedná se o bezejmenný přítok, který odvádí i drenážní vody
z pozemků pod silnicí Draženov – Lísková. Vlastní zaústění do Čerchovky je v délce cca 30 m řešeno jako
upravené otevřené koryto. Správce toku HOZ – ZVHS.
- levostranný přítok od Draženova – jedná se o otevřené upravené koryto, značně zahloubené
se zaústěním drenážních vod. Správce toku HOZ – ZVHS. Za křížením se silnicí II. třídy přítok obtéká bočně
napájený rybníka Hrubých. Dále pokračuje jako upravený přes les s místním názvem Draženovský les
směrem k Újezdu. Nad lesem je přítok zatrubněn.
- pravostranný přítok – otevřený upravený zahloubený přítok z pastvin od silnice Draženov –
Poběžovice s nízkými průtoky v letním období blížící se k nule.
- pravostranný přítok – otevřený upravený tok, s průtočnou nádrží Dobrá voda. Koryto nad nádrží je
upravené, zahloubené s minimálními průtoky včetně přítoku.
- pravostranný přítok – otevřený přítok málo vodnatý s včetně přítoků
- pravostranný přítok – s průtočným Veským rybníkem protéká katastrem Ždánov. Nad rybníkem
pokračuje v k.ú. Draženov, protéká zemědělsky intenzivně obhospodařovanou krajinou, před soutokem
s bezejmenným přítokem z části v rákosovém úseku. Pod silnicí I. třídy Plzeň - Lísková leží průtočná nádrž
na pozemku č.parc. 449/3 v k.ú. Draženov. Za křížením se silnicí I. třídy prochází polní tratí z částí
s doprovodnou zelení. V samotném sídle protéká návesní nádrží s p.č. 1339/5 dle KN. Zbylá trasa je
zatrubněna a slouží zároveň i jako dešťová kanalizace. Do ní je zaústěn i přepad z rybníka s p.č. 1264
a 1265/2 dle KN. Přítoky do rybníka jsou zatrubněny a území k rybníku s p.č. 1419/2 dle KN je odvodněno.
Správcem toku je Povodí Vltavy, a.s.
Do východní části řešeného území okrajově zasahuje pramenná část Mračnického potoka, který
teče do k.ú. Luženice. Správcem toku je Povodí Vltavy, a.s.
Převážná část řešeného území je intenzivně zemědělsky obhospodařována. Některé toky byly
upraveny za účelem odvedení drenážních vod. Úprava toku Čerchovky a navazující odvodnění bylo
prováděno v 70. až 80. letech minulého století. Vlastní drenáž je v majetku vlastníka pozemku, kde je
uložena. Trubní vedení od profilu DN 300 je ve vlastnictví státu – a ve správě ZVHS Domažlice. Toky
a přítoky jsou ve správě Povodí Vltavy a.s. Převážná část svažitých pozemků je zatravněna a z toho důvodu
se zde nevyskytuje výrazná eroze.
I5.4.

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI A REVITALIZACE NARUŠENÝCH POVODÍ
V řešeném území se neuplatňuje záplavové území se stanovenou hranicí odpovídající průtoku
velkých vod Q5, Q20 a Q100 ani aktivní záplavová zóna vodního toku. Povodňové průtoky procházejí mimo
zastavěná území, nejsou zde zaznamenány větší problémy. Při průchodu velkých vod dochází pouze
k rozlivu na zemědělské pozemky převážně zatravněné.
Navrhovaná ochranná opatření mají prioritně charakter:
- zejména revitalizace upravených vodních toků včetně zatravnění nivních luk okolo otevřených
koryt, směřující k obnově a zvýšení přirozené retenční schopnosti krajiny, stabilizaci, zpomalení odtoku
z povodí;
- údržbě a následné péči o přirozený vodní režim poškozeného povodí;
- realizace drobných retenčních staveb (malé vodní nádrže/tůně přirozené v měřítku a struktuře
krajiny, event. soustavy malých tůní a mokřady, suché poldry, obtoková koryta, zasakovací pásy a příkopy
apod.).
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Revitalizací upravených (zatrubněných) vodních toků je míněna úplná či dílčí obnova přírodního
charakteru původního koryta, resp. směrová a výšková úprava toků včetně úprav břehových partií
s případným doplněním o solitérní nebo skupinovou výsadbu zeleně, popř. vybudování malých tůní nebo
nádrží v lučních tratích či pastvinách na prakticky všech vodních tocích v řešeném území. V rámci
revitalizačních programů je doporučeno diverzifikovat, oživit a rozvolnit směrové vedení upravených koryt
vodních toků, odstranit dlažby, optimálně obnovit tok a mokřadní biotopy.
Cílem těchto opatření je snaha zadržet vodu v pramenných a horních tratích toků, které jsou
v současnosti upravené, zahloubené nebo zatrubněné a rychle bez užitku odvádí vodu do spodních tratí
v území, a tím tak zpomalit odtok vody z území s následným efektem zvýšení hladin podzemních vod.
Rozlivová území a malé retenční nádrže a tůně jsou v ÚP vymezené jako trvale zatravněné pásy
podél vodních toků zabezpečující rozliv při velkých průtocích nad kapacitu koryta toku. Cílem navrhovaných
opatření je stabilizace stávající vodní sítě, podpora akumulační schopnosti krajiny, zpomalení odtoku
povrchových vod z území s posílením stability přírodního prostředí v řešeném území.
I5.5.

DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
V řešeném území je žádoucí z iniciativy různých subjektů (vlastníků pozemků, obce, občanských
sdružení) realizovat řadu opatření ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Namátkou může jít
např. o zakládání nelesní liniové, skupinové či solitérní zeleně, zakládání druhově pestrých extenzivních luk
či extenzivních ovocných sadů na hospodářsky obtížně využitelných plochách, zakládání různých
mokřadních biotopů atd. Břehové porosty plní důležitou ekologickou a estetickou funkci v území a jsou
v těchto místech s výjimkou intravilánu přirozené. Pro všechny výsadby ve volné krajině je zapotřebí
používat výhradně původní přirozené druhy dřevin. Po výsadbě je nezbytné zajistit údržbu a chránit vegetaci
před poškozením. Pro funkčnost porostů je třeba zajistit vhodné prostorové uspořádání dřevin, jejich
rozmanitou věkovou a výškovou strukturu, horizontální i vertikální členitost, dostatečné množství a kvalitu.
Realizaci takových opatření lze z hlediska regulativů chápat jako podmínečně přípustnou na většině
funkčních ploch nezastavěného území. Pro řadu takových opatření lze žádat o dotace z několika
krajinotvorných programů.
Prostory údolí (aluvií), zatravněné pásy podél vodních toků, podpořené sítí prvků ÚSES, by měly
zůstat přístupné lidem a zároveň být určeny pro realizaci opatření zajišťujících optimalizaci vodního režimu
v území.
I5.6.

PLOCHY PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Ochrana ložisek nerostných surovin:
V řešeném území není zastoupen dobývací prostor, neuplatňují se chráněná ložisková území,
nenachází se zde výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin, nevýhradní prognózní ložiska
ani prognózní zdroje. V západní části řešeného území se nachází bodové poddolované území Draženov –
Luženičky s ojedinělým rozsahem (živcové suroviny). Řešené území je dotčeno dvěma nebilancovanými
ložisky nerostných surovin – viz kap. A2. Sesuvná území, svahové deformace a oznámená hlavní důlní díla
ani haldy se zde nevyskytují. ÚP nenavrhuje žádné plochy pro dobývání nerostů.
I6.

RADONOVÉ RIZIKO
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. Míra
radonového rizika je dána v prvé řadě přirozenou radioaktivitou geologického podloží (z půdního vzduchu
a podzemních vod). Dalším významným zdrojem jsou stavební materiály. Určené plochy jednotlivých
kategorií rizika však nelze použít pro stanovení radonového rizika v jednotlivých objektech, protože skutečná
radiační zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna lokální situací (různá propustnost půd, lokální
anomálie aktivních látek v horninách, atd.). Zvýšenou pozornost problematice protiradonových opatření je
třeba věnovat až v oblastech kategorie vysokého a středního radonového rizika. Na lokalitách určených
pro zástavbu je třeba včas provést detailní průzkum, případně přijmout opatření k eliminaci nepříznivých
účinků. V území dominuje střední kategorie radonového rizika.
I7.

STARÉ ZÁTĚŽE, OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ V ÚZEMÍ
V řešeném území se západně od Draženova nachází evidované kontaminované místo skládka
Draženov (území ekologického rizika). V zemědělském areálu Draženov se nachází území ekologického
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rizika (kontaminované místo vedené mimo Systém evidence kontaminovaných míst) - čerpací stanice
pohonných hmot.
V území se dále nenacházejí lokality důležité pro obranu státu, vojenské objekty s jejich ochrannými
pásmy ani významná zařízení civilní ochrany (zájmy Armády ČR, zájmy Ministerstva obrany ČR). Nejsou
zde zastoupeny ani plochy požární ochrany.
I8.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV
ÚP vymezuje pět ploch a koridorů územních rezerv: V01-BO a V02-BO v jihovýchodní části
sídla, V03-VP v severozápadní části sídla, koridor Českoleské tangenciály V04-DS a V05-BO v severní části
sídla. Obě prvně jmenované plochy bydlení jsou situovány do části sídla, ve které je v souladu se
stanovenou urbanistickou koncepcí soustředěn dominantní podíl ploch změn určených k bydlení. Plochy
územních rezerv tak výhledově logickým způsobem doplňují a uzavírají pás zástavby vycházející spolu
s přírodním koridorem jihovýchodním směrem ze sídla směrem k Domažlicím. Z důvodu absence výrobních
ploch při strategických silnicích I. tříd byla vymezena plocha V03-VP pro průmyslovou výrobu, umožňující
umístění výrobních hal, které nebudou zatěžovat sídlo, ale zároveň vytvoří další pracovní pozice a využijí
potenciál území. Vymezení koridoru pro českoleskou tangenciálu bylo zdůvodněno v předchozích
kapitolách. Plocha V05-BO, výhledově určená k prověření možnosti jejího využití pro bydlení, uzavírá
zástavbu severní části sídla vůči pásu izolační a ochranné zeleně plánovaného severního obchvatu sídla.
Otázkou zůstává budoucí míra negativních vlivů obchvatu na tuto část sídla.
Územní rezervy se mohou stát zastavitelnou plochou pouze změnou ÚP či novým ÚP.
I9.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE
ÚP vymezuje plochu R02-BO v jižní části Draženova pro prověření změn jejího využití územní studií
jako podmínku pro rozhodování v území proto, jelikož se jedná o plošně rozsáhlé území, ve kterém je nutné
skloubit velké množství vstupů a požadavků na budoucí způsob využití a v rámci kterého nebylo možné
v podrobnosti zpracování ÚP zodpovědným způsobem nadefinovat rozsah a charakteru veřejných prostorů.
Důležitou podmínkou pro stavební využití ploch je také stanovení struktury a charakteru zástavby tak, aby
bylo docíleno souladu s okolním kontextem, prověření urbanistických vazeb a kapacit. Dále je třeba
přihlédnout k sousedním navazujícím plochám a to: ploše změny v nezastavěném území N08-PZ a dvěma
plochám územních rezerv V01-BO a V02-BO.
Pokud nebude územní studie schválena do 4 let od vydání tohoto ÚP, je třeba zrevidovat vstupní
podmínky a případně prodloužit dobu pro její pořízení v rámci požadavků na vypracování zprávy
o uplatňování ÚP v uplynulém období.
I10.

ARCHITEKT
ÚP vymezuje areál venkovské usedlosti ohraničený objekty č.p. 9, 42, 48, 127 a 128 (včetně)
v centru Draženova jako úlohu pro autorizovaného architekta, neboť je třeba dbát zvýšené pozornosti
při rekonstrukcích a stavebních úpravách architektonicky cenných objektů s ohledem na okolní kontext.

J.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území se soustřeďuje na vyhodnocení počtu proluk
a dosud nezastavěných pozemků – viz tabulky níže:
STABILIZOVANÉ PLOCHY PRO BYDLENÍ:
Označení plochy
Pozn.
Celková
/ číslo pozemku dle KN
plocha
2
(m )
p.č. 116
celý
1567
(k.ú. Draženov)
pozemek
p.č. 120
celý
2599

Počet
domů
(RD/BD)
1

Počet
bytových
jednotek
1

Předpokl.
počet
obyvatel
3

2

2

6
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(k.ú. Draženov)
p.č. 125/2, 6, 2/2, 2/5
(k.ú. Draženov)
p.č. 11/4
(k.ú. Draženov)
p.č. 30/2
(k.ú. Draženov)
p.č. 1298/9
(k.ú. Draženov)
p.č. 1298/8
(k.ú. Draženov)
p.č. 1298/13
(k.ú. Draženov)
p.č. 1298/14 a 1293/5
(k.ú. Draženov)
p.č. 169/7
(k.ú. Draženov)
Celkem

pozemek
části
pozemků
celý
pozemek
celý
pozemek
celý
pozemek
celý
pozemek
celý
pozemek
dva
pozemky
celý
pozemek
-

-

3

3

9

843

1

1

3

637

1

1

3

605

1

1

3

675

1

1

3

910

1

1

3

-

1

1

3

808

1

1

3

13

13

39

Stabilizované plochy v oblasti bydlení jsou v zastavěném území z většiny plně využity a neumožňují
zásadním způsobem zvýšit míru intenzity jeho využití. Potenciál využití zastavěného území v oblasti bydlení
byl stanoven na 13 bytových jednotek, resp. rodinných domů pro cca 40 obyvatel.
V níže přiložené tabulce jsou uvedeny předpokládané (orientační) počty nových rodinných domů,
resp. bytových jednotek a počet obyvatel v těchto objektech v jednotlivých zastavitelných plochách:
ZASTAVITELNÉ PLOCHY:
Označení plochy

R01-BO
(Draženov
R02-BO
(Draženov
R04-BO
(Draženov
R07-BO
(Draženov
R08-BO
(Draženov
Celkem

Celková
plocha
lokality
(m2)
24.350

Počet
rodinných
domů

Počet
bytových
jednotek

Počet
obyvatel

20

20

60

48.480

30

30

90

1.800

1

1

3

1.360

1

1

3

1.250

1

1

3

-

53

53

159

- západ)
- jih)
- sever)
- sever)
– jihovýchod)

ÚP navrhuje zastavitelné plochy v oblasti bydlení pro realizaci cca 53 bytových jednotek, resp.
rodinných domů, pro cca 160 obyvatel. Většina této kapacity je soustředěna do zastavitelné plochy R02-BO,
u které je stanovena podmínka zpracování územní studie.
KVANTIFIKACE NAVRŽENÉHO ROZVOJE
Výchozím údajem je shrnutí počtu obyvatel podle výsledků sčítání od roku 1869 do současnosti
dle údajů Veřejné databáze ČSÚ. Od 2.poloviny 19.století je v sídle v zásadě stabilizovaný počet obyvatel.
Významnější úbytek obyvatel se projevil po 2. světové válce. Od té doby počet zdejších obyvatel postupně
klesal. K obratu došlo až během 90.let minulého století, od té doby trend pozvolného nárůstu počtu obyvatel
obce i nadále pokračuje.
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Rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
2014

Územní plán Draženov
Počet obyvatel
461
472
433
434
438
444
437
311
293
262
293
369
375
392
403

Počet domů
68
75
74
75
78
80
85
90
77
79
84
104
115
119
nezjištěno

Při využití potenciálu stabilizovaných ploch zastavěného území (cca 40 obyv.) a všech navržených
zastavitelných ploch pro bydlení (cca 160 obyv.) představuje nárůst počtu trvale bydlících obyvatel ze 403
v roce 2014 na předpokládaných cca 600 obyvatel, tj. o cca 50 %, což je s ohledem na výše uvedený
demografický vývoj, na dynamiku a potenciál rozvoje území v rozvojové oblasti Domažlice + dvou
rozvojových osách a míru využití zastavěného území výhled odpovídající budoucímu vývoji
ve střednědobém období cca 20-30 let.

K.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ

Řešené území se nachází v jihozápadní části Plzeňského kraje, v jihozápadní části okresu
Domažlice, ve střední části ORP Domažlice, cca 5 km severozápadně od Domažlic. Řešené území náleží
administrativně do spádového obvodu obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem
Domažlice. Předmětem řešení je celé správní území obce Draženov a to pouze jedno katastrální území.
Dle Regionálního plánu Plzeňského kraje – Osídlení (2004) se řešené území nachází v těsném
sousedství tangenciálního urbanizačního koridoru Klatovy – Kdyně – Domažlice (až po Klenčí
pod Čerchovem s pokračováním Českoleskou tangenciálou), tzn. na funkční jihozápadní urbanizované ose
s rozvojovým potenciálem.
Řešené území se nachází na křižovatce hlavních dopravních tahů ORP Domažlice. Draženov je
styčným bodem mezinárodních dopravních koridorů: silnice I/26 (Plzeň - Domažlice - Folmava-hraniční
přechod do Německa) a silnice I/22 (Domažlice – Klatovy – Strakonice – Vodňany). Zpřístupnění a obsluhu
řešeného území zajišťují dále silnice II. a III. třídy a dále navazující místní a účelové komunikace. Řešeným
územím neprochází železniční trať.
Obec Draženov nedisponuje vlastní kulturní a sociální infrastrukturou. Skutečným spádovým sídlem
jsou sousední Domažlice coby regionální centrum s vyšší infrastrukturou a širokou nabídkou služeb. Většina
ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí mimo obec za prací. Pro rozvoj obce je důležité členství v rámci
mikroregionu Svazek Domažlicko.
Možnosti rozvoje Draženova je možné vidět především v souvislosti s rozvojem různých forem
bydlení s využitím zázemí města Domažlice, dále pak výrobních ploch ve vazbě na dopravní koridory
nadmístního charakteru.
Dále bylo v ÚP sledováno a respektováno:
- návaznost přírodních prvků ÚSES dle Generelu ÚSES vycházejících z řešeného území na území
sousedních obcích;
- vodní zdroj ležící mimo správní území (Luženičky).
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VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Bod 2 /
Splnění požadavků vyplývajících z PÚR ČR, ZÚR PK a dalších širších územních vztahů jsou řešeny
v kap. B. Odůvodnění ÚP.
Bod 3 /
Limity využití území dle ÚAP ORP Domažlice (2008, aktualizace 2010), dle správních rozhodnutí
byly převzaty a jsou v ÚP respektovány. Dále byl brán zřetel na limity využití území dle předchozího ÚP
sídelního útvaru Draženov. Uvedené obecné principy byly v ÚP respektovány.
Bod 4 /
Rozvojové záměry jsou navrženy s ohledem na trasy sítí dopravní a technické infrastruktury včetně
příslušných ochranných pásem a s ohledem k urbanistickým a krajinářským hodnotám území. V ÚP byla
řešena koncepce cyklistické dopravy v území. Bylo konstatováno, že veškeré disponibilní rozvojové plochy
dané předchozím ÚP byly již využity, proto byly v souladu s urbanistickou koncepcí a koncepcí uspořádání
krajiny navrženy nové zastavitelné plochy a koridory.
Vyhodnocení předpokládaných rozvojových ploch pro jednotlivé funkční využití dle grafické přílohy
zadání:
- Rozvojová plocha R1 (bydlení) – zahrnuta do ÚP, transformována do R05-OS a R07-BO
- Rozvojová plocha R2 (bydlení) – nebyla zahrnuta do ÚP z důvodu umístění plochy přírodního
koridoru N08-PZ
- Rozvojová plocha R3 (bydlení, občanská vybavenost - sport) – transformována do plochy R02-BO
- Rozvojová plocha R4 (plochy smíšené obytné) – transformována do ploch R01-BO, N01-ZI a N07-ZI
- Rozvojová plocha R5 (plochy výroby a skladování) – nebyla zahrnuta do ÚP
- Rozvojová plocha R6 (plochy výroby a skladování, občanská vybavenost) – transformována
do plochy územní rezervy V03-VP
- Rozvojová plocha R7 (plochy smíšené obytné) – viz R1 a plochy R04-BO a R06-PO
Bod 5 /
Plochy s rozdílným způsobem využití byly stanoveny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. s prostorovými
a funkčními regulativy. V souladu se zadáním ÚP byly stanoveny hlavní principy urbanistické koncepce
a koncepce uspořádání krajiny.
Bod 6 /
V souladu se zadáním ÚP byly stanoveny hlavní principy řešení dopravní a technické infrastruktury,
občanského vybavení a veřejných prostranství.
Bod 7 /
V souladu se zadáním ÚP byly stanoveny kulturní a přírodní hodnoty území a specifikován způsob
jejich ochrany. V ÚP byl vymezen areál architektonicky významných staveb, pro které může vypracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
Bod 8 / ÚP stanovuje:
- VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
- VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo.
Bod 9 /
Jsou respektovány plochy dvou nebilancovaných ložisek nerostných surovin a bodové poddolované
území.
Bod 10 /
V ÚP je brán zřetel na trasy a objekty technické infrastruktury, prvky ÚSES a ostatní limity vyplývající
z nadřazených ÚPD a platných právních předpisů. Požadavky na napojení rozvojových ploch na sítě
dopravní a technické infrastruktury byly zkoordinovány a jsou podrobněji řešeny v kap. I. textové části
Odůvodnění ÚP.
Bod 11 /
Viz komplexní návrhová opatření ÚP.
Bod 12 /
V souladu se zadáním ÚP byly stanoveny požadavky na vypracování územní studie pro sestavu
dílčích plošně rozlehlých ploch.
Bod 13 /
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Požadavky na vypracování regulačního plánu nebyly v souladu se zadáním ÚP stanoveny.
Bod 14 /
V návrhu ÚP nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území ani vlivů na životní
prostředí.
Bod 15 /
V rámci projednání zadání ÚP Draženov nebyl vznesen požadavek na zpracování konceptu.
Bod 16 /
Byla dodržena formální stránka textové i grafické části návrhu ÚP dle požadavků Zadání.

M.

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

ÚP nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v ZÚR PK, resp.
jejich Aktualizací č.1.

N.

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

Bonitované půdně ekologické jednotky:
Ochrana ZPF se realizuje formou vymezených bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Podmínky ochrany ZPF vyplývají ze zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (Ochrana ZPF
při územně plánovací činnosti) a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších úprav. Kvalita ZPF je
hodnocena dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k odnímání
půdy ze ZPF. Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny „Třídy ochrany zemědělského půdního
fondu“, zařazující jednotlivé pětimístné kódy BPEJ do 5 tříd přednosti v ochraně (I. až V.).
Využití půd v řešeném území (rozloha 672 ha): zemědělská půda 71,1 % (478 ha), lesy 20,3 %
(136 ha), vodní plochy 1,5 % (10 ha), zastavěné plochy 1,3 % (9 ha) a ostatní plochy 5,8 % (39 ha)
z celkové výměry správního území obce. Z celkové výměry zemědělské půdy činí orná půda 81 % (387 ha),
TTP 16,5 % (79 ha), zahrady 1,8 % (8 ha) a ovocné sady 0,7 % (3 ha). Řešené území nespadá do zranitelné
oblasti.
Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF je uvedeno v následující tabulce:
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Způsob využití plochy
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Výměra
lokality
(ha)

Zábor
ZPF (ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých
kultur (ha)

orná půda

trvalý
travní
poros t

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)

zahrady a
sady

I.

II.

III.

IV.

V.

R01-BO

Plochy bydlení

2,435

2,435

2,435

-

-

-

0,757

1,678

-

-

R02-BO

Plochy bydlení

4,848

4,848

4,848

-

-

-

1,122

3,726

-

-

R04-BO

Plochy bydlení

0,180

0,180

0,180

-

-

-

0,157

-

-

0,023

R07-BO

Plochy bydlení

0,136

0,136

0,054

0,082

-

-

-

-

-

0,136

R08-BO

Plochy bydlení

0,125

0,125

Plochy bydlení celkem
P01-PO

N08-PZ

0,005

-

-

-

0,020

-

-

-

-

0,017

0,014

-

0,003

-

-

0,110

0,017

0,097

2,036

5,432

0,000

0,159

1,016

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,308

-

-

-

0,409

1,899

-

-

Plochy veřejných
pros tranství-veřejná zeleň

3,843

3,673

-

1,072

-

-

-

0,185

-

0,887

-

-

0,293

-

-

-

-

0,293

Plochy občanského
vybavení – sportovní

4,859

3,673

2,308

1,072

0,293

0,000

0,409

2,084

0,000

1,180

0,536

0,407

0,025

0,382

-

-

-

-

-

0,407

0,536

0,407

0,025

0,382

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,407

14,500

1,890

-

-

-

-

-

-

-

-

0,369

0,128

-

-

-

-

-

-

-

-

6,147

2,178

-

-

-

-

-

-

-

-

21,016

4,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,090

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1,090

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

0,254

-

-

-

-

-

0,254

N03-VV

Plochy vodní a
vodohospodářské

0,254

0,254

N04-VV

Plochy vodní a
vodohospodářské

1,693

1,445

Plochy vodní a
vodohospodářské

0,295

0,255

2,242

1,954

1,550

1,550

Plochy vodní a vodohospodářské
celkem

N09-ZI

-

0,008

7,597

Plochy smíšené výrobní celkem

N07-ZI

0,075

-

7,724

Plochy dopravní
N02-DS
infrastruktury - s ilniční
Plochy dopravní
N05-DU
infrastruktury - účelové
Plochy dopravní
N10-DS
infrastruktury - s ilniční
Plochy dopravní infrastruktury
celkem
R03-SV Plochy s míš ené výrobní

N01-ZI

-

0,028

7,724

Plochy občanského vybavení celkem

N06-VV

-

-

Plochy veřejných
pros tranství-obecné

Plochy veřejných prostranství celkem
R05-OS

0,080

Plochy zeleně - izolační a
ochranné
Plochy zeleně - izolační a
ochranné
Plochy zeleně - izolační a
ochranné

Plochy zeleně celkem
Zábory ZPF celkem

-

0,025

-

-

-

-

-

0,025

1,42

-

-

-

-

-

-

1,42

-

0,158

-

-

-

0,158

-

-

0,097

-

-

-

-

-

-

0,097

1,517

0,437

0,000

0,000

0,000

0,158

0,000

1,796

1,538

-

-

-

0,756

0,782

-

-

-

0,012

-

-

-

0,012

-

-

0,702

0,638

0,601

0,037

-

0,638

-

-

-

-

0,842

0,842

0,842

-

-

-

0,491

-

-

0,351

3,094

3,030

2,981

0,049

0,000

0,638

1,247

0,794

0,000

0,351

40,561

20,984

14,428

2,050

0,310

0,735

3,692

8,468

0,000

3,893

Pozn.: Některé zastavitelné plochy byly převzaty z vydané územně plánovací dokumentace Územní plán sídelního
útvaru Draženov, předpokládaný důsledek na zábor ZPF u nich byl již vyhodnocen.
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Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF u vymezených dopravních koridorů je uvedeno
v následující tabulce:
Lokalita

Typ koridoru

N05-DU

Cyklostezka (mimo ZÚ)

Délka osy
komunikace
(m)

Šířka (m)

232

3

Průměrná
šířka, zářezů,
náspů a
příkopů (m)
5,5

Plochy smíšené nezastavěného území celkem

Předpokládaný
zábor koridoru
2
(m )

Předpokládaný
zábor ZPF a
jeho třídy
ochrany

1276

III.

1280

N02-DS

Silnice I. třídy (mimo ZÚ)

1260

9,5

15

18900

N10-DS

Silnice I. třídy (mimo ZÚ)

726

11,5

30

21780

Plochy dopravní infrastruktury celkem

II. (cca 20%),
III. (cca 50%),
IV. (cca 10%),
V. (cca 20%)
II. (cca 20%),
III. (cca 50%),
V. (cca 50%)

40680

Zdůvodnění navrhovaného trvalého záboru ZPF:
Z celkové rozlohy relevantních ploch změn (40,561 ha), navrhovaných v rámci ÚP, dochází celkem
k záboru 20,984 ha ZPF (51,7 %). Z toho 4,427 ha (21 %) na nejkvalitnějších půdách (I. a II. třídy ochrany).
Většina navrhovaných záborů je uskutečněna na půdách ve III. a V. stupni ochrany. Většina ploch změn
s předpokládaným záborem je navržena v souladu se stanovenou urbanistickou koncepcí, která se odvolává
na strategickou polohu obce v širším okolí. U ploch změn v nezastavěném území s kódovým označením ZI
a PZ se s ohledem na budoucí řešení plochy nebude vždy nutně muset jednat o reálný zábor ploch.
Pro potřeby realizace dopravních staveb v rámci vymezených koridorů je předpokládáno se záborem
4,068 ha. Výpočet těchto předpokládaných záborů ZPF byl proveden podle společného metodického
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“ z července 2011. K předpokládanému záboru se dospělo součinem délky osy koridoru vymezeného
na ZPF a jeho průměrné šíře vč. zářezů, náspů a příkopů.
Zábor ZPF pro prvky ÚSES nebyl dle metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj
a Ministerstva pro životní prostředí vyhodnocen, navrhované prvky ÚSES jsou blíže popsány v kap. I5.1.
textové části odůvodnění ÚP.
Ochrana lesního půdního fondu:
Celkový podíl PUPFL na výměře řešeného území je 20,3 %. Lesy jsou chráněny ze zákona jako
významné krajinné prvky. PUPFL mají stanovenu hranici 50 m od okraje lesa, zabezpečující jejich ochranu.
V území se nacházejí pouze lesy hospodářské.
Z hlediska požadavků na ochranu pozemků určených k plnění funkce lesa byl pro koridor cyklostezky
proveden následující zábor ploch PUPFL:
Lokalita

N05-DU
Zábory PUPFL celkem

Způsob využití plochy

Plochy dopravní infrastruktury - účelové

Výměra lokality (ha)

Zábor PUPFL (ha)

0,369

0,130

0,369

0,130

ÚP nenavrhuje žádné pozemky určené k plnění funkce lesa. Kategorie lesa zvláštního určení
vymezeny nebyly.
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ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

NÁMITKY K 1. VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
N1 – námitka uplatněná dne 9.4.2014
Podatel:
Jan Beneš, Draženov 89, 344 01 Domažlice
Vlastník pozemkových parcel č. 1272/1 a 1271 (o celkové ploše 1.077 m2) v k.ú. Draženov žádá
zařazení pozemkových parcel do zastavitelného území obce a současně do ploch bydlení (BO). V budoucnu
plánuji na zmíněných pozemcích výstavbu pro rodinné bydlení.
Odůvodnění námitky: V současné době se v nedalekém okolí pozemků, bezprostředně u komunikace I/22
staví nové rodinné domy. Zpracovatel ÚP namítal, že rozvoj ploch pro bydlení podél silnice I/22 není
žádoucí. Podstatná část obce se právě nachází podél silnice I/22. Budoucí ÚP předpokládá obchvat obce
mimo stávající intravilán obce a odvedení podstatné části dopravy. Tímto by mělo dojít k podstatnému
zklidnění dotčeného území, což výše uvedené problémy eliminuje.
Rozhodnutí o námitce: námitce se vyhovuje s podmínkou
Odůvodnění:
Na pozemkové parcele se nyní nachází oplocená zahrada – plochy TTP, situovaná na JV okraji obce
Pozemek se nachází v ochranném pásmu hlavní komunikace I/22. Pozemek navazuje na zastavěnou část
obce Draženov.
Budoucí objekty budou zasaženy hlukem z provozu na silnici I/22. Využití lokality, respektive umístění
objektů v lokalitě bude podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů.
Záměr výstavby staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, lze realizovat
za podmínky prokázání splnění hygienických limitů s tím, že veškerá opatření na snížení negativních účinků
dopravy budou řešena na náklady investorů v předmětné lokalitě, nikoliv ŘSD ČR.
Ve výrokové části ÚP bylo (v podmínkách prostorového uspořádání plochy s kódovým ozn. BO) stanoveno,
že v dalším navazujícím stupni projektové dokumentace, tzn. v územním nebo stavebním řízení, bude
investorem doloženo, že nebudou překročeny maximální přípustné hygienické limity negativních vlivů (a to
zejména hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních
prostorech).
V návrhu na vydání ÚP Draženov bude v řešené lokalitě (pozemkových parcel č. 1272/1 a 1271 (o celkové
ploše 1.077 m2) v k.ú. Draženov) pro „plochy bydlení (BO)“ v blízkosti OP silnice I.třídy. stanovena výše
uvedená podmínka.

N2 – námitka uplatněná dne 9.4.2014
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Podatel:
Jiří Horna, Draženov 36, 344 01 Domažlice
2
Podatel je vlastníkem pozemkové parcely č. 1255/20 (o výměře 1.831 m ) v k.ú. Draženov a nesouhlasí
s plánovaným nezařazením výše zmíněného pozemku do ploch výroby a skladování- průmyslové
a občanské vybavenosti, jak byl navržen v návrhu zadání v červnu 2010 jako rozvojová lokalita R5.
Odůvodnění námitky: Změna ÚP tímto způsobem - vyřazení mého pozemku z plánu na plochy výroby
a skladování, občanské vybavenosti bude mít též značný vliv na snížení ceny mého pozemku a zmaření
mých investic.
Rozhodnutí o námitce: námitce se nevyhovuje
Odůvodnění: Vlastník pozemkové parcely č. 1255/20 žádal v rozsahu celého pozemku ve změně č.3 ÚPNSÚ Draženov o změnu z orné půdy na plochu zastavitelnou pro výstavbu provozovny majitele. Změna č.3
ÚPN-SÚ Draženov však nebyla dokončena, bylo pouze schváleno zadání (nedojde tedy ke zmaření
investic). Z důvodu nežádoucího extenzivního rozšiřování (vymezování nových) ploch smíšených výrobních
(SV) do volné krajiny za stávající plochu dopravní infrastruktury – účelová komunikace (DU) není vhodné
vymezovat nové plochy vyžadující zábor ploch ZPF.
V návrhu na vydání ÚP Draženov bude pozemková parcela č. 1255/20, která se nachází mimo zastavěné
území ponechána ve stávajících plochách zemědělských – ZPF (ZZ).

N3 – námitka uplatněná dne 9.4.2014
Podatel:
Vendula Hornová, Draženov 36, 344 01 Domažlice
A. Podatel je vlastníkem pozemkové parcely č. 127 (o výměře 7.198 m2) v k.ú. Draženov a nesouhlasí
s plánovaným vedením komunikace – přeložka silnice I/22 „severní obchvat Draženova“, která přímo v plánu
sousedí s mým pozemkem. Tento pozemek jsem hodlala využít ke stavbě rodinného domu. Požaduji, aby se
hranice veřejné zeleně a s tím související přeložka silnice posunula mimo mé pozemky.
B. Podatel rovněž nesouhlasí s využitím části pozemkové parcely č. 127 v k.ú. Draženov k využití jako
plochy občanského vybavení – sportovní.
Odůvodnění námitky:
A. Vymezením pozemků pro komunikaci a veřejnou zeleň přes nemovitosti, které jsou v mém vlastnictví
a v sousedství mého pozemku, by došlo ke zvýšení úrovně hluku a prachu. Došlo by ke snížení hodnoty
mého pozemku.
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B. Změna ÚP tímto způsobem - zařazením pozemku do lokality R05-OS jako plochy občanského vybavení –
sportovní, bude mít též značný vliv na snížení ceny mého pozemku.
Rozhodnutí o námitce: námitce se z části vyhovuje
Odůvodnění: Pozemková parcela č. 127 bude zahrnuta z části do ploch územní rezervy V05-BO a z části
do ploch zeleně – izolační a ochranné N09-ZI, vše mimo hranice zastavitelných ploch.
Zástavba v severní části sídla je ve stávajících plochách bydlení (BO) částečně rozptýlená s vytvořenými
prolukami vhodnými pro zástavbu RD. V severní části sídla je rovněž navrženo dostatek ploch bydlení R04BO, R07-BO. Plocha územní rezervy V05-BO se nachází v blízkosti navržené plochy dopravní infrastruktury
N02-DS (část přeložky silnice I/22) s vymezenou plochou izolační zeleně N09-ZI, navazuje na vymezená
zastavitelná území pro stejnou funkci.
Plocha dopravní infrastruktury N02-DS je převzata ze schválené Aktualizace č.1 ZÚR PK a vymezena
v souladu se zpracovanou studií „I/22-přeložka silnice, úsek Draženov (I/26) – Kout na Šumavě (I/22),
vypracované projektovou kanceláří D PROJEKT PLZEŇ.
Navrhované plochy občanského vybavení – sportovní (OS) byly umístěny mimo pozemky žadatele.

N4 – námitka uplatněná dne 8.4.2014
Podatel:
Jan Gožďál, Draženov 133, 344 01 Domažlice
A. Podatel je vlastníkem domu č.p. 133 na stavebním pozemku parc.č. 246 a pozemku přilehlé zahrady
parcelní č. 298/4 a také pozemkové parcely č. 129 (o výměře 2.588 m2) v k.ú. Draženov. Podatel
nesouhlasí s plánovaným vedením komunikace – přeložka silnice I/22 „severní obchvat Draženova“, která
přímo v plánu sousedí s mým pozemkem parcelní č. 129. Dle změny č.2 ÚPN-SÚ Draženov byl tento
pozemek zahrnut jako stavební. Tento pozemek jsem hodlal využít ke stavbě 2 rodinných domů. K domu
jsem přivedl na vlastní náklady sítě (elektřina a plyn), s tím záměrem, že tyto náklady budou rozděleny
na všechny tři rodinné domy. Požaduji, aby se hranice veřejné zeleně a s tímto související přeložka silnice
posunula mimo mé pozemky.
B. Podatel rovněž nesouhlasí s využitím pozemkové parcely č. 129 v k.ú. Draženov k využití jako ploch
občanského vybavení – sportovní.
Odůvodnění námitky:
A. Vymezením pozemků pro komunikaci a veřejnou zeleň přes nemovitosti, které jsou v mém vlastnictví
a v sousedství mého pozemku, by došlo ke znemožnění využívat i nadále pozemek stávajícím způsobem.
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Došlo by k přímému ohrožení na zdraví mého i mé rodiny. Došlo by ke zvýšení úrovně hluku a prašnosti.
Došlo by ke snížení hodnoty mého pozemku a mých investic. Žádám ponechat pozemek parcelní číslo 129
ve stávajících plochách bydlení.
B. Změnou ÚP tímto způsobem - zařazením pozemku do lokality R05-OS jako plochy občanského vybavení
– sportovní, by vznikla mé rodině újma v podobě zvýšeného hluku a potencionálního vandalismu. Tato
plánovaná změna bude mít též značný vliv na snížení ceny i mých sousedních nemovitostí, parcelní č.
298/4, 116 a 112.
Rozhodnutí o námitce: námitce se z části vyhovuje
Odůvodnění: Obec se rozhodla pro zpracování nového ÚP, do kterého již nebudou plně převzaty
navrhované plochy z předchozího ÚPN-SÚ a jeho změn.
Řešený pozemek parc. č. 129 je z větší části navržen do zastavitelných ploch bydlení R04-BO, neboť se tato
plocha nachází v těsné blízkosti navržené plochy dopravní infrastruktury N02-DS (přeložky silnice I/22)
a z části navržen do ploch izolační a ochranné zeleně N09-ZI. Navržená plocha izolační zeleně N09-ZI se
nachází mimo hranice zastavitelných ploch, ostatní řešená část pozemku v zastavitelných plochách.
Podmínka pro plochu R04-BO: Stavby a zařízení v blízkosti navržené plochy N02-DS, pro které jsou
stanoveny hygienické hlukové limity, mohou být realizovány za podmínky prokázání splnění hygienických
hlukových limitů s tím, že předejde-li výstavba navržené komunikace N02-DS „Severní obchvat
Draženova“ záměry investora na výstavbu rodinných domů, tak veškerá opatření na snížení negativních
účinků dopravy budou řešena na náklady investorů v předmětné lokalitě, nikoliv ŘSD ČR.
Ve výrokové části ÚP bylo (v podmínkách prostorového uspořádání plochy s kódovým ozn. BO) za výše
uvedené návaznosti na případnou realizaci obchvatu stanoveno, že v dalším navazujícím stupni projektové
dokumentace, tzn. v územním nebo stavebním řízení, bude investorem doloženo, že nebudou překročeny
maximální přípustné hygienické limity negativních vlivů (a to zejména hladiny hluku v chráněných vnitřních i
venkovních prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech).
Plocha dopravní infrastruktury N02-DS je převzata ze schválené Aktualizace č.1 ZÚR PK a vymezena
v souladu se zpracovanou studií „I/22-přeložka silnice, úsek Draženov (I/26) – Kout na Šumavě (I/22),
vypracované projektovou kanceláří D PROJEKT PLZEŇ.
Trasa vedení komunikace N02-DS nezasahuje do pozemkové parcely ve vlastnictví podatele č. 129
2
(o výměře 2.588 m ) v k.ú. Draženov.
Navrhované plochy občanského vybavení – sportovní (OS) jsou umístěny mimo pozemky žadatele.
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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

PŘIPOMÍNKY K 1. VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
P1 – připomínka uplatněná dne 9.4.2014
Podatel:
Obec Draženov, Draženov 70, 344 01 Domažlice
Zastupitelstvo obce schválilo a prostřednictvím určeného zastupitele Ing. Štěpána Sladkého uplatňuje
připomínky, ve kterých požaduje:
1. Změnu trasy českoleské tangenciály (zóna V04-DS) v souladu se ZÚR PK se zaústěním na komunikaci
I/26 (kruhový objezd).
2. Posunutí severního obchvatu obce N02-DS na konec zóny N10-DS.
3. Vymezení hranic zóny R04-BO (bydlení) – Draženov sever a zóny R05-OS (plochy občanského vybavenísportovní) do prostoru za kulturním domem při komunikaci 19368 s ohledem na probíhající výstavbu
víceúčelového sportoviště. Do ploch R05-OS zahrnout pozemky parcelní č. 2/3, 11/6, 5/3, 5/4, 5/5 a část
11/5 v k.ú. Draženov.
4. Možnost výstavby sportovního zařízení (fotbalové hřiště) v zóně N08-PZ v návaznosti na připravovanou
bytovou zástavbu v zóně R02-BO.
Vyhodnocení připomínky:

připomínce se vyhovuje v bodech 1, 3 a 4
připomínce se nevyhovuje v bodu 2

Odůvodnění:
1. Trasování koridoru V04-DS bylo upraveno v souladu se schválenou Aktualizací č.1 ZÚR PK.
2. Jedná se o úpravu nad rámec studie „I/22-přeložka silnice, úsek Draženov – Kout na Šumavě“
a schválené Aktualizace č.1 ZÚR PK. Požadavky na úpravu je možné uplatnit do zprávy o uplatňování ZÚR
PK a to do 4 let od vydání poslední aktualizace (dle § 42, odst. 3 SZ).
3. Plocha označená připomínkou P1A bude zahrnuta do stávajících ploch smíšených obytných SO. Plocha
označená připomínkou P1B bude změna z navržených ploch bydlení (dříve R04-BO) do ploch občanského
vybavení – sportovní R05-OS. Lokality jsou upraveny dle požadavků obce.

4. Konkrétně pro plochu N08-PZ a to pouze pro její část, která je zahrnuta do zastavitelných ploch,
(v návaznosti na plochu R02-BO) bylo doplněno do podmíněně přípustného využití ploch s kódovým ozn. PZ
ve prospěch staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport. V ploše N08-PZ tak bude umožněna realizace
sportovního areálu.
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STANOVISKA K 1. VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
S1 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 4.3.2014
Dotčený orgán:
MěÚ Domažlice - odbor životního prostředí, U nemocnice 579, Domažlice
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Hranice nově vymezených ploch V01-BO a V02-BO požadujeme upravit tak, aby nezasahovaly
do prameniště a údolní nivy vymezené v přiložené mapě. Požadavek byl vznesen z důvodu ochrany
významného krajinného prvku (§3 odst.1, b) zákona o ochraně přírody a krajiny).
Vyhodnocení:
Všechny vymezené významné krajinné prvky (VKP) ze zákona, zejména pak vymezené prameniště a údolní
nivy budou zohledněny při prověřování možností využití obou těchto ploch územních rezerv, (jak také
stanovuje podmínka ve výrokové části ÚP), neboť tyto vymezené rezervní plochy pro bydlení nejsou
navrhovanými plochami, pro které by bylo v ÚP možné stanovovat potřebné regulativy. VKP – údolní nivy
byly vymezeny GIS analýzou a odsouhlaseny MěÚ Domažlice, Odborem životního prostředí a Odborem
výstavby a územního plánování, jako úřadem územního plánování v přenesené působnosti, aktualizováno
dne 27.5.2014. Budoucí způsob využití bude ve vymezeném VKP respektovat zákonem vymezené
parametry.

S2 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 26.3.2014
Dotčený orgán:
Státní pozemkový úřad, pobočka Domažlice, Haltravská 438, Domažlice
V k.ú. Draženov byla zahájena komplexní pozemková úprava (KoPÚ), která je ve stádiu průzkumných
a rozborových prací. Pozemkový úřad vyzývá k zajištění koordinace návrhových činností mezi zhotoviteli
návrhu ÚP Draženov a návrhu KoPÚ Draženov – GEO Hrubý spol. s.r.o., Doudlevecká 26, Plzeň.
Vyhodnocení: Zpracovatel zajistí koordinaci se zpracovatelem KoPÚ Draženov. Zpracovatel již komunikuje
se zpracovatelem KPÚ a předal mu všechny potřebné podklady, které má k dispozici.
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S3 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 4.4.2014
Dotčený orgán:
Ministerstvo dopravy ČR, oddělení územního plánování, nábřeží Ludvíka Svobody
12, Praha 1, prostřednictvím příspěvkové organizace státu Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Připomínky k rozvojovým plochám R01-BO a R02-BO (obě plochy bydlení - BO). Tyto rozvojové plochy jsou
situovány v blízkosti stávající silnice I/26, přímo navazující na její ochranné pásmo (OP).
Přestože jsou v OP vymezeny plochy N01-IZ a N07-IZ (plochy izolační a ochranné zeleně – IZ), které by
měly plochy R01-BO a R02-BO před hlukem chránit, budou tyto plochy hlukem z provozu na silnici I/26
zasaženy. Požadujeme zařadit stavby a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity,
do podmíněně přípustného využití tak, že využití lokalit, respektive umístění objektů v lokalitách bude
podmíněno prokázáním splnění hygienických limitů s tím, že veškerá opatření na snížení negativních účinků
dopravy budou řešena na náklady investorů v předmětné lokalitě, nikoliv ŘSD ČR.
Vyhodnocení: Plochy R01-BO a R02-BO budou zasaženy hlukem z provozu na silnici I/26. Do regulativů
příslušných funkčních ploch byla doplněna podmínka:
Nutnost doložení v dalším stupni projektové dokumentace, tzn. v územním či stavebním řízení investorem,
že v plochách R01-BO a R02-BO na pozemcích v OP silnice I. třídy a na pozemcích sousedících s OP
silnice I. třídy nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech. Současně platí i podmínka řešení úhrady veškerých
opatření na snížení negativních účinků dopravy na náklady investorů v předmětné lokalitě, nikoliv ŘSD ČR.
S4 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 19.8.2014 (k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek)
Dotčený orgán:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Domažlice
Pro lokality N1 a N4 je stanovena využitelnost za předpokladu splnění povinností stanovených v příloze č.1.
ustanovení bodu B.2.11 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, tj.
bude řešena ochrana staveb před negativními účinky vnějšího okolí, včetně návrhu ochrany staveb před
hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních prostorech staveb byly
dodrženy hygienické limity hluku a tento návrh bude pak zakotven v žádosti o vydání rozhodnutí o umístění
stavby.
K plochám vyhodnocených námitek N1 a N4 bude stanovena podmínka (viz. Výše případně dle stanoviska
Ministerstva dopravy ČR). Lokality jsou v blízkosti stávající silnice I/22 nebo její navrhované přeložky.
V rámci opakovaného veřejného projednání ÚP Draženov, konaného dne 8.4.2015, byly
uplatněny připomínky „P“ (podle § 52 odst.3 SZ) a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
Námitky nejsou s ohledem na jejich obsažnost uvedeny v celém rozsahu. Dotčené orgány a krajský
úřad uplatnily ve stejné lhůtě stanoviska „S“ k částem řešení, které byly od veřejného projednání
změněny.
STANOVISKA K 2. VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
S1.1 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 8.4.2015
Dotčený orgán:
MěÚ Domažlice - odbor životního prostředí, U nemocnice 579, Domažlice
Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Hranice nově vymezených ploch V01-BO a V02-BO opětovně požadujeme upravit tak, aby nezasahovaly
do prameniště a údolní nivy vymezené v přiložené mapě.
Požadavek byl vznesen z důvodu ochrany významného krajinného prvku (§3 odst.1. písmene b) zákona
o ochraně přírody a krajiny). Bez provedení výše uvedeného nesouhlasíme se schválením ÚP Draženov.
Vyhodnocení:
Navrhované plochy územních rezerv V01-BO a V02-BO byly z velké části navrženy mimo vymezený
významný krajinný prvek (VKP) ze zákona – vymezené prameniště a údolní niva. Konečný rozsah ploch
územních rezerv s navrženým budoucím využitím pro bydlení (nejsou tedy navrhovanými plochami) byl
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dohodnut s příslušným odborem životního prostředí (OŽP MěÚ Domažlice) tak, aby se nacházel
v maximálním možném rozsahu na stávajících plochách zemědělských – TTP. Přes střední část
vymezeného VKP je navržena plocha (pás) veřejného prostranství – veřejná zeleň (N08-PZ) a na okrajových
částech zasahují nevýznamné plochy z vymezených územních rezerv V01-BO a V02-BO. Cílem je zachovat
VKP ve vymezeném rozsahu.

Q.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Odůvodnění ÚP má celkem 33 stran.
Grafická část Odůvodnění ÚP obsahuje tyto 3 výkresy:

Číslo přílohy
04
05
06

Název přílohy
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů PF

Měřítko
M 1:25 000
M 1:5 000
M 1:10 000

ÚP je kompletně zpracován digitálním způsobem v programu ArcGis. Data budou v kompletní
podobě poskytnuta obci (vektorová zdrojová data, editovatelné podoby textové části, PDF všech výkresů).
Součástí dokumentace je datový nosič, na kterém je ÚP zpracován ve formátech *.pdf, *.docx, *.mxd
a dalších vektorových formátech.

R.
a)

b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK
Pro účely ÚP Draženov jsou definovány tyto vybrané pojmy:
Areál je zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití.
Součástí areálu jsou zpravidla pozemky zeleně, provozních prostranství (manipulační a obslužné
plochy, plochy pro parkování a odstavování vozidel apod.) nebo rezervní plochy pro rozšíření areálu.
Brownfields jsou opuštěná, zanedbaná, nevyužívaná nebo nevhodně využívaná území povětšinou
v zastavěném území, která mohou, ale nemusí vykazovat ekologickou zátěž. Tato území
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou určená k regeneraci, dostavbě, případně k asanaci a nové
výstavbě odpovídající navrhované urbanistické koncepci.
KZP - koeficient zastavěné plochy je podíl maximální zastavěné plochy pozemku k pozemku
či pozemkům určeným k umístění stavby.
KZ - koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítávaných ploch zeleně k pozemku
či pozemkům určeným k umístění stavby.
Plochy přestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavěném území vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
Plochy stabilizované tvoří území se zachovaným dosavadním charakterem a vysokou mírou stability
využití i prostorové struktury zástavby, zeleně nebo krajiny, v níž ÚP nepředpokládá podstatné
změny (viz legendy grafické části ÚP).
Plochy změn zahrnují rozvojová území, v nichž je předpokládán kvalitativně odlišný způsob jejich
využití (viz legendy grafické části ÚP).
Územní rezervy jsou povětšinou ty části nezastavěného území, jejichž charakteristiky budou
v budoucnosti prověřeny, zdali jsou vhodné pro stanovený účel (viz legendy grafické části ÚP).
Jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by podstatně ztížil nebo znemožnil
prověřované budoucí využití.

Pro určení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou definovány tyto pojmy
označené *:
- stavby pro bydlení – stavby, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům
na trvalé bydlení a které jsou k tomuto účelu určeny (rodinný dům, bytový dům); dům může mít nejvýše
jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví
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- stavby pro rodinnou rekreaci – stavby, jejichž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům
na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto účelu určeny; stavby pro rodinnou rekreaci mohou mít nejvýše
jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví a zastavěnou plochu maximálně 80 m2
- izolační a ochranná zeleň – zahradní/sadovnické a terénní úpravy zajišťující estetickou nebo hygienickou
bariéru
- soukromá a poloveřejná zeleň – větší souvislé nezastavitelné celky zeleně s omezeným režimem přístupu,
např. zahrady, zeleň uvnitř uzavřených areálů
- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata - stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavby
pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavby pro skladování tekutých odpadů
a stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství – např. doprovodné stavby pastevních areálů, seníky, pěstitelské
školky; nezahrnuje stavby pro zemědělství
- mimolesní zeleň – lesní porosty mimo PUPFL a vzrostlá zeleň
- výšková hladina zástavby – nejvyšší bod stavby, resp. atika, hřeben apod., měřený od nejvyššího bodu
rostlého terénu
Pro účely ÚP Draženov jsou definovány tyto používané zkratky:
BPEJ … bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČKA … Česká komora architektů
ČOV … čistička odpadních vod
DTS … distribuční trafostanice
EO … ekvivalentní obyvatel
ES … ekologická stabilita
FVE … fotovoltaická elektrárna
IP … interakční prvek
JPÚ … jednoduchá pozemková úprava
KN … katastr nemovitostí
KPÚ … komplexní pozemkové úpravy
LBC … lokální biocentrum
LBK … lokální biokoridor
NN … nízké napětí
NTL … nízkotlaký
OP … ochranné pásmo
PF … půdní fond
PHM … pohonné hmoty
PUPFL … pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR ČR … Politika územního rozvoje ČR 2008
RBC … regionální biocentrum
RBK … regionální biokoridor
RD … rodinný dům
STL … středotlaký
SZ … stavební zákon
TS … trafostanice
TTP … trvalý travní porost
ÚAN … území s archeologickými nálezy
ÚAP … územně analytické podklady
ÚP … územní plán
ÚPO … územní plán obce (neaktuální název)
ÚPD … územně plánovací dokumentace
ÚS … územní studie
ÚSES … územní systém ekologické stability
VKP … významný krajinný prvek
VN … vysoké napětí
VVN … velmi vysoké napětí
VPS … veřejně prospěšná stavba
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VPO … veřejně prospěšné opatření
VTL … vysokotlaký
ZD … zemědělské družstvo
ZPF … zemědělský půdní fond
ZÚJ … základní územní jednotka
ZÚR PK … Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

S.

POUČENÍ

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

T.

ÚČINNOST

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne
_. _. 201_.

Ing. Štěpán Sladký
starosta obce

…..………………………………….

Jan Kupeček
místostarosta obce

………….……………………………….
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