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Zastupitelstvo obce Mrákov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, §
171 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve
znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává

Územní plán Mrákov

Identifikační údaje:
Pořizovatel: Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a ÚP, náměstí Míru 1, 344 20
Domažlice
Orgán příslušný k vydání územního plánu: Obec Mrákov, ,345 01 Mrákov 105
Určený zastupitel Josef Janeček,starosta obce
Zpracovatel:

Ing.arch.Karel

Zoch,

architekt.atelier

Sladkovského

70,326

00

Plzeň,tel.377471120Zpracovatelský kolektiv:Ing.arch.Karel Zoch,Ing.Karel Nedvěd,Ing.Josef
Mottl,ing.Václav Mach,Věra Pejřimovská
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1.Textová část územního plánu
1.a) Vymezení zastavěného území
Řešené území sestává z těchto katastrálních území:k.ú.Mrákov,k.ú.Klíčov u Mrákova a
k.ú.Smolov.
Zastavěné území obce, vymezené k 1.1.2016 je zakresleno v grafické části jak ve výkresu
základního členění, tak v hlavním výkresu-urbanistická koncepce,v hlavním výkresukoncepce uspořádání krajiny.V odůvodnění je hranice zastavěného území vyznačena
v Koordinačním výkrese a ve výkresu Předpokládaných záborů ZPF.
1.b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot
1.b.1) Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Celková koncepce návrhu ÚP vychází z Politiky územního rozvoje ČR a její aktualizace č.1 a
rovněž ze Zásad územního rozvoje a jejich aktualizace č.1a Územně analytických podkladů
Plzeňského kraje se kterými je v souladu. Návrh ÚP se zabývá rozvojem všech katastrálních
území administrativní obce Mrákov.
1.b.2)Základní koncepce uspořádání území s ohledem na vývoj území a funkci sídel,a to
ve vazbě na morfologii území,vodní plochy a toky,krajinnou zeleň,na dopravní trasy
apod.
Základní koncepce uspořádání území vychází z urbanistických hodnot jednotlivých sídel,které
jsou součástí domažlického regionu. Koncepce územního plánu dále rozvijí plochy pro
bydlení v hranicích jak v zastavěných částí sídel,tak i mimo ni. Návrh ÚP vychází
z morfologie a přírodního rámce řešeného území. Navazuje na stávající dopravní
infrastrukturu,respektuje samostatnost jednotlivých sídel a nezakládá nové zastavitelné plochy
ve volné krajině.
1.b.3) Hlavní cíle rozvoje
Územní plán Mrákov naplňuje směry rozvoje jednotlivých obcí ,rozvojové plochy jsou
soustředěny do území vlastních obcí a jejich těsné blízkosti,respektuje krajinný rámec
řešeného území.
1.b.4) Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot
Přírodní hodnoty
Jižní část k.ú.Klíčov u Mrákova je součástí přírodního parku Český les. Na hranici
řešeného území,jižně od Mlýnečku se nachází přírodní památka Mlýneček. V rámci k.ú.jsou
z hlediska ÚSES zastoupeny prvky lokálního a regionálního ÚSES. Návrh rozvojových ploch
není v konfliktu s krajinnými hodnotami řešeného území.
Historické a památkové hodnoty území
Plochy staveb a areálů kulturních památek chráněných podle zákona č. 20/1987
Sb., o památkové péči ve znění pozdějších předpisů jsou neměnné.
Objekty zapsané v seznamu památkově chráněných objektů
Mrákov:
kostel sv. Vavřince parc.č. 1,kříž (mezi kostelem a čp. 78) parc.č. 1649/10
Starý Klíčov:

kaple sv. Václava na pozemku 147

Nový Klíčov :

žádná
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Mlýneček:

žádná

Štítovky:

žádná

Smolov:

žádná

Dále se v obcích Mrákov a Starý Klíčov nacházejí evidované válečné hroby - pietní místa
(pomníčky).
V památkovém zájmu je objekt čp.3 v Mrákově.
Další Urbanisticko-architektonické hodnoty řešeného území:
Místní část Mrákov
- drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- historické jádro sídla jako urbanisticky významný kompoziční prostor
- usedlost s bránou čp. 8,
Místní část Klíčov u Mrákova
- drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- historické jádro sídla jako urbanisticky významný kompoziční prostor
1.c) Urbanistická koncepce,vč. vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému
sídelní zeleně
1.c.1) Koncepce uspořádání sídelní struktury
-ve vazbě na morfologii území
Návrh koncepce vychází z předpokladu,že se jedná o jednotlivé obce řešeného území,které
jsou od sebe odděleny morfologií terénu krajiny,přičemž Mrákov a Starý Klíčov jsou dnes
urbanisticky spojeny a jsou vyjma silniční sítě propojeny i v oblasti technické infrastruktury.
Ostatní sídla Smolov,Nový Klíčov, Štítovky a Mlýneček ale působí v krajině autonomně.
Vyjma Mrákova se ostatní sídla neuplatňují v dálkových pohledech. Dominantu v krajině
tvoří věž kostela sv.Vavřince. Ostatní sídla jsou posazena v nižších polohách a v krajině se
dominantně neuplatňují.I s ohledem na to návrh proto počítá především s rozvojem ploch pro
nízkopodlažní zástavbu ve vazbě na stávající sídla,s doplněním zástavby ve stávajících
prolukách a na okraji zástavby jednotlivých sídel.
-ve vazbě na vodní plochy a toky
Hlavní vodotečí,která ovlivňuje z vodohospodářského hlediska poměry v krajině je
Smolovský potok a dále pak Rybniční potok na jihu řešeného území.Část území severně od
Mrákova odvodňuje pak Tlumačovský potok.Všechny potoky byly v minulosti upravovány a
nezpůsobují problémy z hlediska vybřežování. Mimo to jsou v řešeném území rozmístěny
menší vodní plochy.
-ve vazbě na dopravní trasy
Koncepce uspořádání dopravy vychází ze současného stavu ,kdy jsou jednotlivá sídla
propojena silnicemi III.tříd u nichž se nepředpokládají přeložky těchto silnic mimo hranice
,ani uvnitř sídel.Pro odlehčení zemědělské dopravy mimo Mrákov a Starý Klíčov je v návrhu
navržena přeložka místní komunikace po východním okraji sídla,která spojuje silnice III/1907
a III/1903.
Severní částí řešeného území prochází železniční trať Klatovy-Domažlice,která nemá
z dopravního hlediska zásadní význam pro dopravní vztahy v území.
-ve vazbě na funkci sídla
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Obec Mrákov a její části budou i nadále plnit funkci příměstských sídel v Domažlickém
regionu s převažující funkcí pro bydlení v nízkopodlažní zástavbě.
1.c.2)Vymezení zastavitelných ploch
Z01 – zastavitelná plocha pro venkovské bydlení (BV) ve Smolově při stávající silnici
III/1908.Výměra 0,75 ha ,ZPF v kultuře orná půda,TTP,Zahrada.
Z02 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) ve Smolově.Výměra 0,47 ha,ZPF
v kultuře orná.
Z03 - zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) ve Smolově. Výměra 0,49 ha,ZPF
v kultuře,TTP,zahrada.
Z04 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) ve Smolově.Výměra 0,142ha,ZPF
v kult.orná půda.
Z05 –neobsazeno
Z06 - zastavitelná plocha pro bydlení individ. (BI) v Mrákově.Výměra 0,26 ha,ZPF
TTP,ost.pl.
Z07 - zastavitelná plocha pro bydlení individ. (BI) v Mrákově.Výměra 0,14 ha,ZPF
v kult.TTP,ost.pl.
Z08 – zastavitelná plocha pro bydlení individ.(BI) v Mrákově.Výměra 0,20 ha,ZPF
v kult.oTTP,zahrada.
Z09 – zastavitelná plocha pro bydlení individ. (BI) v Mrákově.Výměra 0,618 ha,ZPF
v kultuře TTP
Z10 – zastavitelná plocha pro bydlení individ. (BIv Mrákově.Výměra 0,26 ha,ZPF v kultuře
TTP
Z11 – zastavitelná plocha pro bydlení individ. (BI) v Mrákově.Výměra 0,379 ha,ZPF
v kultuře TTP
Z12 – zastavitelná plocha pro bydlení iindivid. (BI) v Klíčově u Mrákova.Výměra 0,71
ha,ZPF v kultuře TTP,orná
Z13 – zastavitelná plocha pro bydlení individ. (BI) v Klíčově u Mrákova.Výměra 1,03 ha,ZPF
v kultuře TTP,zahrada
Z14 – zastavitelná plocha pro bydlení individ. (BI) v Mrákově.Výměra 0,258 ha,ZPF
v kultuře TTP,orná,ost.pl.
Z14a – zastavitelná plocha probydlení individ.(BI) v Mrákově,výměra 0,277 ha,ZPF
v kultuře TTP
Z15 – zastavitelná plocha pro smíšené obytné uzemí (BS) v Mrákově.Výměra 2,23 ha,ZPF
v kultuře orná
Z16 – neobsazeno
Z17 – neobsazeno
Z18 – zastavitelná plocha pro drobnou výrobu (VD) v Klíčově u Mrákova.Výměra 1,12
ha,ZPF v kultuře orná,ost.pl.
Z19 – zastavitelná plocha pro drobnou výrobu (VD) v Klíčově u Meákova.Výměra 0,51
ha,ZPF v kultuře TTP,ost.pl.
Z20 – zastavitelná plocha pro drobnou výrobu (VD) v Klíčově u Mrákova.Výměra 0,35
ha,ZPF v kultuře TTP
Z21 – zastavitelná plocha pro zemědělskou výrobu (VZv Klíčově u Mrákova.Výměra 6,88
ha,ZPF v kultuře orná,TTP,ost.pl.
Z22 – neobsazeno
Z23 – zastavitelná plocha pro drobnou výrobu,skladování (VD) v Klíčově u Mrákova
Výměra 1,19 ha,ZPF v kultuře orná
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Z24 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) v Klíčově u Mrákova-Nový
Klíčov.Výměra 0,29 ha,ZPF v kultuře TTP
Z25 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) v Klíčově u Mrákova-Nový
Klíčov.Výměra 0,25 ha,ZPF v kultuře orná
Z26 – neobsazeno
Z27 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) v Klíčově u MrákovaŠtítovky.Výměra 0,21 ha,ZPF v kultuře TTP
Z28 – zastavitelná plocha pro zemědělskou výrobu (VZ) v Klíčově u MrákovaŠtítovky.Výměra 0,69 ha,ZPF v kultuře TTP
Z29 – neobsazeno
Z30 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) v Klíčově u MrákovaMlýneček.Výměra 0,22 ha,ZPF v kultuře orná,TTP
Z31 – neobsazeno
Z32 – neobsazeno
Z33 – zastavitelná plocha pro smíšené obytné území (BS) v Mrákově.Výměra 0,37 ha,ZPF
v kultuře TTP
Z34 – zastavitelná plocha pro zemědělskou výrobu (VZ) v Klíčově u MrákovaŠtítovky.Výměra 0,50ha,ZPF v kultuře TTP.
Z35 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) v Klíčově u Mrákova (Nový
Klíčov).Výměra 0,18 ha,ZPF v kultuře TTP.
Přestavbové plochy
P01-přestavbová plocha pro bydlení individ.,smíšené obytné (BI,BS) v MrákověVýměra 1,14
ha,ZPF v kultuře ost.pl.
P02- přestavbová plocha pro bydlení individ. (BI) v Mrákově. Výměra 0,29 ha,ZPF v kultuře
TTP,zahrada
P03-neobsazeno
P04-přestavbová plocha pro bydlení individ.,dopravní infrastrukturu (BI,DS) v
Mrákově.Výměra 1,30 ha,ZPF v kultuře TTP.
P05-přestavbová plocha pro bydlení individ. (BI) v Klíčově u Mrákova.Výměra 0,56 ha,ZPF
v kultuře TTP,zahrada.
P06-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) v Klíčově u Mrákova-Štítovky.Výměra
0,21 ha,ZPF v kultuře zahrada
P07-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) v Klíčově u Mrákova-Štítovky. Výměra
0,22 ha,ZPF v kultuře orná ,zahrada
P08-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) v Klíčově u Mrákova-Štítovky.Výměra
0,16 ha,ZPF v kultuře zahrada
1.c.3)Systém sídelní zeleně
Zeleň veřejná
Je součástí ploch veřejných prostranství (PV).
Zeleň v plochách s rozdílným způsobem využití
Zeleň jako součást ploch bydlení v RD (BV)(BI)(BS)
Na zastavitelných plochách bydlení v RD bude vyhrazená zeleň tvořit 70 % ev.60% území
stavebního pozemku.Na plochách přestavbových bude rovněž vyhrazená zeleň tvořit 70%
zastavitelného území a rovněž na ve stabilizovaných plochách (BV)(BI) bude tvořit zeleň
70% ploch jednotlivých parcel.
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Zeleň jako součást ploch výroby a skladování (VD),(VZ)
Na plochách určených pro drobnou a zemědělskou výrobu bude zeleň tvořit 40% vnitřních
ploch areálu.
Zeleň jako součást ploch(OS)-sportovní a tělovýchovná zařízení
Na plochách určených pro sportovní rekreaci bude zeleň tvořit doplňkovou funkci
zastavitelným plochám stavebních objektů a hřišť.

k

Zeleň jako součást ploch smíšeného nezastavěného území( Nsn)
Jedná se o zeleň přírodního charakteru v krajině,převážně na plochách v kultuře ostatní
plocha.Jde o náletové dřeviny.
Zeleň jako součást ploch smíšeného nezastavěného území( Nss)
Jde o samostatné zahrady a sady ve volné krajině,které budou zachovány i pro následující
období ÚP Mrákov.
1.d)Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování
1.d.1Dopravní infrastruktura
Mrákov a jeho části jsou napojeny na síť silnic III.třídy.Do řešeného území zasahuje na
severu železniční trať č.185 Domažlice-Klatovy-Horažďovice prředměstí.
Krajská silniční síť, místní komunikace

-

-

-

-

silnice III/1902 do obce přichází z jihu od Krásnice, na silnici III/1903 se napojuje na
západním okraji Mrákova. V řešeném území se nedotýká obytné zástavby. V návrhu
dochází k úpravám šířkových parametrů silnice a k úpravám křižovatek jak se silnicí
III/1903, tak s místními komunikacemi.
silnice III/1903 prochází celým Mrákovem ve směru západ - východ, v centru obce
nevyhovuje svými směrovými ani šířkovými parametry. V návrhu dochází k šířkovým
úpravám silnice a k úpravám napojení stávajících i navrhovaných místních komunikací.
silnice III/1906 spojuje v obci silnice III/1903 a 1907, prochází oboustrannou obytnou
zástavbou. V návrhu se ponechává ve stávající trase s úpravou šířkových parametrů dle
kategorizace státní silniční sítě.
silnice III/1907 ve směru od Domažlic (z I/22) prochází západně od Smolova, po
východním okraji Mrákova přes Klíčov do obce Mlýneček, kde končí. V průběhu trasy se
navrhují převážně šířkové úpravy dle kategorizace státní silniční sítě a úpravy napojení
místních komunikací. Jižně od Mrákova se upravuje styková křižovatka se silnicí III/1909.
silnice III/1908 odbočuje ze silnice III/1907 do obce Smolov, kde končí. Svými
technickými parametry (šířkové, směrové) neodpovídá silnici III. třídy. Před obcí se
mimoúrovňově kříží se železniční tratí č. 185. V návrhu se počítá dle možností se
šířkovými úpravami komunikace.
silnice III/1909 za Klíčovem odbočuje ze silnice III/1907 směrem na Nový Klíčov a
Štítovky, kde končí. V návrhu se tato styková křižovatka upravuje a dále se počítá
s úpravou šířkových parametrů dle kategorizace státní silniční sítě.
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-

podél všech silnic III. třídy ve styku s obytnou zástavbou se navrhují dle šířkových
možností oboustranné chodníky pro pěší.

-

základní síť místních komunikací zpřístupňuje stávající i navržené plochy pro zástavbu či
přestavbu území a jsou navrženy jako komunikace motoristické C3 (s chodníky pro pěší )
a D1.
u stávajících tras komunikací se jedná o rekonstrukce především se šířkovými úpravami
v zastavěném území dle typu příčného uspořádání komunikací
všechna napojení místních komunikací či sjezdů na páteřní silnice III. třídy musí
vyhovovat z hlediska rozhledových poměrů
podrobné řešení komunikací zpřístupňujících jednotlivé parcely v plochách určených
k zástavbě či přestavbě území bude součástí dalších stupňů PD
do návrhu byl zahrnut i východní obchvat obce, který by převáděl nákladní dopravu
z průmyslových ploch v jihovýchodní části Mrákova mimo zastavěnou část obce.
místní komunikace v okolních obcích umožňují přímou dopravní obsluhu řešeného území
v návaznosti na silnice III. třídy. V návrhu ÚP se jedná převážně o šířkové úpravy těchto
komunikací a úpravy jejich napojení na nadřazenou silniční síť.

-

-

-

Polní cesty
budou navazovat na místní resp. účelové komunikace v dostatečných technických
parametrech a zpřístupňovat zemědělské a lesní pozemky
Chodníky pro pěší
jsou navrhovány v dotyku s obytnou zástavbou podél silnic III. třídy a místních
komunikací typu C.
Garáže
garážování se předpokládá na vlastních pozemcích resp. pod objekty.
Parkoviště
v nově navrhovaných rozvojových plochách bude parkování realizováno v plochách
jednotlivých subjektů
u rodinných domků je počítáno s odstavováním vozidel na vlastních pozemcích.
větší lokality pro parkování plocha jsou u hřbitova, u obecního úřadu a u restaurace v
Klíčově.
Zastávky autobusů
umístění zastávek v návrhu územního plánu vychází z jejich dnešní polohy. Jejich přesné
umístění na zálivech mimo jízdní pruhy komunikací a zajištění rozhledů na výjezdu
z nich, musí být posouzeno v dalším stupni projektové dokumentace. Plocha sdružených
zastávek autobusů při silnici III/1903 bude upravena v návaznosti na celkové využití
okolního prostoru.
Návrhové kategorie silnic :
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-

silnice III. třídy - S 7,5/60 - mimo zastavěné území

-

Typ příčného uspořádání :
silnice III. třídy MO2 10/7/50 - v zastavěném území
místní komunikace MO2 10/7/50

1.d.2) Technická infrastruktura
Vodní toky,nádrže
Pro zmírnění negativních důsledků přívalových vod (vzniku povod’nových stavů) a
zároveň pro snížení rychlého odtoku povrchových vod jsou na Tlumačovském a Smolovském
potoce navrženy poldry.
Správci vodního toku bude zachován přístup k vodnímu toku a zachována možnost užívání
pozemků v souběhu s vodním tokem v šířce 6m od břehové čáry drobného vodního toku.
Zásobování vodou
V části Mrákov a Starý Klíčov jsou navrženy nové zastavitelné plochy Z 06 až Z 21 a
přestavbové plochy P 01 až P 05, kde se předpokládá celkem 89 RD, nárůst potřeby vody je
zahrnut v celkové bilanci pro Mrákov a Klíčov
V obci Smolov je vodovodní systém veřejného vodovodu v provozu CHVAK Domažlice,
rozvoj obce předpokládá 4 plochy Z 01 až Z 04 pro 14 RD, které budou zásobovány z
veřejného vodovodu, který může být doplněn o prodloužení stávajících vodovodních řadů
V obci Nový Klíčov je provozován vodovod ve správě uživatelů. Pochází z roku 1953.
Vodním zdrojem je kopaná studna s čerpací a tlakovou stanicí. Voda není upravována.Dle
uživatelů je vodnost dostatečná. Vydatnost není známa, odhadem 0,106 l/s, rozvoj obce
předpokládá zastavitelné plochy Z 23 až Z 25, plochy pro bydlení - 4 RD a drobná výroba,
které budou zásobovány ze stávajícího vodovodu
V obci Nový Klíčov - Štítovky je provozován vodovod ve správě uživatelů. Pochází z roku
1936. Vodním zdrojem je kopaná studna při silnici Štítovky-Nový Klíčov, která je oplocena.
Ze studny je voda čerpána do vodojemu na severu obce o objemu cca 15 m3. Zásobní řad
zásobuje obytné domy v obci. Přepad vodojemu je zaústěn do malé vodní nádrže v obci. Nové
rozvojové plochy jsou Z 27(bydlení venkovské) a Z 28,Z34 zemědělská výroba,P06-P08 pro
bydlení venkovské.Ppředpoklad využití stávajících kapacit vodovodu.
V obci Mlýneček je provozován vodovod ve správě uživatelů. Zdrojem vody je studna,
vodojem, zásobní a rozvodný řad z roku 1934. Vodojem (neoplocený) na okraji lesa má objem
20 m3. Vydatnost zdroje 5600 l/den, t.j cca 0,065 l/s. Nové rozvojové plochy Z30 představují
2 RD, předpoklad zásobování vodou ze stávajících kapacit, případně individuálních zdrojů
- V koncepci zásobování nových objektů (obytných, průmyslových, zemědělských apod.)
užitkovými vodami se doporučuje zachycení dešťových vod v jímkách, ze kterých budou tyto
vody následně využívány ( např. pro sociální zařízení) a dále jako voda pro závlahu. Přepad z
jímek bude zasakován. Pro případ přívalových dešťů či prokazatelném nevhodném podloží pro
zasakování, je možno tyto vody odvádět do kanalizace či vodních toků.
Z hlediska zabezpečení zdrojů požární vody je dostatečná kapacita vody ve
vodojemech,dimenze vodovodních řadů se navrhuje DN 100 a při rekonstrukci stávajících LT
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80 a PE 90 bude řešeno výměnou za DN 100 tak,aby vydatnost požárních hydrantů byla
zajištěna.Zdroje požární vody budou splňovat ČSN 736639 a ČSN 730873.
Odkanalizování
V obci Mrákov je pro část Mrákov a Starý Klíčov vybudována centrální ČOV, na kterou je
v návrhu ÚP odkanalizována veškerá zástavba zastavitelných a přestavbových ploch.
Stávající odkanalizováni obci Mrákov a Starý Klíčov je řešeno kombinovanou kanalizační síti
která je tvořena novou splaškovou kanalizací, které je doplněna v koncové části kanalizační
čerpací stanicí a krátkým výtlakem, v místech , kde není realizována nová splašková
kanalizace je v provozu jednotná kanalizace, tvořená kanalizačním sběračem a jednotlivými
uličními stokami.
Odkanalizování v rozvojových lokalitách je řešeno pouze oddílnou kanalizací, přičemž
dešťová kanalizace po své trase na svodném území umožňuje rozliv a zasakování těchto vod a
pouze přepad odtéká do vodního toku.
Pro stávající mechanicko biologickou ČOV je zpracována projektová dokumentace ve stupni
DUR, která řeší rekonstrukci stávající ČOV.
Rekonstrukce ČOV uvažuje s počtem 2 300 obyvatel na stokové síti, v přepočtu 1 960 EO.
Na základě rozvoje výstavby dle ploch určených územním plánem bude postupné
dostavovaná kanalizační sít v obci S ohledem na stáři kanalizace a použité trubní materiály
bude nutné postupně rekonstruovat stoky které svým charakterem nevyhovuji podmínkám
kladeným pro splaškovou kanalizaci. Dostavba nových kanalizačních stok spojených s
novými zastavovacími plochami dle ÚP Mrákova je řešena v naprosté většině gravitačním
systémem. Pouze v malé části na severozápadním okraji obce a jižně od stávající zástavby a
zóny pro lehký průmysl budou řešeny z důvodu deprese terénu odlišně – přečerpáváním
splašků. Zde budou splaškové odpadni vody sváděny do nejnižšího místa oddílnou
splaškovou kanalizaci . Zde budou umístěny čerpací šachty s výtlačným řadem do gravitační
kanalizace s připojením na centrální ČOV.
V části Mrákov a Starý Klíčov jsou navrženy nové zastavitelné plochy Z 06 až Z 21 a
přestavbové plochy P 01 až P 05, kde se předpokládá celkem 89 RD, nárůst potřeby vody a
její likvidace na ČOV je zahrnuta v celkové bilanci pro Mrákov a Klíčov
V obcích Smolov, Mlýneček, Nový Klíčov a Štítovky jsou splaškové vody likvidovány
v jímkách na vyvážení, biologických septicích a též pomocí MČOV. s vypouštěním odpadních
vod do veřejné kanalizace, do vod povrchových a ve výjimečných případech do vod
podzemních nebo do jímek na vyvážení.
Provoz zajišťuje OÚ Mrákov smluvně u CHVaK Domažlice. V obcích Mlýneček , Štitovky a
Nový Kličov se nepředpokládá změna v systému odkanalizování a ani Program rozvoje
vodovodů a kanalizaci okresu Domažlice v těchto obcích neřeší změnu v likvidaci odpadních
vod.
- V následných projektových stupních je zapotřebí řešit podchycení dešťových – povrchových
vod v území a to tak, aby se těmito vodami umožnilo dotování podzemních vod a zároveň se
zabránilo vzniku povodňových stavů v nově navržené i stávající zástavbě.
Jsou též v návrhu ÚP navržena opatření v krajině ke snížení rychlého odtoku dešťové –
povrchové vody z území nebo která zamezí zaplavení zastavěných ploch přívalovými dešti ve
svažitém terénu a omezit rizika povodní.Jedná se o poldry na Tlumačovském a Smolovském
12

potoce.
Zásobování el.energií
Nové byty v rodinných domcích v plynofikované oblasti budou zařazeny většinou do skupiny
B s předpokladem částečného využití tepelných čerpadel, případně menší počet domků i ve
skupině C. Je předpokládán 90% podíl bytů stupně elektrifikace B a 10% podíl skupiny C plně elektrifikovaných domků. V obcích bez zavedeného plynu jsou předpokládány domky ve
skupině C.
Návrh řešení
Předpokládaný nárůst elektrického příkonu je rozložen do několika lokalit a bude kryt
částečně ze stávajících transformačních stanic (v některých z nich na základě nárůstu příkonu
dojde k výměně transformátoru), částečně z nově navržené trafostanice TS-8A. Bude nutno
přeložit některá vedení vn. Dále je nutno poznamenat, že v současné době určuje způsob
zásobování elektrickou energií výhradně ČEZ na základě podaných žádostí o připojení – tzn.
určuje, zda se nové příkony připojí ze stávající sítě, zda bude vyměněn transformátor nebo
vybudována nová trafostanice.
Zásobování plynem
V řešeném území jsou v návrhu plynofikovány obce Mrákov a Klíčov u Mrákova.
Katastrálním územím administrativní obce Mrákov prochází vysokotlaký plynovod DN 100.
Z tohoto VTL plynovodu je vysazena VTL přípojka ,která končí v RSP.Z této regulační
stanice je zásobována středotlaká plynovodní síť pro obce Mrákov a Starý Klíčov.Srředotlaký
plynovod má přetlak 280 kPa.Obě obce jsou zcela plynofikovány potrubním plynem.
Ostatní části obce Mlýneček,Nový Klíčov a Smolov nejsou v současné době plynofikovány a
nepočítá se s plynofikací ani v návrhu ÚP..Pro potřeby těchto obcí bude dovážen kapalný plyn
v tlakových lahvích.
Na stávající středotlaké plynovody dn 50 PE ve všech obcích řešeného území budou
napojeny nové plynovody dn 63 PE pro novou výstavbu .Do nových zastavitelných ploch
budou stávající plynovody prodlouženy,nebo bude nová zástavba napojena na okolní stávající
větve plynovodu.
Plynovodní síť je v nových lokalitách navržena tak,aby umožnila napojení veškeré nové
zástavby,je navržena z trubek z PE vč. domovních přípojek.Každé nové odběrní místo bude
opatřeno hlavním uzávěrem plynu,regulací přetlaku plynu a obchodním měřením odběru
plynu.
V obou obcích je počítáno se dvěmi kategoriemi odběru-obyvatelstvo a maloodběr
občanské vybavenosti.V kategorii obyvatelstvo je počítáno s využitím plynu hlavně pro
vytápění,ohřev TUV a pro vaření.Potřeba plynu v domácnostech je počítána ze specifických
hodinových a ročních spotřeb pro daný účel.Maximální hodinový odběr obyvatel je počítán
pomocí koeficientů současnosti pro jednotlivé druhy odběru.
Předpokládaný maximální hodinový odběr obce Mrákov a Klíčov u Mrákova- je cca 553 m3
ZP/hod.Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je cca 816500 m3.
Zásobování teplem
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Koncepce zásobování teplem v řešeném území je v návrhu ÚP i nadále koncipována jako
decentralizovaná výroba tepla především na bázi ekologických paliv jako je např. zemní
plyn,dřevní odpad, PB, LTO nebo budou využívána tepelná čerpadla.
1.d.3) Občanské vybavení veřejné infrastruktury
Územní plán neřeší umístění nové veřejné infrastruktury občanského vybavení.
1.d.4) Veřejná prostranství
V územním plánu jsou zohledněna veřejná prostranství ve formě uličních profilů,náměstí a
veřejné zeleně. V návrhu územního plánu nejsou vyčleněna samostatná veřejná prostranství.
Ve větších zastavitelných a přestavbových plochách Z,P,se dá předpokládat,že budou řešena
podle potřeby v případných následných dokumentacích (územní studie,ev. regulační plán).
1.e) Koncepce uspořádání krajiny,vč. vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití,územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní
opatření,ochrana před povodněmi,rekreaci,dobývání nerostů apod.
1.e.1) Koncepce uspořádání krajiny navazující na ZÚR,popř.na územní
studie,prostorotvorné vazby
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje
2.9.2008, č. Usnesení 834/08. Nabyly účinnosti 17.10.2008.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.3.2014 na svém 8,jednání vydalo usnesením č.437/14
Aktualizaci č.1 ZÚR Plzeňského kraje.Tato aktualizovaná ÚPD pro celé území kraje
nahradila dosud platné ZÚR Pl.kraje a je závazná pro vydání ÚP,RP a pro rozhodování
v území. V současné době platné aktualizace č.2 a č.4 ZÚR PK.
Území řešené územním plánem není zařazeno do rozvojové oblasti –rozvojových os.
Prověření podmínek území obce Mrákov regulačním plánem výše uvedená dokumentace
neukládá.
Krajina katastrálního území bude i nadále zemědělsky obhospodařována,zastoupeny jsou
kultury orné půdy a trvalých travních porostů.Výrazné lesní porosty se nacházejí na jižním
okraji řešeného území,které patří k zalesněnému prostoru Českého lesa.
Část řešeného území na jihu řešeného území spadá do přírodního parku Český les.V
přírodním parku se nachází část sídla Mlýneček.Najižním cípu řešeného území v k.ú.Klíčov u
Mrákova na hranici k.ú.se nachází chráněná přírodní památka.
1.e.2) Prostorotvorné vazby
Dominantu v krajině řešeného území tvoří věž kostela sv.Vavřince v Mrákově.Tuto
dominantu,která se uplatňuje v dálkových pohledech, je zapotřebí chránit.Navržená zástavba
v Mrákově je nízkopodlažní a to jak v plochách bydlení,tak v plochách výroby,takže výstavba
na těchto plochách dominantu neohrozí.
1.e3) Významný krajinný prvek ze zákona
Jedná se o vymezené údolní nivy,které jsouv ymezené GIS analýzou a odsouhlasené OŽP a
OVÚP MěÚ Domažlice.
1.e.4) Návrh systému ÚSES,NATURA 2000
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Pro funkční využití ploch biocenter je :
Hlavní využití
biocentrum,biokoridor
Přípustné využití
- současné využití
- využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám
- jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, tzn. změnou nesmí dojít ke
znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch
ÚSES
- žádoucí je revitalizace vodních toků
Podmíněně přípustné využití
- nezbytně nutné liniové stavby a vodohospodářské zařízení (ČOV atd.) pouze ve
výjimečných
případech, přičemž umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a
narušení funkčnosti biocentra
Nepřípustné využití
- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto
ploch v ÚSES
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter
nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.
Pro funkční využití ploch biokoridorů je:
Hlavní využití
-lokální biokoridor
Přípustné využití
- současné využití
- využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření
(trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.)
- jiné využití jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke
znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch
ÚSES
- žádoucí je revitalizace vodních toků
Podmíněně přípustné využití
- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo a vodohospodářské
zařízení (ČOV atd.) pouze ve výjimečných případech, přičemž mohou být umístěny jen při co
nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru
Nepřípustné využití
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- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekol. stability,
např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a
založení chybějících částí biokoridorů
- rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace
obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod.

Územní systém ekologické stability
Původní a stále platný ÚSES zpracovala firma LARECO Praha s.r.o.V roce 2003 proběhla
novelizace ÚSES v rámci generelu pro správního území obce s rozšířenou působnostíDomažlice.
Osa NRBR prochází v ose V-Z v jižní části řešeného území.Její poloha odpovídá podkladům
z ÚAP. Regionální ÚSES v podobě RBC se dotýká okrajově k.ú.Smolov a souvisí s ekotypem
Smolovského rybníka.Další RBC je vymezeno v lesích za Mlýnečkem.
Soupis prvků ÚSES:
Lokální ÚSES
LBC330,LBC334,LBC19(338),LBC18(339),LBC340,LBC341,LBC21(388),LBC25(390),
LBC391,LBC389,LBC393,LBC394,LBC395,LBC392
LBK17 (334-338)
LBK16 (334-339)
LBK 338-388
LBK23
LBK22
LBK 390-391
LBK 391-393
LBK 392-393
LBK 393-445
LBK 393-394
LBK 394-395
LBK 394-399
LBK 340-391
LBK 340-341
LBK 339-340
LBK16 (334-339)
LBK 394-445
LBK 392-396
LBK 445-LBK 396-446
Rg BK 1Průběžný –
z k.ú.Mrákov - BC 2 Smolov
Ploché údolí Nevolického potoka nivou, se sporadickým výskytem břehového
porostu. V okolí převážně louky.
Funkční
V řešeném úseku provést revitalizaci vodního toku - Nevolického potoka.
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Úpravy zaměřit především na umožnění samovolného vývoje koryta toku
( zbudování vzdouvacích objektů s usměrněním toku) a vhodné doplnění toku
břehovými porosty - olše lepkavá - Alnus glutinosa,olše šedá - A.incana,vrba Salix sp.,jeřáb obecný - Sorbus aucuparia,střemcha hroznovitá - Prunus
padus krušina olšová - Frangula alnus apod. Okolní pozemky je možno využívat jako trvalé travní porosty.Zabránit chemizaci okolních pozemků a vzniku
skládek.

Rg BK 2
BC 1 ( Smolov ) - mimo řešené území ( Zubřina, Spálený mlýn )
Za železničním mostem zamokřenými plochami s mokřadní vegetací, dále v
prostoru Smolovského rybníka s lesními svahy na východě.
Funkční
Ponechat sukcesnímu vývoji v úseku do vtoku do Smolovského rybníka, lesní
porosty obnovovat pouze autochtonními druhy dřevin. Zábránit intenzivnímu
hospodářskému a rekreačnímu využití Smolovského rybníka.
Zabránit chemizaci okolních pozemků a vzniku skládek.

RgBC 392

V k.ú.Klíčov u Mrákova
v lesích jihozápadně od osady Mlýneček
Funkční
392
1 Klíčov Za Mlýnečkem RBC-F lesní porost Mysliv.
potoka s dopr.porost. VT,L 517C,519D,E
518C,D,521B
522B,F VKP-Z
NRBK-Nadregionální biokoridor
V k.ú.Klíčov u Mrákova
Jižně od Mlýnečku v lesích „Za Mlýnečkem a v Bělohradském lese sleduje vrcholové partie
Českého lesa
Funkční
Vymezení rozsahu biokoridoru je 20 m na každou stranu od stanovené osy NRBK.Tato
dimenze vychází z konzultací s OŽP Krajského úřadu –ing.Kokoška.
Ve výkresové části ÚP jsou označeny NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Hlavní využití:
- prvky ÚSES
Přípustné využití:
- vodoteče a jejich revitalizace
- lesní porosty
- porosty v nivách
- podmáčená území
- náletová zeleň
- nelesní společenstva
- budování plošných a liniových ekotonových společenstev
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-

Podmínečně přípustné využití

v plochách NP je podmínečně přípustné umísťovat:
stavby spojené s chovem ryb (rybníky,sádky a líhně) a stavbyveřejné dopravní a technické
infrastruktury, pokud nenaruší funkčnost plochy a neohrozí ekologickou stabilitu a krajinu.
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním přípustným a podmínečně přípustným
využitím,zejména stavby pro zemědělství, lesnictví a těžbu nerostů.
NATURA 2000
V rozsahu řešeného území obce Mrákov se nevyskytují Evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti.
1.e.4)Prostupnost krajiny
Cyklotrasy
- ze severu řešeného území po silnici III/1907 vede místní cyklotrasa č. 2014, která
odbočuje východním směrem po silnici III/1903 směr Kout na Šumavě.Z jihu vstupuje do
řešeného území cyklotrasa č.2196,která pokračuje dále na jižní okraj Štítovek a odtud po
účelových komunikacích až do Kouta na Šumavě.

-

Pěší turistické trasy
- od severu z Domažlic je přes celé řešené území vedena značená modrá turistická trasa po
silnicích III. třídy až do Štítovek a odtud dále pokračuje na jižní okraj řešeného území a
dále do Všerub.Ve směru osy Z-V je vedena řešeným územím v k.ú. Klíčov u Mrákova
přes Mlýneček,jižní okraj Štítovek a dále kolek statku Bělohrad až do Brůdku červená
turistická trasa.
Přístup k zemědělským a lesním pozemkům
V rozsahu k.ú.Mrákov,Klíčov u Mrákova,Smolov jsou přístupy k pozemkům řešeny
v dokumentaci Pozemkových úprav,které jsou do návrhu ÚP převzaty.
Návrh respektuje jednak stávající polní cesty,které umožňují dostupnost zemědělsky i
lesnicky
obhospodařovaných
ploch,jednak
se
v návrhu
počítá
s účelovými
komunikacemi,které vesměs upravují stávající trasování polních cest.
1.e.5) Protierozní opatření
. Jako opatření proti vodní erozi lze pokládat trasy navržených biokoridorů. Význam má
krajinná zeleň členící plochy ZPF a doprovodná zeleň místních a účelových komunikací.Dále
jsou vyznačeny plochy protierozních zatravnění,které vychází z komplexních pozemkových
úprav.
1.e.6) Opatření proti povodním
Pro všechny vodoteče,které protékají řešeným územím nebyla zatím stanovena Vodoprávním
úřadem záplavová území.
Pro snižování ohrožení v území povodněmi jsou v návrhu ÚP navrženy poldry.Jedná se
poldry na Tlumačovském a Smolovském potoce.
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1.e.7) Koncepce rekreačního využívání krajiny
Krajina řešeného území slouží především ke každodenní rekreaci obyvatel.
Svou kvalitou se uplatňuje též pro turistiku a cykloturistiku.Z hlediska hromadné pobytové
rekreace nejsou v řešeném území žádné ubytovací kapacity.Pro letní rekreaci nadmístního
významu je využívána lokalita Lomeček,která slouží jako přírodní koupaliště.
1.e.8) Dobývání ložisek nerostných surovin
Dle podkladů GEOFONDU se v k.ú.obce Klíčov u Mrákova se nachází území
vymezené pro těžbu lomu stavebního kamene Tisová.
Je vyznačen jak dobývací prostor,tak i výhradní ložisko stavebního kamene.
1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení
podmínek prostorového uspořádání,vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu
1.f.1) Soupis ploch s rozdílným způsobem využití
Plochy bydlení - v RD
BV –bydlení venkovské v rodinných domech
BI – bydlení individuální příměstského charakteru
BS – smíšené obytné,individuální příměstského charakteru,
provozovny, stavby pro podnikatelskou činnost
Plochy bydlení-hromadné v BJ
BH – bydlení hromadné v bytových domech
Plochy občanského vybavení
OV-občanská vybavenost-veřejná infrastruktura
OK-občanská vybavenost –komerční zařízení malá a střední
OS-občanská vybavenost-tělovýchovná a sportovní zařízení
OH-občanská vybavenost-hřbitov
Plochy rekreace
RH – rekreace hromadná
Plochy veřejných prostranství
PV-veřejná prostranství
Plochy dopravní infrastruktury
DS-dopravní infrastruktura-silniční
DS1- dopravní infrastruktura –parkování a odstavování vozidel
DZ- dopravní infrastruktura-drážní
Plochy technické infrastruktury
TI-technická infrastruktura
Plochy výroby a skladování
VD-výroba a skladování-drobná výroba
VZ-výroba zemědělská
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Plochy vodní a vodohospodářské
W-vodní plochy
Plochy lesní
NL
Plochy přírodní
NP
Plochy smíšené nezastavěného území
NSz-zemědělsky obdělávaný půdní fond vč. přístupových komunikací
NSs-ovocné sady,zahrady
NSd-území vymezené pro těžbu
NSn-zeleň přírodního charakteru,nálet
1.f.2) Časový horizont využití plochy sledovaný u ploch s rozdílným způsobem využití
V grafice je rozlišeno,zda se jedná o plochy:
- stabilizované (v ploše není navržena změna využití)
- plochy změn (je navržena budoucí změna využití)
V grafických přílohách je odlišení provedeno překryvnou mřížkou-rastrem nad plochami
změn
1.f.3) Podmínky pro využití ploch
BV – PLOCHY BYDLENÍ – VENKOVSKÉ
Hlavní využití:
- bydlení v izolovaných rodinných domech
Přípustné využití:
- ve stávajících usedlostech
- bydlení v rodinných dvojdomech
- bydlení v řadových rodinných domech
- bydlení v rekreačních domech
- místní komunikace,pěší cesty
- veřejná prostranství,plochy sídelní zeleně vč.ploch pro relaxaci
- dětská hřiště
- nezbytná technická vybavenost
- doplňkové stavby a zařízení,např.garáže,kůlny,skleníky,altány,bazény,stavby pro chov
domácích zvířat,vedlejší stavby slučitelné s bydlením
- stavby a zařízení pro chov drobného hospodářského zvířectva

-

Podmínečně přípustné:
za předpokladu prokázání, že řešením ani provozem pozemků, staveb a zařízení nedojde ve
vymezené ploše ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibrací, čistoty ovzduší, apod.:
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-

stavby a zařízení pro maloobchodní, ubytovací a stravovací služby
stavby a zařízení pro nerušící výrobu, servis a služby do 400m2 zastavěné plochy (např.
řemeslnické dílny, kadeřnictví, opravny osobních vozidel, apod.).
stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod (§3 vyhlášky č.
268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 300 m²

-v plochách změn,do kterých zasahuje 50m ochranné pásmo lesa,není možné realizovat
stavby pro bydlení,pro rekreaci,pro obchod,pro výrobu a skladování a je nutné dodržovat
podmínky stanovené zákonem o lesích.
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným a podmínečně přípustným
využitím,zejména stavby pro výrobu,skladování,velkoobchod,rozsáhlá obchodní zařízení
(supermarkety,hypermarkety),dopravní terminály,centra dopravních služeb
Podmínky prostorového uspořádání:

koeficient zastavěnosti území (pozemku) KZP=0,4 (Výpočet příklad:zastavěná plocha
činí 400 m2,výměra parcely 1000 m2.KPZ=400 : 1000= 0,4).
 výšková hladina zástavby do 10m nad okolním terénem
 orientace objektu podélnou osou sleduje vrstevnice
 domy obdélníkového půdorysu
 struktura zástavby rozvolněná
 stavební čára nepřekročitelná (není pevná) 5,5 m od uliční čáry (která je tvořena
oplocením)
(to v praxi znamená,že objekt nesmí překročit čáru vzdálenou 5,5 m od uliční čáry, ale na
druhé straně může být umístěn kdekoliv na pozemku za dodržení ostatních podmínek SZ)

-

zastavitelná plocha Z27:nutné dodržet ochranné pásmo lesa.Objekt RD bude situován
min.11 m od uličního oplocení mimo OP lesa

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsaný koeficient zastavěnosti a
výškovou hladinu.U jednotlivých objektů dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění
odpovídající danému přírodnímu prostředí. Objemové ztvárnění objektů bude odpovídat
místním tradicím,t. zn.že půjde o jednoduché objekty izolovaných RD( ev. rodinných
dvojdomů) se šikmými střešními rovinami.
BI – PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ PŘÍMĚSTSKÉHO CHARAKTERU
Hlavní využití:
- bydlení v izolovaných rodinných domech
Přípustné využití:
- bydlení v rodinných dvojdomech
- bydlení v řadových rodinných domech
- bydlení v rekreačních domech
- místní komunikace,pěší cesty
- veřejná prostranství,plochy sídelní zeleně vč.ploch pro relaxaci
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-

dětská hřiště
nezbytná technická vybavenost
stávající plochy autobusových zastávek
parkovací stání pro hromadnou dopravu
technická vybavenost hromadné dopravy
doplňkové stavby a zařízení,např.garáže, kůlny,skleníky,altány,bazény
vedlejší stavby slučitelné s bydlením

Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,zejména stavby pro
výrobu,skladování,velkoobchod,rozsáhlá
obchodní
zařízení
(supermarkety,hypermarkety),dopravní terminály,centra dopravních služeb
Podmínky prostorového uspořádání:
-pro zastavitelné plochy Z14 a Z14a a rovněž pro přestvbové území P01je stavební činnost
podmíněna vypracováním územní studie.

-

Zastavitelná plocha Z11 se nachází z části ve vymezených VKP.Pochozím průzkumem na
místě ,s ohledm na stabilitu podloží by měla být zřejmě hranice VKP posunuta o cca 20m
od navržené místní komunikace (která sleduje stávající cestu),kde jsou navrženy veškeré
inženýrsé sítě.Z tohoto pohledu je možné tento pruh území vyčlenit pro zástavbu RD a
zbývající část území budou tvořit zahrahy,kterénejsou v rozporu s VKP.

-


koeficient zastavěnosti území (pozemku) KZP=0,3 (Výpočet příklad:zastavěná plocha
ploch činí 300 m2,výměra parcely 1000 m2.KPZ=300 : 1000= 0,3).
 výšková hladina zástavby do 10m nad okolním terénem
 orientace objektu podélnou osou sleduje vrstevnice
 domy obdélníkového půdorysu
 struktura zástavby rozvolněná
 stavební čára nepřekročitelná (není pevná) 5,5 m od uliční čáry (která je tvořena
oplocením)
(to v praxi znamená,že objekt nesmí překročit čáru vzdálenou 5,5 m od uliční čáry, ale na
druhé straně může být umístěn kdekoliv na pozemku za dodržení ostatních podmínek SZ)

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsaný koeficient zastavěnosti a
výškovou hladinu.U jednotlivých objektů dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění
odpovídající danému přírodnímu prostředí. Objemové charakter objektů bude odpovídat
tradici příměstské rodinné zástavby a dle možností podle místa umístění též odpovídajícímu
současnému architektonickému výrazu jednotlivých objektů,vč.zastřešení šikmými,či
plochými střešními rovinami.
BS – SMÍŠENÉ OBYTNÉ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍMĚSTSKÉHO CHARAKTERU
Hlavní využití:
- bydlení v izolovaných rodinných domech

22

Přípustné využití:
- bydlení v rodinných dvojdomech
- bydlení v řadových rodinných domech
- bydlení v rekreačních domech
- provozovny ,stavby pro podnikatelskou činnost
- místní komunikace,pěší cesty
- veřejná prostranství,plochy sídelní zeleně vč.ploch pro relaxaci
- dětská hřiště
- nezbytná technická vybavenost
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,zejména stavby pro
výrobu,skladování,velkoobchod,rozsáhlá
obchodní
zařízení
(supermarkety,hypermarkety),dopravní terminály,centra dopravních služeb
Podmínky prostorového uspořádání:
- pro zastavitelné území Z15 a pro přestavbové území P01 je stavební činnost podmíněna
vypracováním územní studie

koeficient zastavěnosti území (pozemku) bez staveb pro podnikání KZP=0,4 (Výpočet
příklad:zastavěná plocha činí 400 m2,výměra parcely 1000 m2.KPZ=400 : 1000= 0,4).

Součástí ploch pro bydlení mohou být pozemky dalších staveb pro podnikatelskou
činnost,které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a jsou slučitelné s bydlením.

-

koeficient zastavěnosti pozemku se stavbami podnikatelskou činnost KZP=0,5(Výpočet
příklad:zastavěná plocha vč.zpevněných ploch činí 500 m2,výměra parcely 1000
m2.KPZ=500 : 1000= 0,5).

 výšková hladina zástavby do 10m nad okolním terénem
 orientace objektu podélnou osou sleduje vrstevnice
 domy obdélníkového půdorysu
 struktura zástavby dle výsledku územní studie
 stavební čára nepřekročitelná (není pevná) 5,5 m od uliční čáry (která je tvořena
oplocením)
(to v praxi znamená,že objekt nesmí překročit čáru vzdálenou 5,5 m od uliční čáry, ale na
druhé straně může být umístěn kdekoliv na pozemku za dodržení ostatních podmínek SZ)

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsaný koeficient zastavěnosti a
výškovou hladinu.U jednotlivých objektů dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění
odpovídající danému přírodnímu prostředí. Objemové charakter objektů bude odpovídat
tradici příměstské rodinné zástavby vč.staveb pro podnikání a dle možností podle místa
umístění též odpovídajícímu současnému architektonickému výrazu jednotlivých objektů,
vč.zastřešení šikmými,či plochými střešními rovinami.
BH – PLOCHY BYDLENÍ-HROMADNÉ V BJ
Hlavní využití
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-bydlení v bytových domech
Přípustné využití
- místní komunikace,pěší cesty
- veřejná prostranství,plochy sídelní zeleně vč.ploch pro relaxaci
- dětská hřiště
- nezbytná technická vybavenost
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,zejména stavby pro
výrobu,skladování,velkoobchod,rozsáhlá
obchodní
zařízení
(supermarkety,hypermarkety),dopravní terminály,centra dopravních služeb
Podmínky prostorového uspořádání:
-výšková hladina zástavby do 13 m nad okolním terénem
-orientace objektu podélnou osou sleduje vrstevnice
-domy obdélníkového půdorysu
OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
Hlavní využití:
plochy a objekty OV které jsou ve veřejném zájmu
Přípustné využití:
- stavby a pozemky pro vzdělání a výchovu
sociální služby a péči o rodinu
veřejnou správu
zdravotní zařízení
kulturu a církve
- nezbytná technická vybavenost
- místní přístupové komunikace,pěší cesty
- plochy sídelní veřejné zeleně
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,zejména stavby pro
komerční občanskou vybavenost
Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
Pro přístavby,nástavby i v případě novostavby z hlediska prostorového uspořádání platí:
objekty o výškové hladině do 12 m nad terénem.Ve svažitém terénu bráno od horní úrovně
terénu.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu.U
přístaveb,nástaveb stávajících objektů ,ev. při novostavbě dbát na místně příslušné
materiálové ztvárnění odpovídající danému přírodnímu prostředí.Objemové ztvárnění objektů
bude odpovídat místním tradicím,t.zn. že půjde o jednoduché objekty se šikmými,či plochými
střešními rovinami.
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OK – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ
Hlavní využití:
- objekty veřejného ubytování a stravování-restaurace,penziony
Přípustné využití:
- objekty a pozemky maloobchodního zařízení
- nezbytná technická vybavenost
- plochy a objekty OV ,komerční zařízení malé a střední
- místní přístupové komunikace,pěší cesty
- plochy sídelní veřejné zeleně
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,zejména stavby pro
drobný průmysl,výrobní služby,velkoobchod,supermarket
Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
-výšková hladina zástavby do 12 m nad okolním terénem
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu.U
přístaveb,nástaveb stávajících objektů ,ev. při novostavbě dbát na místně příslušné
materiálové ztvárnění odpovídající dannému přírodnímu prostředí.Objemové ztvárnění
objektů bude odpovídat místním tradicím,t.zn.že půjde o jednoduché objekty se šikmými,či
plochými střešními rovinami.
OS–PLOCHYOBČANSKÉHO VYBAVENÍ–TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORT.ZAŘÍZENÍ
Hlavní využití:
- plochy a objekty tělovýchovy a sportu
Přípustné využití:

-

objektů šaten,tribun a soc.zařízení
kuželen,bowlingů
skladů,garáží údržbové techniky
plaveckých bazénů otevřených i krytých
kluzišťzimních i pro inline bruslení
Fitnes centra
nezbytná technická vybavenost
místní přístupové komunikace, pěší cesty
plochy sídelní zeleně

Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
-výšková hladina zástavby do 10 m nad okolním terénem
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Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu.U staveb pro
sport dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění odpovídající danému přírodnímu
prostředí.Objemové ztvárnění objektů bude odpovídat místním tradicím,t.zn. že půjde o
jednoduché objekty se šikmými ,či plochými střešními rovinami
RH-REKREACE HROMADNÁ
Hlavní využití:
-veřejná koupaliště
Přípustné využití:
-aquaparky
-kempy
-tábořiště
-rekreační střediska a areály
-lokality soustředěných ubytovacích zařízení vč.
doprovodné vybavenosti pro rekreaci,relaxaci
-ubytování správce areálu-1 BJ
-nezbytná dopravní a technická vybavenost
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínečně přípustné využití:
-zábavní centra-pro činnosti spojené s aktivní nebo pasivní regenerací lidského organismu
OH-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ-HŘBITOVY
Hlavní využití
-plochy hřbitovů
Přípustné využití:

-

objekty smutečních síní
márnice
nezbytná technická vybavenost
místní přístupové komunikace, pěší cesty
plochy vyhrazené zeleně

Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
-výšková hladina zástavby do 12 m nad okolním terénem
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VD – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ VÝROBA
Hlavní využití:
- plochy drobné výroby a skladů
Přípustné využití:
- malovýroba,nebo přidružená výroba
- výrobní i nevýrobní služby
- servisní provozy,
- sklady
- nezbytná technická vybavenost
- místní přístupové komunikace,pěší cesty
- manipulační plochy
- garáže
- volné skládky
- plochy sídelní zeleně
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,zejména stavby pro
velkoobchod,rozsáhlá
obchodní
zařízení
(supermarkety,hypermarkety),dopravní
terminály,centra dopravních služeb
Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) KZP=0,6
-výšková hladina zástavby do 10 m nad okolním terénem
Podmínečně přípustné využití:
Jedná se zastavitelné území podmínečně využitelné ve kterém budou splněny povinnosti
stanovené v příloze č.1 ustanovení bodu B.2.10 vyhl.č.499I2006 Sb.Bude řešen vliv
stavby na okolí vč.návrhu ochrany okolních staveb před hlukem tak,aby v chráněných
venkovních prostorech a v chráněných prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity
hluku.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu.U staveb pro
výrobu a skladování dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění odpovídající dannému
přírodnímu prostředí.Objemové ztvárnění objektů bude odpovídat místním tradicím,t.zn.že
půjde o jednoduché objekty se šikmými střešními rovinami
VZ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ-ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Hlavní využití
- plochy zemědělských farem
Přípustné využití:
- živočišná výroba
- bioplynové stanice
- sklady zemědělských plodin,
- sklady a volné skládky
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- sklady krmiv
- servisní provozy,
- výběhy pro hospodářská zvířata
- nezbytná technická vybavenost
- místní přístupové komunikace,pěší cesty
- manipulační plochy
- garáže
- bioplynové stanice
- plochy sídelní zeleně
- provozní čerpací stanice PHM v areálu
- parkoviště
- související občanská vybavenost (stavby pro administrativu,prodejny apod.)
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím,zejména stavby pro
velkoobchod, dopravní terminály,centra dopravních služeb
Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) KZP=0,6
-výšková hladina zástavby do 10 m nad okolním terénem

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu..Objemové
ztvárnění objektů bude odpovídat místním tradicím,t.zn.že půjde o jednoduché objekty se
šikmými střešními rovinami.Je nutné výsadbou zeleně zapojit zemědělský areál do okolní
krajiny.
DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ
Hlavní využití:
- plochy silnic III.třídy a místních a účelových komunikací
Přípustné využití:
- odvodňovací zařízení těchto komunikací
- bezpečnostní a signalizační systémy
- objekty inženýrského charakteru
- propustky
- nezbytná technická vybavenost
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným a podmínečně přípustným
využitím
Podmínečně přípustné využití:
- izolační zeleň,pakliže není v rozporu s bezpečností silničního provozu
DZ-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-DRÁŽNÍ
Hlavní využití:
- plochy železničních tratí a vleček
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Přípustné využití:
- odvodňovací zařízení těchto tratí
- bezpečnostní a signalizační systémy
- objekty inženýrského charakteru
- propustky
- nezbytná technická vybavenost
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným a podmínečně přípustným
využitím
DS1 – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PARKOVACÍ A ODSTAVNÉ
PLOCHY
Hlavní využití:
- plochy parkovišť a odstavných ploch
Přípustné využití:
- plochy řadových garáží
- zabezpečovací zařízení
- nezbytná technická vybavenost
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
TI –TECHNICÁ INFRASTRUKTURA-PLOCHY NADZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ
Hlavní využití:
- plochy a objekty technické vybavenosti
Přípustné využití:
- -vedení a zařízení zásobování vodou (vodovody, vodojemy, vodní zdroje, úpravy vody,
čerpací stanice)
- -odkanalizování a čištění odpadních vod (čistírny odpadních vod, kanalizace, čerpací
stanice, odpadní jímky a další zařízení pro nakládání s odpadními vodami)
- -energetiku (liniová vedení elektřiny, transformační stanice,liniovávedení –
plynovody,regulační stanice plynu)
- -spojová zařízení (spojová vedení, radioreléové trasy, retranslační stanice, vysílače,
základové stanice mobilních operátorů, telekomunikační ústředny apod.)
- -plochy pro nakládání s odpadem
- -související zařízení dopravní infrastruktury
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není stanoven
-výšková hladina zástavby do 8 m nad okolním terénem
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PV-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Hlavní využití:
- Plochy náměstí, návsí
Přípustné využití:
- plochy ulic v celém uličním profilu
- zeleň veřejná
- zeleň doprovodná
- nezbytná technická vybavenost
- mobiliář (lavičky,kašny,telefonní budky,umělecká výzdoba)
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Hlavní využití:
jsou vymezeny pro zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich
škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu a ochranu přírody
Přípustné využití:
- vodoteče
- meliorační příkopy
- retenční nádrže
- rybníky
- poldry
- víceúčelové vodní nádrže
- návesní nádrže
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním,přípustným a podmínečně přípustným
využitím
-v plochách není přípustné umísťovat stavební objekty s výjimkou staveb
vodohospodářských, staveb podmínečně přípustných a staveb nezbytných pro využívání
plochy.
NL – PLOCHY LESNÍ
Hlavní využití:
- plochy lesních pozemků
Přípustné využití:
- lesy hospodářské
- lesy zvláštního určení
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-

lesy ochranné

Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným a podmínečně přípustným
využitím
Podmínečně přípustné využití
- V nezastavěném území NL je podmínečně možno umísťovat objekty,které jsou nezbytné
pro využívání a obsluhu území a to pouze pro lesnictví,vodní hospodářství a pro veřejnou
dopravní a technickou infrastruktury.

-

Podmínky prostorového uspořádání:
- -koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
- Pro lesnické stavby v nezastavěném území z hlediska prostorového uspořádání platí:
- -objekty o výškové hladině do 8 m nad terénem.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
- Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu. Pro
umístění staveb lesnického charakteru je nutné posouzení vhodnosti navrženého objemu.
Dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění odpovídající danému přírodnímu
prostředí.Objemové a materiálové ztvárnění objektů bude odpovídat charakteru podhorské
krajiny.
NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Hlavní využití:
- prvkyÚSES
Přípustné využití:
- vodoteče
- revitalizace toků
- mokřady
- lesní porosty
- náletové plochy

-

Podmínečně přípustné využití

v plochách NP je podmínečně přípustné umísťovat:
stavby spojené s chovem ryb (rybníky,sádky a líhně) a stavby veřejné dopravní a technické
infrastruktury, pokud nenaruší funkčnost plochy a neohrozí ekologickou stabilitu a krajinu.
Nepřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním přípustným a podmínečně přípustným
využitím,zejména stavby pro zemědělství.lesnictví a těžbu nerostů.
Nsz –PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍOBDĚLÁVANÝ PŮDNÍ FOND, VČ.PŘÍSTUP.KOMUNIKACÍ
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ZEMĚDĚLSKY

Hlavní využití:
-plochy zemědělských pozemků mimo zastavěnou část obce v kulturách-orná půda,trvalý
travní porost ,ostatní plocha,vymezují se pro zajištění zemědělské funkce,přístupové
komunikace k zemědělským pozemkům
Přípustné využití:
-zemědělský půdní fond
-přístupové komunikace k zemědělským pozemkům
-související technická infrastruktura
Mimo zastavěné území v plochách změn (zastavitelných plochách) je možno umísťovat
stavby , území a plochy využívat pouze v souladu s podmínkami využití ploch s
rozdílným způsobem využití. Ve stávajícím zastavěném území mohou zůstat funkce, které
neodpovídají regulativu, pokud jejich existence nenarušuje určenou funkci území.
Podmínečně přípustné využití
- V nezastavěném území NSz je podmínečně možno umísťovat objekty,které jsou nezbytné
pro využívání a obsluhu území a to pouze pro zemědělství,vodní hospodářství a pro
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

-

Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
- Pro zemědělské stavby v nezastavěném území z hlediska prostorového uspořádání platí:
- objekty o výškové hladině do 10 m nad terénem.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
- Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu. Pro
umístění staveb nezemědělského charakteru je nutné posouzení vhodnosti navrženého
objemu z hlediska dálkových pohledů. Dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění
odpovídající danému přírodnímu prostředí.Objemové a materiálové ztvárnění objektů
bude odpovídat charakteru krajiny.
Nepřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným a podmínečně přípustným
využitím,zejména stavby super a hypermarketů,skladů velkoobchodu,aquaparků,hotelových
komplexů.
Nss – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ-OVOCNÉ SADY,ZAHRADY
Hlavní vzužití:
-plochy ovocných sadů,zahrad mimo zastavěnou část obce
Přípustné využití:
-oplocení,ohrazení pozemků sadů.
-objekty,které jsou nezbytné pro využívání a obsluhu území jako jsou stavbyseníky,sklady,přístřešky
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a
krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková
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technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a
cestovního ruchu.
Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
Pro stavby v nezastavěném území NSs z hlediska prostorového uspořádání platí:
-objekty o výškové hladině do 8 m nad terénem.
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu. Pro
umístění doplňkových staveb je nutné posouzení vhodnosti navrženého objemu z hlediska
dálkových pohledů. Dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění odpovídající dannému
přírodnímu prostředí.Objemové a materiálové ztvárnění objektů bude odpovídat
charakteru podhorské krajiny.
Nepřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným a podmínečně přípustným
využitím
Nsn-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO
CHARAKTERU,TTP,NÁLET

ÚZEMÍ-ZELEŇ

PŘÍRODNÍHO

Hlavní využití:
- -plochy pozemků mimo zastavěnou část obce v kulturách-,trvalý travní porost ,ostatní
plocha,náletová zeleň
Přípustné využití:
-revitalizace vodních toků
-přístupové komunikace
-seníky,sklady,přístřešky
-objekty ,které jsou nutné pro využívání a obsluhu území v souvislosti s myslivostí

-

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků.

-

Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
Pro stavby v nezastavěném území NSn z hlediska prostorového uspořádání platí:
-objekty o výškové hladině do 6 m nad terénem.

Nepřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním přípustným a podmínečně přípustným
využitím,zejména stavby pro zemědělství,výrobu a skladování
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu. Pro
umístění doplňkových staveb je nutné posouzení vhodnosti navrženého objemu z hlediska
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dálkových pohledů. Dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění odpovídající dannému
přírodnímu prostředí.Objemové a materiálové ztvárnění objektů bude odpovídat
charakteru podhorské krajiny.
Nsd-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ-ÚZEMÍ VYMEZENÉ PRO
TĚŽBU
Hlavní využití:
- Plochy těžby nerostů

-

-

Přípustné využití:
-oplocení,ohrazení pozemků
-objekty,které jsou nezbytné pro využívání a obsluhu území jako jsou stavby-skladů a
doplňkových staveb
V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a
technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků.
Podmínky prostorového uspořádání:
-koeficient zastavěnosti území (pozemku) :není předepsán
Pro stavby v nezastavěném území NSd z hlediska prostorového uspořádání platí:
-objekty o výškové hladině do 6 m nad terénem.

Nepřípustné využití:
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním přípustným a podmínečně přípustným
využitím,zejména stavby pro zemědělství,výrobu a skladování
Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
Pro zachování krajinného rázu je nutné dodržet předepsanou výškovou hladinu. Pro
umístění doplňkových staveb je nutné posouzení vhodnosti navrženého objemu z hlediska
dálkových pohledů. Dbát na místně příslušné materiálové ztvárnění odpovídající dannému
přírodnímu prostředí.Objemové a materiálové ztvárnění objektů bude odpovídat
charakteru podhorské krajiny.
1.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
1.g.1) Veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury,vč.plochy nezbytné
k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel
dopravní infrastruktura……………………………………….označení WD
WD01-přeložka místní komunikace C
WD02-mk C ,připojení obce na přeložku mk
WD03-mk C pro Z11,Z12 vč.křižovatky u sport.areálu
WD04-mk D1 pro Z33
WD05-neobsazeno
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WD06-mk D1 pro Z06
WD07-mk D1 pro Z04
WD08-mk D1 pro P07,P08
WD10-mk D1 pro Z13
-technická infrastruktura…………………………………………………označení WT
WT01-trafostanice TS-8A
WT02-neobsazeno
WT03-prodloužení V,K,P pro Z06
WT04-neobsazeno
WT05-neobsazeno
WT06-prodloužení P pro Z15,
WT07-splašková kanalizace pro Z08,Z09
WT08-prodloužení K,P pro Z10
WT09-zemní kabel 22 kV,P pro Z09,Z10
WT10-prodloužení V,K,P pro Z33
WT11-splašková K,P pro Z11,Z12
WT12-propojovací řad V,zemní kabel 22 kV,P pro Z10,Z11
WT13„
,zemní kabel 22 kV,P,splašková kanalizace pro Z12
WT14-propojovací řad V
WT15-splašková kanalizace,P pro P05
WT16-prodloužení P pro Z13,Z20
WT17-prodloužení V,K,P pro Z18
WT18-prodloužení V
WT19-splašková kanalizace pro Z20
WT20„
pro Z19
WT21-čerpací stanice kanalizace
WT22-tlaková kanalizace z ČS kanalizace
1.g.2) Veřejně prospěšná opatření k založení prvků ÚSES ………………označení WU
WU01-lokální biocentrum LBC18 (339)
WU02-lokální biokoridor LBK 338-388a
WU03„
LBK 338-388b
WU04-lokální biokoridor LBK 340-391
WU05„
LBK 394-399a
WU06-lokální biokoridor LBK 394-399b
WU07-lokální biocentrum LBC 389
1.g.3) Snižování ohrožení území povodněmi
a jinými přírodními katastrofami…………………….

označení WK

WK01-poldr na Tlumačovském potoce jako součást revitalizace potoka
WK02-poldr na Smolovském potoce
„
1.g.4) Veřejně prospěšná opatření k ochraně ZPF………………………

označení WZ

WZ01-protierozní zatravnění Z1 v k.ú.Klíčov u Mrákova
WZ02-protierozní zatravnění Z2
„
WZ03-protierozní zatravnění Z3 v k.ú.Klíčov u Mrákova
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WZ04-protierozní zatravnění Z4

„

1.g.4) Veřejně prospěšná opatření-zvyšování retenčních schopností území
………………………….označení WZK
WZK01-poldr na Tlumačovském potoce v k.ú.Mrákov
WZK02-poldr na Smolovském potoce v k.ú. Klíčov u Mrákova
1.g.5) Asanace
V návrhu ÚP se nepočítá s asanacemi
1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo,s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno,parcelních čísel pozemků,názvu katastrálního území a případně dalších údajů
podle § 5 odst.1 katastrálního zákona
Předkupní právo nebylo uplatněno.
1.i)Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona
Kompenzační opatření nejsou ÚP stanovena
1.j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

-

počet listů textové části………………………90 formátu A4
počet výkresů grafické části ……………………
8

Textová část územního plánu dále obsahuje
2.a)Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití,vč.
podmínek pro jeho prověření
V návrhu ÚP Mrákov jsou vymezeny plochy územních rezerv pro bydlení individuální
příměstského charakteru (BI),pro plochy obytné smíšené (BS) a pro zemědělskou výrobu
(VZ).
R01-územní rezerva pro rozšíření farmy ZOD Mrákov(VZ)
R02-územní rezerva pro plochy bydlení individuální příměstského charakteru (BI)
R03-územní rezerva pro plochy smíšené obytné (BS)
R04-územní rezerva pro plochy bydlení individuální,příměstského charakteru (BI)
R05- územní rezerva pro plochy bydlení individuální,příměstského charakteru (BI)
R06- územní rezerva pro rozšíření farmy ZOD Mrákov(VZ)
2.c)Vymezení ploch a koridorů,ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
V návrhu ÚP Mrákov jsou vymezeny plochy a koridory ve kterých je rozhodování podmíněno
zpracováním územní studie.Jedná se zastavitelné plochy Z14,Z14a,Z15 a o přestavbové
plochy P01a P04.
Podmínky pro pořízení a vložení dat do ev.ÚPČ:
-pro plochy Z14,Z14a,Z15,P01 ………………………… do …………………..12/2024
-pro plochu P04 ………………………………………
do…………………..12/2025
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Grafická část územního plánu
A) výkres základního členění území
B1) hlavní výkres - urbanistická koncepce
B2)
- dopravní infrastruktura
B3)
- tech.infrastruktura,vodovod,kanalizace,energetika
C) výkres veřejně prospěšných staveb,opatření,asanace
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II.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1)Postup při pořízení územního plánu
Zastupitelstvo obce Mrákov se na svém zasedání dne 4.5.2011 usnesením č. 6 rozhodlo
pořídit nový územní plán a dne 18.5.2011 obdržel MěÚ Domažlice odbor výstavby a
územního plánování (úřad územního plánování) od obce Mrákov žádost o pořízení ÚP.
Společně s usnesením a žádostí o pořízení byly úřadu územního plánování doručeny i
jednotlivé požadavky vlastníků nemovitostí do územního plánu.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání ÚP Mrákov a
16.11.2015 zveřejnil veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení jeho projednávání. V rámci
projednávání zadání ÚP byly v zákonné lhůtě doručeny požadavky dotčených orgánů na
obsah zadání ÚP. K zadání byly uplatněny dvě připomínky (ZOD Mrákov, Vladimír Císler),
které byly do zadání zapracovány jako další podněty k řešení návrhu ÚP. Jednotlivé
požadavky byly přiměřeně zapracovány do návrhu zadání ÚP, které pořizovatel předložil
zastupitelstvu obce Mrákov ke schválení.
Zastupitelstvo obce Mrákov na svém zasedání dne 4.2.2016 usnesením č. 9 schválilo zadání
ÚP Mrákov. Schválené zadání územního plánu Mrákov bylo bezodkladně předáno
vybranému zpracovateli včetně požadavků a připomínek občanů (žadatelů) jako podklad pro
vypracování návrhu ÚP.
Zpracovaný návrh ÚP Mrákov pořizovatel po obsahové stránce zrevidoval a zpracovateli
zaslal dne 21.7.2017 a 9.8.2017 pokyny k úpravě návrhu ÚP před společným projednáním.
Společné jednání o návrhu ÚP Mrákov s dotčenými orgány se konalo 25.09.2017. Návrh ÚP
byl doručen veřejnou vyhláškou dne 30.8.2017. Dotčené orgány uplatnily stanoviska ve lhůtě
30 dní ode dne jednání. Ve stejné lhůtě sousední obce neuplatnily své připomínky. Do 30 dnů
ode dne doručení veřejné vyhlášky byly u pořizovatele uplatněny písemné připomínky PS1,
PS2 a PS3. Uplatněné připomínky byly vyhodnoceny ve spolupráci s určeným zastupitelem a
zapracovány do návrhu ÚP pro veřejné projednání.
Zpráva o jeho projednání návrhu ÚP včetně uplatněných stanovisek, připomínek a výsledků
konzultací byla předložena Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje,
který posoudil návrh ÚP Mrákov ve smyslu ust. §50 odst. 2 a7 stavebního zákona a
konstatoval, že návrh ÚP lze veřejně projednat v řízení podle ust. §52 stavebního zákona.
Posouzení bylo vydáno dne 27.11.2017 pod č.j. PK-RR/4443/17. Součástí stanoviska KÚ
ORR byly i připomínky k drobným nepřesnostem v textové části změny. Veškerý obsah
obdržených stanovisek dotčených orgánů byl předán zpracovateli k zapracování do návrhu ÚP
Mrákov pro veřejného projednání.
Dne 11.4. 2018 zpracovatel ÚP předal pořizovateli upravený návrh ÚP k veřejnému
projednání.
Pořizovatel oznámil zahájení řízení o ÚP a stanovil termín veřejného projednání řešeného
ÚP, které proběhlo dne 27.8. 2018 od 15.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mrákově.
Námitky proti návrhu ÚP mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení , oprávnění investoři a zástupci veřejnosti. Zároveň bylo upozorněno, že nejpozději do
7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby
podle předchozí věty námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
V rámci veřejného projednání ÚP byly v zákonem stanovené lhůtě uplatněny námitky
vlastníků pozemků a obec Mrákov uplatnila doplňující požadavek. Ve spolupráci s určeným
zastupitelem pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu ÚP, který zaslal dne 12.11.2018 dotčeným orgánům k
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uplatnění stanovisek. K předloženému návrhu rozhodnutí byly uplatněny pouze souhlasná
stanoviska dotčených orgánů.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání,
přezkoumal soulad návrhu ÚP s §53 odst. 4 a 5 stavebního zákona a dle ust. §54 odst.1
stavebního zákona předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s jeho
odůvodněním.
2)Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje
Plzeňského kraje
Politika územního rozvoje ČR byla schválena Vládou ČR dne 20.4.2009, č. usnesení 929 a
její Aktualizace č.1 byla schválená vládou ČR č.usnesení 596. Stanovuje základní požadavky
na rozvoj území ČR a koordinaci rozvojových záměrů na území ČR i ve vztahu k sousedním
státům.
Dle tohoto dokumentu leží řešené území mimo rozvojové a specifické oblasti a
rozvojové osy. Není ani dotčeno dalšími záměry tohoto dokumentu. Obecně stanovené
požadavky na území upřesňují Zásady územního rozvoje.
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje
2.9.2008, č. Usnesení 834/08. Nabyly účinnosti 17.10.2008.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.3.2014 na svém 8,jednání vydalo usnesením č.437/14
Aktualizaci č.1 ZÚR Plzeňského kraje.Tato aktualizovaná ÚPD pro celé území kraje
nahradila dosud platné ZÚR Pl.kraje a je závazná pro vydání ÚP,RP a pro rozhodování
v území.V současné době platné aktualizace č.2 a č.4 ZÚR PK.
Prověření podmínek území obce Mrákov a jejich částí regulačním plánem výše
uvedená dokumentace neukládá. Jižní část řešeného území leží v přírodním parku Český les.
Další požadavky pro řešené území ZÚR nestanovuje.
3)Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot a požadavky na ochranu nezastavěného území
Územní plán Mrákov vytváří předpoklady k zabezpečení všech přírodních, civilizačních i
kulturních hodnot v řešeném území se zřetelem na péči OŽP a ochranu jeho hlavních složek:
- půdy, vody a ovzduší (v souladu s §18,19 stav.zákona č.183/2006 Sb.)
Požadavky na ochranu architektonických , kulturních a urbanistických hodnot
Mrákov: kostel sv.
parc.č.
Starý
Klíčov:
Nový
Mlýneček:
Štítovky:
Smolov:

Vavřince

parc.č.

kaple
sv.
Klíčov

1,kříž

(mezi

Václava

na
:
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kostelem

a

čp. 78)
1649/10
pozemku
147
žádná
žádná
žádná
žádná

4)Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Územní plán Mrákov byl pořizován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.a jeho
novely č.350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a
prováděcími předpisy a to zejména podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákonem č. 500/2004
Sb., správní řád.
5)Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Pořizovatel dle §53 odst.4, tak před vydáním ÚP zajistil soulad návrhu ÚP zejména se
stanovisky (požadavky) dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.
6)Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení vč. výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí
V návrhu ÚP nebylo zpracováno posouzení na udržitelný rozvoj území vzhledem k tomu, že
navržené řešení není v konfliktu s problematikou udržitelného rozvoje území.
S ohledem na nekonfliktnost řešení návrhu ÚP nebyla stanovena v Zadání potřeba zpracovat
posouzení vlivu na ŽP a rovněž nebyla stanovena nutnost zpracování posouzení vlivu na
Natura 2000.
Návrh ÚP svým rozsahem nemůže ovlivnit udržitelný rozvoj území. Lokality řešené návrhem
ÚP leží mimo hodnotná přírodní území, nedojde tak k narušení životního prostředí.
7)Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst.5 SZ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ve stanovisku ze dne……………..

8)Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 SZ zohledněno
Nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj z
hlediska životního prostředí, a proto příslušný úřad (Krajský úřad, odbor životního prostředí)
nevydával stanovisko k návrhu koncepce.
9)Výsledek přezkoumání ÚP podle § 53 odst.4 SZ
Územní plán Mrákov je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního
rozvoje Plzeňského kraje (viz kapitola 2) odůvodnění)
Územní plán Mrákov je v souladu s cíli a úkoly územního plánování zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot a s požadavky na ochranu nezastavěného
území (viz kapitola 3) odůvodnění).
Územní plán Mrákov je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů (viz kapitola 4) odůvodnění).
Územní plán Mrákov je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
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(viz kapitola 5) odůvodnění).
10)Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Zdůvodnění vybrané varianty řešení
V návrhu ÚP Mrákov nebylo požadováno variantním řešení.
Zdůvodnění navrženého řešení

-

-

-

Řešené území vykazuje vysoký stupeň kvality.Katastrální území administrativní obce
Mrákov navazuje v nedaleké vzdálenosti na svém severním okraji na město Domažlice se
kterým je dopravně spojeno jednak silnicí I/22,jednak silnicí III/1907.V severní části
řešeného území v katastru obce Smolov vede železnice č.185 Domažlice-KlatovyHoražďovice předměstí.
Ostatní silnice III.tříd tvoří páteřní komunikace v jednotlivých sídlech a s ohledem na
dopravní zatížení není navrženo jejich přeložení mimo zastavěnou část sídel.
Administrativní obec tvoří vyjma Mrákova obce Klíčov u Mrákova (Starý Klíčov,Nový
Klíčov,Štítovky,Mlýneček) a Smolov.
Koncepce návrhu vychází z daných možností jednotlivých sídel,ovlivňuje ji
geomorfologie terénu a dopravní dostupnost zastavitelných ploch. Základní koncepce
uspořádání území vychází z urbanistických hodnot sídel řešeného území,která representují
sídelní strukturu jižní části domažlického regionu. Předmětná sídla sloužila především pro
bydlení v rodinných domech a usedlostech. Koncepce územního plánu dále rozvijí
především plochy pro bydlení v RD a umisťuje v některých obcích plochy pro drobnou a
zemědělskou výrobu. V rámci řešeného území jsou navržena opatření ke zmírnění
ohrožení v území povodněmi,či jinými přírodními katastrofami .Jedná se o poldry na
Tlumačovském a Smolovském potoce.V návrhu jsou zohledněny závěry KPÚ obcí v k.ú.
Mrákov,Klíčov u Mrákova a Smolov.

Hlavní cíle rozvoje v jednotlivých obcích

Smolov
Sídlo leží v separátní poloze na severním okraji řešeného území,dopravně obslouženo státní
silnicí III/1908,která zde končí.
Dle požadavků Zadání se návrh ÚP soustřeďuje na umístění zastavitelných a přestavbových
ploch pro bydlení venkovské (BV).
Zastavitelné plochy pro venkovské bydlení Z01,Z02,Z03,Z04 navazují na stávající zástavbu.
Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu
obce a to pomocí místních komunikací C a D1.Rovněž jsou napojeny na technickou
infrastrukturu obce,t.zn..že využívají stávající systém zásobování pitnou vodou a
odkanalizování. Jsou připojeny na systém zásobování el.energií,zemní plyn není k dispozici a
ani v návrhu ÚP se s jeho zavedením nepočítá.
Kapacity zastavitelných ploch pro bydlení umožňují situování cca 14 izolovaných RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
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Mrákov
V obci je sídlo obecního úřadu..Dle požadavků Zadání se koncepce návrhu soustřeďuje na
rozvojové plochy pro bydlení příměstské a smíšené obytné,v oblasti výroby pak na rozvoj
zemědělské výroby. Zastavitelné plochy (BI,BS) navazují bezprostředně na zastavěnou část
sídla. Hlavní podíl rozvojových ploch je soustředěn na jihozápadní a východní okraj sídla.
Méně výrazné jsou rozvojové plochy na severním okraji obce. Zastavitelné plochy
representují,Z06 na severu,Z07,Z08,Z09,Z10,Z11,Z33 na jihozápadě,Z14,Z14a,Z15 na
východě. V rámci sídla je návrh doplněn o přestavbové plochy pro bydlení příměstské (BI)
P01,P02,P04,které jsou rozmístěny po celém půdorysu stávající obce a representují možnost
zástavby volných ploch uvnitř zastavěné části sídla.
Páteřní komunikaci v obci představují silnice III/1903 a III/1907 které dál pokračují ve směru
osy V-Z do Tlumačova a Kouta na Šumavě a směrem na jih pak přes Starý Klíčov do
Mlýnečku.
Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu
obce a to pomocí místních komunikací C a D1.Rovněž jsou napojeny na technickou
infrastrukturu obce,t.zn.,že jsou odkanalizovány na ČOV,zásobeny pitnou vodou ,zemním
plynem a jsou připojeny na systém zásobování el.energií.
Kapacity zastavitelných ploch pro bydlení umožňují situování cca 58 izolovaných
RD,přestavbové plochy pak dovolují umístit cca 16 RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
Klíčov u Mrákova (Starý Klíčov)
Sídlo Klíčov u Mrákova sestává ze Starého a Nového Klíčova,Štítovek a Mlýnečku. Starý
Klíčov je dnes urbanisticky srostlý s Mrákovem a tvoří tak jeden celek.
Dle požadavků Zadání se návrh ÚP soustřeďuje na umístění zastavitelných a přestavbových
ploch pro bydlení příměstské (BI).Mimo to jsou na severním a jižním okraji sídla navrženy
zastavitelné plochy Z18,Z19,Z20 pro drobnou výrobu (VD).
Pro bydlení příměstské (BI) se jedná o zastavitelné plochy Z12,Z13,pro přestavbové plochy
příměstakého bydlení (BI) je vyčleněna plocha P05.
Na jihu od Starého Klíčova jsou v návhu ÚP vyčleněny rozsáhlé plochy pro další rozvoj
stávající zemědělské farmy.Jedná se ozastavitelné plochy Z21.
Páteřní komunikaci v sídle tvoří silnice III/1839,na ni se napojuje v sídle silnice III/1839a.
Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu
obce a to pomocí místních komunikací C a D1.Rovněž jsou napojeny na technickou
infrastrukturu obce,t.zn.,že jsou na ČOV v Mrákově,zásobeny pitnou vodou ,zemním plynem
a jsou připojeny na systém zásobování el.energií.
Klíčov u Mrákova (Nový Klíčov,Śtítovky)
Nový Klíčov leží jižně od Starého KLíčova na státní silnici III/1909 a je dnes spojen s částí
nazývanou Štítovky.
Dle požadavků Zadání se návrh ÚP soustřeďuje na umístění zastavitelných a přestavbových
ploch pro bydlení venkovské (BV).Mimo to jsou na severním okraji sídla navrženy
zastavitelné plochy Z23 pro drobnou výrobu (VD).
Zastavitelné plochy pro venkovské bydlení Z24,Z25,Z27a Z35 vesměs doplňují stávající
proluky v současné zástavbě.Přestavbové plochy pro venkovské bydlení representují plochy
ve Štítovkách P06,P07,P08.
Vyjma drobné výroby v Novém Klíčově jsou ve Štítovkách navrženy rozvojové plochy pro
zemědělskou výrobu (VZ) a to na plochách Z28 a Z34.
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Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu
obce a to pomocí místních komunikací C a D1.Rovněž jsou napojeny na technickou
infrastrukturu obce,t.zn..že využívají stávající systém zásobování pitnou vodou a
odkanalizování. Jsou připojeny na systém zásobování el.energií,zemní plyn není k dispozici a
ani v návrhu ÚP se s jeho zavedením nepočítá.
Klíčov u Mrákova (Mlýneček)

Mlýneček leží nejjižněji na silnici III/1907,která zde končí. Jedná se o samostatné sídlo
zasazené do okolní přírody.
Dle požadavků Zadání se návrh ÚP soustřeďuje na umístění zastavitelných ploch Z30 pro
bydlení venkovské (BV).
Všechny zastavitelné plochy jsou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu obce a to
pomocí místních komunikací C a D1.Rovněž jsou napojeny na technickou infrastrukturu
obce,t.zn..že využívají stávající systém zásobování pitnou vodou a odkanalizování. Jsou
připojeny na systém zásobování el.energií,zemní plyn není k dispozici a ani v návrhu ÚP se
s jeho zavedením nepočítá.
Kapacity všech zastavitelných ploch v k.ú.Klíčov u Mrákova pro bydlení umožňují situování
cca 18 izolovaných RD a přestavbové plochy pak dovolují umístit cca 9 RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
Dopravní infrastruktura
Silniční doprava

-

-

-

Hlavní dopravní páteří obce Mrákov i ostatních řešených obcí jsou státní silnice
III.třídy. Z tahu I/22 Domažlice – Klatovy odbočuje jižním směrem silnice III/1907, která
prochází západně od Smolova, po východním okraji Mrákova, celým Starým Klíčovem
až do obce Mlýneček, kde končí. Jižně od Mrákova z ní odbočuje silnice III/1909 do
Nového Klíčova a Štítovek, kde také končí. Mrákovem ještě ve směru východ - západ
prochází silnice č. 1903, po západním okraji přichází do obce silnice č. 1902 a v obci
spojnici silnic III/1903 a III/1907 tvoří další silnice III. třídy č. 1906.
Ostatní místní komunikace připojují plochy stávající i navržené obytné zástavby a to
komunikacemi v kategorii místní komunikace obslužná C3. Parkování a odstavování
vozidel je realizováno převážně na vlastních pozemcích, větší parkovací plochy jsou u
hřbitova, u obecního úřadu a u restaurace v Klíčově.
Severní cíp řešeného území protíná železniční trať č.185 – Domažlice - Klatovy Horažďovice předměstí.
Krajská silniční síť, místní komunikace, polní cesty, chodníky, garáže, parkoviště
Krajská silniční síť, místní komunikace
silnice III/1902 do obce přichází z jihu od Krásnice, na silnici III/1903 se napojuje na
západním okraji Mrákova. V řešeném území se nedotýká obytné zástavby. V návrhu
dochází k úpravám šířkových parametrů silnice a k úpravám křižovatek jak se silnicí
III/1903, tak s místními komunikacemi.
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-

-

-

-

silnice III/1903 prochází celým Mrákovem ve směru západ - východ, v centru obce
nevyhovuje svými směrovými ani šířkovými parametry. V návrhu dochází k šířkovým
úpravám silnice a k úpravám napojení stávajících i navrhovaných místních komunikací.
silnice III/1906 spojuje v obci silnice III/1903 a 1907, prochází oboustrannou obytnou
zástavbou. V návrhu se ponechává ve stávající trase s úpravou šířkových parametrů dle
kategorizace státní silniční sítě.
silnice III/1907 ve směru od Domažlic (z I/22) prochází západně od Smolova, po
východním okraji Mrákova přes Klíčov do obce Mlýneček, kde končí. V průběhu trasy se
navrhují převážně šířkové úpravy dle kategorizace státní silniční sítě a úpravy napojení
místních komunikací. Jižně od Mrákova se upravuje styková křižovatka se silnicí III/1909.
silnice III/1908 odbočuje ze silnice III/1907 do obce Smolov, kde končí. Svými
technickými parametry (šířkové, směrové) neodpovídá silnici III. třídy. Před obcí se
mimoúrovňově kříží se železniční tratí č. 185. V návrhu se počítá dle možností se
šířkovými úpravami komunikace.
silnice III/1909 za Klíčovem odbočuje ze silnice III/1907 směrem na Nový Klíčov a
Štítovky, kde končí. V návrhu se tato styková křižovatka upravuje a dále se počítá
s úpravou šířkových parametrů dle kategorizace státní silniční sítě.
podél všech silnic III. třídy ve styku s obytnou zástavbou se navrhují dle šířkových
možností oboustranné chodníky pro pěší.
základní síť místních komunikací zpřístupňuje stávající i navržené plochy pro zástavbu či
přestavbu území a jsou navrženy jako komunikace motoristické C3 (s chodníky pro pěší )
a D1.
u stávajících tras komunikací se jedná o rekonstrukce především se šířkovými úpravami
v zastavěném území dle typu příčného uspořádání komunikací
všechna napojení místních komunikací či sjezdů na páteřní silnice III. třídy musí
vyhovovat z hlediska rozhledových poměrů
podrobné řešení komunikací zpřístupňujících jednotlivé parcely v plochách určených
k zástavbě či přestavbě území bude součástí dalších stupňů PD
do návrhu byl zahrnut i východní obchvat obce, který by převáděl nákladní dopravu
z průmyslových ploch v jihovýchodní části Mrákova mimo zastavěnou část obce.
místní komunikace v okolních obcích umožňují přímou dopravní obsluhu řešeného území
v návaznosti na silnice III. třídy. V návrhu ÚP se jedná převážně o šířkové úpravy těchto
komunikací a úpravy jejich napojení na nadřazenou silniční síť.
Polní cesty
budou navazovat na místní resp. účelové komunikace v dostatečných technických
parametrech a zpřístupňovat zemědělské a lesní pozemky
Chodníky pro pěší
jsou navrhovány v dotyku s obytnou zástavbou podél silnic III. třídy a místních
komunikací typu C.
Garáže
garážování se předpokládá na vlastních pozemcích resp. pod objekty.
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-

-

Parkoviště
v nově navrhovaných rozvojových plochách bude parkování realizováno v plochách
jednotlivých subjektů
u rodinných domků je počítáno s odstavováním vozidel na vlastních pozemcích.
větší lokality pro parkování plocha jsou u hřbitova, u obecního úřadu a u restaurace v
Klíčově.
Zastávky autobusů
umístění zastávek v návrhu územního plánu vychází z jejich dnešní polohy. Jejich přesné
umístění na zálivech mimo jízdní pruhy komunikací a zajištění rozhledů na výjezdu
z nich, musí být posouzeno v dalším stupni projektové dokumentace. Plocha sdružených
zastávek autobusů při silnici III/1903 bude upravena v návaznosti na celkové využití
okolního prostoru.

-

Návrhové kategorie silnic :
silnice III. třídy - S 7,5/60 - mimo zastavěné území

-

Typ příčného uspořádání :
silnice III. třídy MO2 10/7/50 - v zastavěném území
místní komunikace MO2 10/7/50

-

Cyklistická doprava
ze severu řešeného území po silnici III/1907 vede místní cyklotrasa č. 2014, která
odbočuje východním směrem po silnici III/1903 směr Kout na Šumavě.Z jihu vstupuje do
řešeného území cyklotrasa č.2196,která pokračuje dále na jižní okraj Štítovek a odtud po
účelových komunikacích až do Kouta na Šumavě.

-

Turistické trasy
od severu z Domažlic je přes celé řešené území vedena značená modrá turistická trasa po
silnicích III. třídy až do Štítovek a odtud dále pokračuje na jižní okraj řešeného území a
dále do Všerub.Ve směru osy Z-V je vedena řešeným územím v k.ú. Klíčov u Mrákova
přes Mlýneček,jižní okraj Štítovek a dále kolek statku Bělohrad až do Brůdku červená
turistická trasa.

-

Autobusová hromadná doprava
návrh předpokládá zachování linek autobusové dopravy

-

Zařízení dopravy
v katastrálním území obce Mrákov se nenachází žádné dopravní zařízení a ani není
požadováno v návrhu ÚP zařízení dopravy umístit.

-

Železniční doprava
severní cíp řešeného území protíná železniční trať č.185 – Domažlice - Klatovy Horažďovice předměstí.
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Technická infrastruktura
Vodní hospodářství
Z vodohospodářského pohledu spadá oblast do dvou různých povodí a moří (Baltského
a Černého).Mezi obcí Klíčov a Nový Klíčov prochází rozvodí.Severní část území je
povodím Radbuzy (Smolovský a Tlumačovský potok). Jižní část území je povodím
řeky Regen (Rybniční a Bělohradský potok).
Smolovský potok pramení nad Starým Klíčovem ve výšce 490 m.n.m.,jeho levostranný
přítok pramení v údolí mezi Mrákovem a Starým Klíčovem,v údolnici je do něj
zaústěna výusť z obecní ČOV. Povodí Smolovského potoka až ke hrázi Smolovského
rybníka má plochu 19,43 km2. Průměrný dlouhodobý roční průtok činí 116 l/s.
Hydrologické údaje ke hrázi Smolovského rybníka
m-denní průtoky
m (dny)
30
90
180
Qm(m3/s)
0,256
0,134
0,077

270
0,047

355
0,021

364
0,014

n-leté průtoky
n (roky)
Qn(m3/s)

20
10,88

20
14,96

100
20,06

1
3,06

5
5,78

10
7,82

Rybniční potok protéká Mlýnečkem,jeho východní částí.Na jeho toku se nacházejí
drobné vodní nádrže. Potok pramení na kotě 510 m.n.m. Malá vodní nádrž na tomto
potoce se nachází mezi Novým Klíčovem a Štítovkami.
Významnou vodní nádrží je nová vodní nádrž vybudovaná v 80 tých letech min.století v
k.ú. Klíčov u Mrákova.Je napájena ze Smolovského potoka.Akumulace vody byla
vybudována pro závlahy zemědělských pozemků ZD Mrákov.V současné době tomuto
účelu již neslouží,je využívána pro chov ryb a vodní drůbeže.Uvnitř sídel Mrákov a
Starý Klíčov se nacházejí další dvě malé vodní nádrže.
Všechny vodní toky v řešeném území nejsou vodárenskými ani vodohospodářsky
významnými vodními toky.Tyto vodní toky byly v minulosti upravovány a jsou ve
správě – toky v povodí Radbuzy – Povodím Vltavy Plzeň, toky v povodí Řezné potom
ve správě Lesy české republiky s.p., Oblastní správa toků Plzeň.
Pro zmírnění negativních důsledků přívalových vod (vzniku povod’nových stavů) a
zároveň pro snížení rychlého odtoku povrchových vod jsou na Tlumačovském a
Smolovském potoce navrženy poldry.
Správci vodního toku bude zachován přístup k vodnímu toku a zachována možnost
užívání pozemků v souběhu s vodním tokem v šířce 6m od břehové čáry drobného
vodního toku.
Ochranná pásma
V současné době jsou v řešeném území vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojůprameniště Smolov,prameniště Mrákov a prameniště Klíčov.Ochranná pásma jsou
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vyhlášena ve dvou stupních.Nejvyšší ochrana je v ochranném pásmu I.stupně.které je v
prameništi jímacích objektů oploceno.Ochranné pásmo II.stupně není členěno na vnitřní
a vnější.
Vodní zdroje v obcích Nový Klíčov,Štítovky a Mlýneček nemají stanovena ochranná
pásma.Tyto vodovody nejsou v majetku obce a ve správě CHVAK,jedná se neformální
sdružení připojovatelů.V obci Nový Klíčov je vlastní vodní zdroj chráněn vlastním
zděným objektem.Vodní zdroj pro Štítovky je oplocen.
Vodovody - ochranné pásmo 1,5 m od vnitřního povrchu potrubí, tj. 1,5 m + DN potrubí
+ 1,5 m
Kanalizace - ochranné pásmo 1,5 m od vnitřního povrchu potrubí, tj. 1,5 m + DN
potrubí + 1,5 m, platí do DN potrubí 500 mm, pro větší DN nad 500
je ochranné pásmo 2,5 m od vnitřního povrchu potrubí, při hloubce uložení
potrubí větší než 2,5 m se dále ochranné pásmo zvyšuje o
1,0 m, takže např.pro DN 600, hloubky uložení 3,5 m bude ochranné pásmo : 3,5
+
0,8
(šířka
trouby)
+
3,5
=
7,8
m,
tj.3,5
m
od
povrchu potrubí.
V obci Mrákov je provozována ČOV,která má stanoveno ochranné pásmo 50 m od
oplocení objektu.
Zásobování vodou – stávající stav
V obcích Mrákov - Starý Kličov je vybudován vodovodní systém zásobováni
obyvatelstva pitnou vodou, který je tvořen zdrojem vody- vrtem západně od obce
Mrákov a Starý Kličov a zásobováním z vrtaných studen jiného zdroje čerpací stanice
Smolov a dále vodovodním řadem z vodojemu Nevolice. Systém využívá vodojemy
Kličov 2 x 100 m3 , VDJ Mrákov 40 m3 Celkový objem akumulace tak činí 240 m3 (v
současné době se nevyužívá VDJ Kličov II - 2 x 30 m3 a prameniště Kličov z důvodu
závadnosti vodního zdroje) Spotřebišté Mrákov - Starý Kličov je propojeno se
skupinovým vodovodem Smolov Tento vodní zdroj a akumulace vypomáhají vlastním
vodním zdrojům obce Mrákov, dále je do obce přiveden zásobovací řad v vodovodního
systému Nevolice s vodojemem 400 m3. Vodovodní systém Mrákov - Kličov provozuje
firma CHVaK Domažlice Dle podkladů provozovatele mají v současnosti vodní zdroje
v lokalitě Mrákov využitelnou vydatnost 1,5 l/s, zbývající voda se do vodovodního
systému dodává z lokality Smolov a Nevolice .Ve stávající zástavbě jsou převážné v
komunikačním prostoru realizovány rozvodné vodovodní řady různého stáří a materiálu.
Vodovodní systém v obci provozuje CHVaK Domažlice Pro stávající stav zastavěnosti
v obci je vodovodní systém vyhovující Průběžné je vodovodní systém doplňován dle
potřeby novými řady dle projektové přípravy provozovatele vodovodu CHVaKu
Domažlice.

Výpočet potřeby pitné vody pro stávající stav
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Průměrná denní potřeba vody
a) bytový fond
1154 osob x 0,126

……………………..

145,4 m3/den

b) občanská a technická vybavenost
- základ.1154 osob x 0,030
- ZŠ

34,6 m3/den

……………………..

10,00 m3/den

250 žáků x 0,04I

- prodejny 20 x 0,080

1,60 m3/den-

- stravovací kapacity 440 jídel x 0,025

11,00 m3/den

občanská a technická vybavenost celkem

57,2 m3/den

c) průmysl – živnosti 60 zaměst. x 0,120

7,2 m3/den

d) zemědělství 250 zaměstnanců x 80 I

20,0 m3/den

celková potřeba pitné vody

229,8 m3/den

potřeby vody v m3/den a l/s - stávající stav

Rekapitulace

Qd

Qm

m3/den

m3/den

obyvatel

145,4

218,1

Qd
l/s
1,68

vybavenost

57,2

85,8

0.66

1,00

2.50

průmysl

7.20

10,1

0 08

0 11

1.40

zemédélství

20,00

28,0

0.23

0.32

0,88

rezerva

10,2

0,13

0.18

0,45

Celkem

240,0

2,78

4,13

11,53

18,0
360,0

Qm
l/s
2,52

Qh
l/s
6,30

Roční potřeba vody - stávající stav
Qroč = (145,4 + 57,2 + 10,2) x 365 + 27,2 x 260 = 83 700 m3/rok
stávající vodojemy
Mrakov I
40 m3
(Klíčov II
60 m3
Klíčov I
2 x 1 0 0 ni'
Nevolice
400 m3
Celkem

483,3/481 3
481 3/478,8 v souč.dobé není využíván)
496,8/493,5
486,96/481,94

až 640 mJ

Výpočet akumulace
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Vc = Vz + Vpož + Vpor = 0,6 x 360 + 14 + 41,5 x 3 = 354,5 m '
Podle doporučené akumulace ve vodojemu je stávající akumulace ve VDJ Mrákov a
VDJ Klíčov 240 m3, ta je nedostatečná a proto je nutno doplňovat systém z propojení
do VDJ Nevolice a ČS Smolov
V obci Smolov je vodovodní systém veřejného vodovodu v provozu CHVAK
Domažlice
V obci Mlýneček je provozován vodovod ve správě uživatelů. Zdrojem vody je
studna,vodojem,zásobní a rozvodný řad z roku 1934.Vodojem (neoplocený) na okraji
lesa má objem 20 m3.Vydatnost zdroje 5600 l/den, t.j cca 0,065 l/s
V obci Nový Klíčov je provozován vodovod ve správě uživatelů. Pochází z roku 1953.
Vodním zdrojem je kopaná studna s čerpací a tlakovou stanicí.Voda není
upravována.Dle uživatelů je vodnost dostatečná. Vydatnost není známa,odhadem 0,106
l/s.
V obci Nový Klíčov-Štítovky je provozován vodovod ve správě uživatelů. Pochází
z roku 1936.Vodním zdrojem je kopaná studna při silnici Štítovky-Nový Klíčov, která
je oplocena. Ze studny je voda čerpána do vodojemu na severu obce o objemu cca 15
m3.Zásobní řad zásobuje obytné domy v obci. Přepad vodojemu je zaústěn do malé
vodní nádrže v obci.
Zásobování vodou – návrh
Vodovodní systém v obci provozuje CHVaK Domažlice Pro stávající a výhledový stav
zastavěnosti v obci je vodovodní systém vyhovující. Průběžné bude vodovodní systém
doplňován dle potřeby novými řady dle potřeby zásobování vodou rozvojových území

Výpočet potřeby pitné vody pro návrhový stav
Průměrná denní potřeba vody
a) bytový fond
1400 osob x 0,126

……………………..

176,4 m3/den

b) občanská a technická vybavenost
- základ.1400 osob x 0,030
- ZŠ

370 žáků x 0,040

- MŠ

30 žáků x 0,060

……………………..

42,0 m3/den
14,8 m3/den
1,80 m3/den

- sport.areál 30 osob x 0,060

1,80 m3/den

- kulturní sál 650 míst x 0,005

3,30 m3/den

- prodejny 30 x 0,080

2,40 m3/den

- stravovací kapacity 660 jídel x 0,025
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16,5 m3/den

82,6 m3/den

občanská a technická vybavenost celkem
c) průmysl – živnosti 90 zaměst. x 0,120

10,8 m3/den

d) zemědělství 250 zaměstnanců x 80 I

20,0 m3/den

celková potřeba pitné vody

289,8 m3/den

potřeby vody v m3/den a l/s - stávající stav

Rekapitulace

Qd

Qm

m3/den

m3/den

obyvatel

176,4

264,6

Qd
l/s
2,04

Qm
l/s
3,06

Qh
l/s
7,65

vybavenost

82,6

123,9

0,96

1,44

3,60

průmysl

10,8

16,2

0,13

0,19

0,48

zemédélství

20,00

28,0

0,23

0,34

0,85

rezerva

10,2

17,3

0,12

0,18

0,45

Celkem

300,0

450,0

3,47

5,21

13,03

Roční potřeba vody - návrh
Qroč = (176,4 + 82,6 + 10,2) x 365 + 30,8 x 260 = 100 300 m3/rok
stávající vodojemy
Mrakov I
40 m3
(Klíčov II
60 m3
Klíčov I
2 x 1 0 0 m3
Nevolice
400 m3
Celkem

483,3/481 3
481 3/478,8 v souč.dobé není využíván)
496,8/493,5
486,96/481,94

až 640 mJ

Výpočet akumulace
Vc = Vz + Vpož + Vpor = 0,6 x 450 + 14 + 13,03x3,6 x 3 = 410 m3
Podle doporučené akumulace ve vodojemu je stávající akumulace ve VDJ Mrákov a
VDJ Klíčov 240 m3, ta je nedostatečná a proto je nutno doplňovat systém z propojení
do VDJ Nevolice a ČS Smolov
V části Mrákov a Starý Klíčov jsou navrženy nové zastavitelné plochy Z06 až Z 21 a
přestavbové plochy P 01 až P 05, kde se předpokládá celkem 89 RD, nárůst potřeby
vody je zahrnut v celkové bilanci pro Mrákov a Klíčov
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V obci Smolov je vodovodní systém veřejného vodovodu v provozu CHVAK
Domažlice, rozvoj obce předpokládá 4 plochy Z 01 až Z 04 pro 14 RD, které budou
zásobovány z veřejného vodovodu, který může být doplněn o prodloužení stávajících
vodovodních řadů
V obci Nový Klíčov je provozován vodovod ve správě uživatelů. Pochází z roku 1953.
Vodním zdrojem je kopaná studna s čerpací a tlakovou stanicí. Voda není
upravována.Dle uživatelů je vodnost dostatečná. Vydatnost není známa, odhadem 0,106
l/s, rozvoj obce předpokládá zastavitelné plochy Z 24 až Z 25,Z27 a Z35 plochy pro
bydlení - 4 RD a drobná výroba, které budou zásobovány ze stávajícího vodovodu
V obci Nový Klíčov - Štítovky je provozován vodovod ve správě uživatelů. Pochází
z roku 1936. Vodním zdrojem je kopaná studna při silnici Štítovky-Nový Klíčov, která
je oplocena. Ze studny je voda čerpána do vodojemu na severu obce o objemu cca 15
m3. Zásobní řad zásobuje obytné domy v obci. Přepad vodojemu je zaústěn do malé
vodní nádrže v obci. Nové rozvojové plochy jsou Z 27 – 1 RD,P06-P08 pro venkovské
bydlení a Z 28,Z34 zemědělská výroba, předpoklad využití stávajících kapacit
vodovodu.
V obci Mlýneček je provozován vodovod ve správě uživatelů. Zdrojem vody je studna,
vodojem, zásobní a rozvodný řad z roku 1934. Vodojem (neoplocený) na okraji lesa má
objem 20 m3. Vydatnost zdroje 5600 l/den, t.j cca 0,065 l/s. Nové rozvojové plochy
Z 30 představují 2 RD , předpoklad zásobování vodou ze stávajících kapacit, případně
individuálních zdrojů
- V koncepci zásobování nových objektů (obytných, průmyslových, zemědělských apod.)
užitkovými vodami se doporučuje zachycení dešťových vod v jímkách, ze kterých budou
tyto vody následně využívány ( např. pro sociální zařízení) a dále jako voda pro
závlahu. Přepad z jímek bude zasakován. Pro případ přívalových dešťů či
prokazatelném nevhodném podloží pro zasakování, je možno tyto vody odvádět do
kanalizace či vodních toků.
Z hlediska zabezpečení zdrojů požární vody je dostatečná kapacita vody ve
vodojemech,dimenze vodovodních řadů se navrhuje DN 100 a při rekonstrukci
stávajících LT 80 a PE 90 bude řešeno výměnou za DN 100 tak,aby vydatnost
požárních hydrantů byla zajištěna.Zdroje požární vody budou splňovat ČSN 736639 a
ČSN 730873.
Odkanalizování – stávající stav
Stávající odkanalizováni obci Mrákov a Starý Klíčov je řešeno jednotnou kanalizační
síti která je tvořena kanalizačním sběračem a jednotlivými uličními stokami. Průtok
naředěných spaškových a dešťových vod na mechanickou část Qmax = 145 l/s, na
biologickou část Qmax = 6,48 l/s, Objem dešťové nádrže = 168 m3. Na základě
projektu VHP byla doplněna kanalizační síť novou splaškovou kanalizací doplnění
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kanalizační sítě i pro budoucí zastavitelné plochy sídla s jednou čerpací kanalizační
stanicí a výtlakem s připojením na gravitační kanalizaci. Kanalizační sběrač je vybaven
odlehčovaci komorou v prostoru před ČOV, která zajišťuje rozděleni průtoku splašků a
naředéných splašků na biologickou část centrální obecni čistírny a zbývající část
dešťových vod se pak odlehčuje do recipientu ČOV je vybavena dešťovou zdrží objemu
168 m3 ze které jsou potom odpadni vody čištěny na mechamcko-biologické sekci ČOV
Odtok z odlehčovaci komory na ČOV je cca 100 - 145 l/s Recipientem vypouštěni vod
je Smolovský potok č.hp 1 10 0: 048 s průtokem Q355 = 6 l/s Kvalita vody v parametru
BSK5= 2 mg/l
Vlastni mechanicko biologická čistírna je provozována v následující sestavě
mechanické čištěni biologické čištění a kalové hospodářství ČOV je navržena na
následující hodnoty
Q24 = 248,34 m3/den = 2,87 l/s
Qhmax = 23,34 m3/hod = 6,48 l/s
Qhmin = 6,05 m3/hod = 1,68 l/s
Počet EO = 1080
Denní bilance BSK5 = 55,08 kg/den
ČOV je navržena na principu aktivace s částečnou aerobní stabilizaci kalu Obsahuje 3
ks balené ČOV typu VHS s mechanickým provzdušňováním hřebenovými bubny a
recirkulaci vratného kalu Mechanické čištěni je tvořeno strojně stíranými česlemi a
vertikálním lapákem pisku Mechanicky předčišténá voda je přiváděna na tři biologické
aktivační jednotky Biologický reaktor tohoto typu tvoří ocelová nádrž , rozdělená
přepážkou na aktivaci a dosazovák K provzdušňováni aktivační směsi slouží hřebenové
bubny . Čistírna BČ 90 D má kapacitu 225 m3/den
Recirkulace kalu je řešena čerpací stanici, zbytkový kal je čerpán do zahušťovaci nádrže
a dále je řešeno odvodňováni na kalových polích v areálu ČOV Převážné v zimě se
zahuštěný kal odváži fekálním vozem
V rámci mechanického čištěni je řešena
dešťová zdrž, jejíž obsah je v době minimálních průtoků na ČOV rovněž biologicky
čištěn. Denní množství odpadních vod před rekonstrukcí překračují kapacitu původně
navržené ČOV a jsou
Hydrotechnické výpočty - stávající stav
Q24 = 285 m3/den = 11.88 m3/ hod = 3,29 l/s
Max, hodinové množství
min Qh = Q?4 x kh = 3,29 x 0,4 = 1,32 l/s = 4,73 m3/hod
max Qn = QI4 x kd x kh = 3.29 x 1,4 x 2,16 = 9,95 l/s = 35, 82 m3/hod
Roční množstvi
QROČ = 285 x 0,9 x 365 = 93 623 m3/rok
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Bilance látkového znečištění
Denní bilance
počet EO
285/0,18 - 1583 EO
BSKs = 1 583 x 0,060 = 94,98 kg/den
NL = 1 583 x 0,055 = 87,07 kg/den
CHSK= 1 583 x 0.120 = 189.96 kg/den
N-HN4= 1 583 x 0,012 = 18,99 kg/den
Specifické znečištěni
BSKs = 94,98 x 1000 : 285 = 333 mg/l
NL =87,07x1000 285 = 305 mg/l
CHSK = 189,96 x 1000 285 = 666 mg/l
N NH4 = 18,99 x 1000 285 = 66.6 mg/l
V obci Smolov je k dispozici páteřní kanalizační stoka s délkou cca 300 m.Stoka
jednotné kanalizace je vyústěna do Smolovského rybníka.Obec má k dispozici
kanalizační řád. Povolené hodnoty: Q24 =. 3,75 m3/den = 0,04 l/s, Q max =.0,07 l/s
V obci Nový Klíčov je k dispozici kanalizační stoka jednotné kanalizace z 80.let.Stoka
je dlouhá cca 280 m a je zaústěna do koryta pravostranného přítoku Bělohradského
potoka. Obec má k dispozici kanalizační řád. Povolené hodnoty: Q24 =.5,7 m3/den =
0,07 l/s, Qmax= 0,10 l/s
V obci Nový Klíčov-Štítovky jsou k dispozici kanalizační stoky (DN 400,DN 300) o
celkové délce cca 420 m.Stoka je vústěna do silničního příkopu silnice Štítovky-Nový
Klíčov. Obec má k dispozici kanalizační řád. Povolené hodnoty: Q24=.4,2 m3/den =
0,05 l/s, Qmax = .0,07 l/s
V obci Mlýneček je k dispozici kanalizační stoka,která odvádí odpadní vody ze středu
obce.Stoka je cca 180 m dlouhá a je vyústěna do Rybničního potoka. Obec má
k dispozici kanalizační řád.
Povolené hodnoty: Q24 =.1,50 m3/den = 0,02 l/s, Qmax = 0,03 l/s
V obcích Smolov, Mlýneček,Nový Klíčov a Štítovky jsou splaškové vody likvidovány
v jímkách na vyvážení, biologických septicích a též pomocí MČOV.Provoz zajišťuje
OÚ Mrákov smluvně u CHVaK Domažlice.
Odkanalizování – návrh
V obci Mrákov je pro část Mrákov a Starý Klíčov vybudována centrální ČOV, na
kterou
je v návrhu ÚP odkanalizována veškerá zástavba zastavitelných a
přestavbových ploch.
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Stávající odkanalizováni obci Mrákov a Starý Klíčov je řešeno kombinovanou
kanalizační síti která je tvořena novou splaškovou kanalizací, které je doplněna
v koncové části kanalizační čerpací stanicí a krátkým výtlakem, v místech , kde není
realizována nová splašková kanalizace je v provozu jednotná kanalizace, tvořená
kanalizačním sběračem a jednotlivými uličními stokami. Pro stávající mechanicko
biologickou ČOV je zpracována projektová dokumentace ve stupni DUR, která řeší
rekonstrukci stávající ČOV, která bude provozována
v následující
sestavě
mechanické čištěni biologické čištění a kalové hospodářství ČOV je navržena na
následující hodnoty
Q24 = 514 m3/den = 6,0 l/s
Qhmax = 15,1 l/s
Qhdest = 60 l/s
Počet EO = 1960
Denní bilance BSK5 = 117,6 kg/den
Hydrotechnické výpočty pro návrh ČOV jsou předmětem dokumentace zpracovatele
návrhu rekonstrukce ČOV, jsou kapacitně výrazně vyšší než je předpokládaný rozvoj do
roku 2035, kdy předpokládaná velikost sídla Mrákov včetně rezervy činí 1 400
obyvatel, rekonstrukce ČOV uvažuje s počtem 2 300 obyvatel na stokové síti,
v přepočtu 1 960 EO.
Hydrotechnické výpočty - návrhový stav pro ČOV
Q24 = 514 m3/den = 21,4 m3/ hod = 6,0 l/s
Max, hodinové množství
min Qh = Q24 x kh = 6,0 x 0,4 = 2,4 l/s = 8,64 m3/hod
max Qn = Q24 x kd x kh = 6 x 1,4 x 1,8 = 15,1 l/s = 54,36 m3/hod
Roční množstvi
QROČ = 514 x 0,9 x 365 = 168 850 m3/rok
Bilance látkového znečištění
Denní bilance
počet EO
1 960 EO
BSKs = 1 960 x 0,060 = 117,6 kg/den
NL = 1 960 x 0,055 = 107,8 kg/den
CHSK= 1 960 x 0.120 = 235,2 kg/den
N-HN4= 1 960 x 0,012 = 39,2 kg/den
Pcelk= 1 960 x 0,0023 = 4,51 kg/den
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Hydrotechnické výpočty - návrhový stav pro rozvoj sídla do roku 2035
Q24 = 300 m3/den = 12,5 m3/ hod = 3,47 l/s
Max, hodinové množství
min Qh = Q24 x kh = 3,47 x 0,4 = 1,39 l/s = 5,0 m3/hod
max Qn = Q24 x kd x kh = 3,47 x 1,4 x 2,1 = 10,2 l/s = 36,72 m3/hod
Roční množstvi
QROČ = 100 300 m3/rok
Bilance látkového znečištění
Denní bilance
počet EO
1 400 EO
BSKs = 1 400 x 0,060 = 84,0 kg/den
NL = 1 400 x 0,055 = 77,0 kg/den
CHSK= 1 400 x 0.120 = 168,0 kg/den
N-HN4= 1 400 x 0,012 = 16,8 kg/den
Pcelk= 1 400 x 0,0023 = 3,22 kg/den
Kapacity navržené rekonstrukce ČOV jsou dostatečné
ČOV je navržena na principu nízkozatížené aktivace se stabilní nitrifikací a denitrifikací
s aerobní stabilizaci kalu Obsahuje 2 kruhové nádrže aktivace s vloženým usazovákem,
objekt hrubého předčištění, dešťovou zdrž, provozní objekt, kalové jímky a vlastní
odvodnění kalu. Stávající 3 ks balené ČOV typu VHS s mechanickým
provzdušňováním budou zrušeny, stejně jako původní kalojem a přidružené objekty
k původní ČOV. Plocha ČOV zůstává stejná, pro rekonstrukci není potřeba rozšiřovat
stávající plochu ČOV
Na základě rozvoje výstavby dle ploch určených územním plánem bude postupné
dostavovaná kanalizační sít v obci S ohledem na stáři kanalizace a použité trubní
materiály bude nutné postupně rekonstruovat stoky které svým charakterem nevyhovuji
podmínkám kladeným pro splaškovou kanalizaci. Dostavba nových kanalizačních stok
spojených s novými zastavovacími plochami dle ÚP Mraková je řešena v naprosté
většině gravitačním systémem. Pouze v malé části na severozápadním okraji obce a
jižně od stávající zástavby a zóny pro lehký průmysl budou řešeny z důvodu deprese
terénu odlišně – přečerpáváním splašků. Zde budou splaškové odpadni vody sváděny
do nejnižšího místa oddílnou splaškovou kanalizaci . Zde budou umístěny čerpací
šachty s výtlačným řadem do gravitační kanalizace s připojením na centrální ČOV.
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V části Mrákov a Starý Klíčov jsou navrženy nové zastavitelné plochy Z 06 až Z 21 a
přestavbové plochy P 01 až P 05, kde se předpokládá celkem 89 RD, nárůst potřeby
vody a její likvidace na ČOV je zahrnuta v celkové bilanci pro Mrákov a Klíčov
V obci Smolov je k dispozici páteřní kanalizační stoka s délkou cca 300 m.Stoka
jednotné kanalizace je vyústěna do Smolovského rybníka. Obec má k dispozici
kanalizační řád. Povolené hodnoty: Q24 =. 3,75 m3/den = 0,04 l/s, Q max =.0,07 l/s.
rozvoj obce předpokládá 4 rozvojové plochy Z 01 až Z 04, plochy pro 14 RD, které
budou odkanalizovány do stávajícího systému.
V obci Nový Klíčov je k dispozici kanalizační stoka jednotné kanalizace z 80.let.Stoka
je dlouhá cca 280 m a je zaústěna do koryta pravostranného přítoku Bělohradského
potoka. Obec má k dispozici kanalizační řád. Povolené hodnoty: Q24 =.5,7 m3/den =
0,07 l/s, Qmax= 0,10 l/s, rozvoj obce předpokládá zastavitelné plochy Z 23 až Z 26,
plochy pro bydlení - 4 RD a drobná výroba, které budou odkanalizovány do stávajícího
systému. V obci Nový Klíčov - Štítovky jsou k dispozici kanalizační stoky (DN 400,DN
300) o celkové délce cca 420 m. Stoka je vústěna do silničního příkopu silnice ŠtítovkyNový Klíčov. Obec má k dispozici kanalizační řád. Povolené hodnoty: Q24=.4,2 m3/den
= 0,05 l/s, Qmax = .0,07 l/s. Nové rozvojové plochy jsou Z 27 – 1 RD,P06-P08 pro
venkovské bydlení a Z 28,Z34 zemědělská výroba, předpoklad využití stávající kapacity
odkanalizování.
Odkanalizování v rozvojových lokalitách je řešeno pouze oddílnou kanalizací, přičemž
dešťová kanalizace po své trase na svodném území umožňuje rozliv a zasakování těchto
vod a pouze přepad odtéká do vodního toku.
V obci Mlýneček je k dispozici kanalizační stoka,která odvádí odpadní vody ze středu
obce.Stoka je cca 180 m dlouhá a je vyústěna do Rybničního potoka. Obec má
k dispozici kanalizační řád. Povolené hodnoty: Q24 =.1,50 m3/den = 0,02 l/s, Qmax =
0,03 l/s. Nové rozvojové plochy Z 30 představují 2 RD a, předpoklad využití stávající
kapacity odkanalizování.
V obcích Smolov, Mlýneček, Nový Klíčov a Štítovky jsou splaškové vody likvidovány
v jímkách na vyvážení, biologických septicích a též pomocí MČOV, s vypouštěním
odpadních vod do veřejné kanalizace, do vod povrchových a ve výjimečných případech
do vod podzemních nebo do jímek na vyvážení.
Provoz zajišťuje OÚ Mrákov smluvně u CHVaK Domažlice. V obcích Mlýneček ,
Štitovky a Nový Kličov se nepředpokládá změna v systému odkanalizování a ani
Program rozvoje vodovodů a kanalizaci okresu Domažlice v těchto obcích neřeší změnu
v likvidaci odpadních vod.
V následných projektových stupních je zapotřebí řešit podchycení dešťových –
povrchových vod v území a to tak, aby se těmito vodami umožnilo dotování podzemních
vod a zároveň se zabránilo vzniku povodňových stavů v nově navržené i stávající
zástavbě.
-
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Jsou též v návrhu ÚP navržena opatření v krajině ke snížení rychlého odtoku dešťové –
povrchové vody z území nebo která zamezí zaplavení zastavěných ploch přívalovými
dešti ve svažitém terénu a omezit rizika povodní.Jedná se o poldry na Tlumačovském a
Smolovském potoce.
Zásobování el.energií
1/ Vedení velmi vysokého napětí
V řešeném území se nevyskytují trasy velmi vysokého napětí.
2/ Vedení vysokého napětí, transformační stanice
Obec Mrákov a její části Starý Klíčov, Mlýneček, Nový Klíčov, Nový Klíčov-Štítovky a
Smolov jsou napájeny el.energií z transformovny 110/22 kV Domažlice,z vývodu Loučim.
VN linky napájí celkem 14 trafostanic.
Trafostanice v obcích řešeného území jsou podle označení na výkresu setříděny do
následující tabulky, kde je doplněno osazení transformátorem (typová velikost/osazený stroj):
ozn.

místo

název

TS-1
TS-2
TS-3
TS-4
TS-5
TS-6
TS-7
TS-8
TS-9
TS-10
TS-11
TS-12
TS-13
TS-14

Smolov
obec
Mrákov
náves
Mrákov
ZD
Mrákov
obec
Mrákov
sauna
Starý Klíčov obec
Starý Klíčov hala
Starý Klíčov RD
Starý Klíčov kravín
Nový Klíčov pila
Nový Klíčov obec
Mlýneček
obec
Lom Tisová lom
Bělohrad
statek

druh
stanice
příhradová
2SL
4SL
příhradová
2SL
4SL
příhradová
kabelová
příhradová
1SL
zděná
2SL
nezjištěno
1 SL

velikost
do kVA
400
630
400
400
630
400
400

osazená
vel.stroje
160
250
250
400
630
400
400

poznámka

výkon nezjištěn
400
400
400
400

400
250
100
100

400

100

Osazení trafostanic transformátory je pouze informativní, údaje jsou staršího data, ČEZ
neposkytuje v současné době potřebné údaje. U TS-8 údaj nezjištěn.
Ochranná pásma vedení VVN, VN a transformačních stanic jsou dána ustanoveními
zák. č. 458/2000 Sb.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která
činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m,
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c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV 30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.
Venkovní vedení nn nemají ochranné pásmo.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení
řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad
110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV
v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než
52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a
menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické
stanice je zakázáno:
e) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
f) Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
g) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život či majetek osob,
h) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst
porosty nad výšku 3 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat
trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
3/ Bilance potřeb elektrické energie
Stávající stav:
V Mrákově a Starém Klíčově je zaveden zemní plyn, v ostatních obcích není zaveden a
ani do budoucna se neuvažuje s jeho zavedením.
Stávající byty a rodinné domy stejně tak jako objekty v předpokládané výstavbě jsou
rozděleny do tří skupin podle spotřeby el. energie:
- byty skupiny A jsou byty, ve kterých je el. energie používána pro osvětlení a drobné
domácí spotřebiče s příkonem do 3,5 kVA, k topení a případně přípravě TUV jsou používány
kotle na plyn, k vaření je použit plyn; na byt je předpokládán výkon 7 kW
- byty skupiny B, ve kterých je vytápění plynovými kotli, elektřina používána
k přípravě TUV a k vaření; příkon na byt je předpokládán 11 kW
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- byty skupiny C - byty plně elektrifikované – elektřina je používána k osvětlení, vaření
i vytápění. Příkon na byt 28 kW.
Roztřídění není úplné, mohou se vyskytovat různé kombinace využívání energií, ve
stávající zástavbě se vyskytují kotle na tuhá paliva apod. V neposlední řadě je nutno počítat i
s využitím tepelných čerpadel.
V síti nn jsou v současné době odpovídající napěťové poměry.
Návrh:
Nové byty v rodinných domcích v plynofikované oblasti budou zařazeny většinou do
skupiny B s předpokladem částečného využití tepelných čerpadel, případně menší počet
domků i ve skupině C. Je předpokládán 90% podíl bytů stupně elektrifikace B a 10% podíl
skupiny C - plně elektrifikovaných domků. V obcích bez zavedeného plynu jsou
předpokládány domky ve skupině C.

4/ Návrh řešení
Předpokládaný nárůst elektrického příkonu je rozložen do několika lokalit a bude kryt
částečně ze stávajících transformačních stanic (v některých z nich na základě nárůstu příkonu
dojde k výměně transformátoru), částečně z nově vybudované trafostanice. Bude nutno
přeložit některá vedení vn. Dále je nutno poznamenat, že v současné době určuje způsob
zásobování elektrickou energií výhradně ČEZ na základě podaných žádostí o připojení – tzn.
určuje, zda se nové příkony připojí ze stávající sítě, zda bude vyměněn transformátor nebo
vybudována nová trafostanice. Návrh řešení je proto pouze informativní.
Zásobování elektrickou energií z jednotlivých trafostanic:
TS1
Z01-bydlení venkovské
BV
5
5 x 28 = 140
Z02BV
4
4 x 28 = 112
Z03BV
4
4 x 28 = 112
Z04BV
1
1 x 28 = 28
Celkem nárůst elektrického příkonu 392 x 0,41 = 161 kW. Pokrytí nárůstu ze stávající
trafostanice, osadí se nový transformátor 400 kVA.
TS2
Z06-bydlení individuální
BI
1
1 x 11 = 11
Z07
BI
1
1 x 11 = 11
Z08
BI
2
2 x 11 = 22
Celkem nárůst elektrického příkonu 44 x 0,6 = 27 kW. Pokrytí nárůstu ze stávající
trafostanice, osadí se vzhledem k předpokládanému nárůstu odběru i u stávající výstavby
nový transformátor 400 kVA.
TS3
Z15
BI
12
10 x 11 + 1 x 28 = 138
Z16-výroba zemědělská
VZ
předpoklad 20 kW
Celkem nárůst elektrického příkonu 265 x 0,37 + 20 x 0,6 = 110 kW. Pokrytí nárůstu
ze stávající trafostanice, osadí se nový transformátor 400 kVA.
TS4
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Z14-bydlení individuální
BI
4
4 x 11 = 44
P02-bydlení individuální
BI
2
2 x 11 = 22
P01-bydlení ind., smíšené obytné BI,Bs
6
6 x 11 = 66
Celkem nárůst elektrického příkonu 132 x 0,43 = 57 kW. Pokrytí nárůstu rekonstrukcí
stávající trafostanice, osadí se nový transformátor 630 kVA.
TS5
Z17-výroba drobná
VD
předpoklad 35 kW
P04-bydlení ind., doprav.infrastr. BI,DS
předpoklad 30 kW
Celkem nárůst elektrického příkonu 65 x 0,6 = 39 kW. Pokrytí nárůstu podle
okamžitých výkonových poměrů buď ze stávající trafostanice nebo z trafostanice TS4.

TS6
Z18-výroba drobná
VD
předpoklad 40 kW
Celkem nárůst elektrického příkonu 40 x 0,6 = 24 kW. Pokrytí nárůstu podle
okamžitých výkonových poměrů buď ze stávající trafostanice nebo její rekonstrukcí, osadí se
nový transformátor 630 kVA.
TS7
Z13-bydlení individuální
BI
6
6 x 11 = 66
Z19-výroba drobná
VD
předpoklad 40 kW
Z20
VD
předpoklad 40 kW
Celkem nárůst elektrického příkonu 66 x 0,53 + (2 x 40) x 0,6 = 83 kW. Pokrytí
nárůstu rekonstrukcí stávající trafostanice, osadí se nový transformátor 630 kVA.
TS8
Z09-bydlení individuální
BI
5
5 x 11 = 55
Z10
BI
3
3 x 11 = 33
Z11
BI
5
5 x 11 = 55
Z33
Bs
1
1 x 11 = 11
Z12-bydlení individuální
BI
6
6 x 11 = 66
P05-bydlení individuální
BI
3
3 x 11 = 33
Celkem nárůst elektrického příkonu 463 x 0,33 = 153 kW. Pokrytí nárůstu je možné
ze stávající trafostanice, ale vzhledem ke značným vzdálenostem rozvodu nn je navržena nová
trafostanice TS8A, kiosková, do 400 kVA, s kabelovým připojením z TS 8.
TS9
Z21-výroba zemědělská

VZ

TS10
Z23-výroba drobná
VD
předpoklad 80 kW
Celkem nárůst elektrického příkonu 80 x 0,7 = 56 kW. Pokrytí nárůstu ze stávající
trafostanice, podle okamžité situace se případně osadí se nový transformátor 400 kVA.
TS11
Z24-bydlení venkovské
Z25
Z27
Z35

BV
BV
BV
BV

1
1
1
1
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1 x 28 = 28
1 x 28 = 28
1 x 28 = 28
1 x 28= 28

Z28-výroba zemědělská
VZ
předpoklad 30 kW
P06
BV
2
2 x 28 = 56
P07
BV
2
2 x 28 = 56
P08
BV
2
2 x 28 = 56
Celkem nárůst elektrického příkonu 280 x 0,45 + 30 x 0,6 = 144 kW. Pokrytí nárůstu
ze stávající trafostanice osadí se nový transformátor 400 kVA.
TS12
Z30

BV
1
1 x 28 = 28
Celkem nárůst elektrického příkonu 100 x 0,48 = 48 kW. Pokrytí nárůstu ze stávající
trafostanice osadí se nový transformátor 250 kVA.
TS13
Trafostanice pro lom Tisová zůstává v dimenzích stávajícího stavu.

TS14
Trafostanice pro statek Bělohrad zůstává v dimenzích stávajícícho stavu.
5/ Rozvody nízkého napětí
Stávající stav:
V současné době jsou rozvody nn ve všech obcích provedeny převážně venkovním
vedením po opěrných bodech. V menší části rozvodů jsou použity závěsné kabely. U nových
staveb jsou použity přípojky nn kabelem s umístěním přípojkové skříně a skříně pro měření
spotřeby do oplocení objektů.
Stávající rozvody odpovídají současným odběrům el. energie. V případě navýšení
výkonu některých trafostanic je možné, že bude nutno posílit páteřní rozvody.
Navrhovaná výstavba rodinných domů je částečně v menších skupinách nebo
jednotlivých objektech, ale většina je v ucelených lokalitách s větším počtem RD, a proto zde
budou objekty připojovány kabelovým rozvodem. Přípojkové skříně a skříně pro měření
spotřeby el. energie se umístí do oplocení objektů.
Veřejné osvětlení:
Veřejné osvětlení je většinou realizováno osazením svítidel na podpěrných bodech sítě
nn, svítidla jsou různých typů a na nepravidelných, většinou nedostatečných vzdálenostech.
Pouze v nové zástavbě je rozvod kabelový s odpovídajícími parametry.
Při budování nových nebo rekonstrukci stávajících komunikací je nutno zřídit i nové
v.o. s parametry dle ČSN, s kabelovým rozvodem. Stejně tak bude zřízeno nové v.o. v případě
přeložení venkovních rozvodů nn do kabelů.
6/ Slaboproud
V objektu obecního úřadu je umístěna automatická telefonní ústředna. Nepředpokládá
se její rozšíření, pevné linky nejsou v současné době vyžadovány vyjma připojení k internetu.
Meziměstské telefonní kabely jsou vedeny od Tlumačova po jižním okraji Mrákova se
zaústěním do ATÚ a dále pak pokračují do Domažlic.
Radioreléová trasa:
Katastrem administrativní obce Mrákov prochází ve směru osy S-J několik
radioreléových tras, která budou respektovány.
Zásobování plynem
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V řešeném území je jsou v návrhu plynofikovány obce Mrákov a Klíčov u Mrákova.
Katastrálním územím administrativní obce Mrákov prochází vysokotlaký plynovod DN 100.Z
tohoto VTL plynovodu je vysazena VTL přípojka ,která končí v RSP.Z této regulační stanice
je zásobována středotlaká plynovodní síť pro obce Mrákov a Starý Klíčov.Srředotlaký
plynovod má přetlak 280 kPa.Obě obce jsou zcela plynofikovány potrubním plynem.
Ostatní části obce Mlýneček,Nový Klíčov a Smolov nejsou v současné době plynofikovány a
nepočítá se s plynofikací ani v návrhu ÚP..Pro potřeby těchto obcí bude dovážen kapalný plyn
v tlakových lahvích.
Na stávající středotlaké plynovody dn 50 PE ve všech obcích řešeného území budou
napojeny nové plynovody dn 63 PE pro novou výstavbu .Do nových zastavitelných ploch
budou stávající plynovody prodlouženy,nebo bude nová zástavba napojena na okolní stávající
větve plynovodu.
Plynovodní síť je v nových lokalitách navržena tak,aby umožnila napojení veškeré nové
zástavby,je navržena z trubek z PE vč. domovních přípojek.Každé nové odběrní místo bude
opatřeno hlavním uzávěrem plynu,regulací přetlaku plynu a obchodním měřením odběru
plynu.
Ve obou obcích je počítáno se dvěmi kategoriemi odběru-obyvatelstvo a maloodběr
občanské vybavenosti.V kategorii obyvatelstvo je počítáno s využitím plynu hlavně pro
vytápění,ohřev TUV a pro vaření.Potřeba plynu v domácnostech je počítána ze specifických
hodinových a ročních spotřeb pro daný účel.Maximální hodinový odběr obyvatel je počítán
pomocí koeficientů současnosti pro jednotlivé druhy odběru.
Ochranná a bezpečnostní pásma
Plynovod
průměr
ochranné pásmo (m)
VTL
100
4
STL mimo zast.území obce všechny průměry
4
STL v zast.území obce
všechny průměry
1
Výpočet kapacit
Přehled potřeby zemního plynu
-Maloodběr stav
OÚ,pošta
Základní škola
Mateřská škola
Konzum
Hostinec
Smíšené zboží
Knihovna,papírnictví
Sokol
Fara
ZOD Mrákov
Konzum
Restaurace
Pila,truhlárna
Stauner Verwalten s.r.o.

Qh
m3/hod

bezpečnostní pásmo (m)
15
-

Qr
tisíc m3/rok

5

6
20
5

3
7
4
3
2
5
50
3
4
3
8
62

24
6
4
4
5
4
3
6
58
4
5
4
10

Turistická ubytovna
ZOD kravín
Maloodběr stav celkem

5
5
132 m3/hod

7
6
165 tisíc m3/rok

Maloodběr návrh
Drobná výroba Z17
„
Z18
„
Z19
Drobná výroba
Z20
Zemědělská výroba Z16
Zemědělská výroba Z21,22
Maloodběr návrh celkem

8
10
10
10
10
58 m3/hod

12
12
70 tisíc m3/rok

Maloodběr celkem

190 m3/hod

235 tisíc m3/rok

10
12
12
10

12

Obyvatelstvo
Stávající stav cca 949 obyv. – vytápění RD,ohřev TUV,vaření
Stav celkem

331,5 tisíc m3/rok

189 m3/hod

Návrh
Přehled zastavitelných a přestavbových ploch a jejich kapacit v k.ú.Mrákov a Klíčov u
Mrákova,které budou plynofikovány:
Zastavitelné plochy v k.ú. Mrákov
Z05-bydlení individuální
BI
Z06
„
BI
Z07
„
BI
Z08
„
BI
Z09
„
BI
Z10
„
BI
Z11
„
BI
Z14
„
BI – nutnost vypracovat US
Z15
„
BI „
Z16-výroba zemědělská
VZ
Z32-smíšené obytné
Bs
Z33
„
Bs
Celkem Mrákov
Zastavitelné plochy v k.ú.Klíčov u Mrákova
Z12-bydlení individuální
BI
Z13
„
BI
Z17-výroba drobná
VD
Z18
„
VD
Z19
„
VD
Z20
„
VD
Z21-výroba zemědělská
VZ
Z22
„
VZ—územní rezerva
Celkem Klíčov u Mrákova
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10-územní rezerva
1
1
2
5
3
5
4
12
14-územní rezerva
1
58 RD

174 obyv.

6
6

12

36 obyv.

Výpočet
70 RD

otop
TUV
Vaření
Návrh celkem
m3/rok

122,5
33
19

Obyvatelstvo celkem
m3/rok

220
19
11
174 m3/hod

250 tisíc

363 m3/hod

581,5 tisíc

Rekapitulace potřeb
Maloodběr
Obyvatelstvo
CELKEM

Qh (m3/hod)
190
363
553 m3/hod

Qr (tisíc m3/rok)
235
581,5
816,5 tisíc m3/rok

Předpokládaný maximální hodinový odběr obce Mrákov a Klíčov u Mrákova- je cca 553 m3
ZP/hod.Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je cca 816500 m3.

11)Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Návrh ÚP Mrákov přednostně využívá volných nezastavěných ploch uvnitř zastavěných
území obcí,které tvoří celou administrativní obec Mrákov. Jedná se především o plochy
pro bydlení příměstské,venkovské a smíšené obytné v RD.
Návrh ÚP v rozvojových plochách reaguje na požadavky obce,kde je v současné době
zvýšená poptávka po parcelách pro rodinné bydlení. Především mladé rodiny mají zájem
na výstavbě rodinných domů v jednotlivých obcích řešeného území,v místě kvalitního
životního prostředí s možností pracovat v nedalekých Domažlicích. Důležitým faktem
pro další rozvoj sídla hovoří též připravované
možnosti v oblasti technické
infrastruktury,kde obec připravuje rekonstrukci stávající ČOV,buduje a dále rozšiřuje
kanalizační síť. Má též k dispozici stávající síť veřejného vodovodu z vlastních vodních
zdrojhů i středotlakého plynovodu,který je k dispozici v Mrákově a Starém Klíčově.
Návrh vychází z demografického posouzení a propočtu s ohledem na předpokládaný
vývoj v území.
Bytový fond a obyvatelstvo
Administrativní obec Mrákov
Stav r.2015……………………… 1154obyv……………………………403 BJ
Přiroz.odpad
Zůstatek

90 obyv.
1064 obyv.
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35 BJ
373 BJ

Návrh
CELKEM

345 obyv.
1409 obyvatel

115 BJ
488 BJ

Předpokládaná výhledová velikost celé administrativní obce Mrákov
vč.urbanistické rezervy k roku 2035 činí 1400 obyvatel.
V oblasti technické infrastruktury jsou na tyto počty obyvatel navrženy v rámci řešeného
území kapacity pitné vody,množství odpadních vod,příkon el.energie a zemního plynu.

12) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Postavení obce v systému osídlení
Administrativní obec Mrákov vč.jejích katastrálních území leží jihovýchodně od
Domažlic.Jádrové město Domažlice plní svoji funkci v aglomeraci ve sféře
služeb,správy,kultury,nadmístní občanské vybavenosti.Pokud jde o pracovištní základnu,je
vyjma Mrákova a Starého Klíčova realizována z valné části v Domažlicích.Základní školství a
MŠ jsou k dispozici v Mrákově.
Ze správního hlediska má zásadní význam město Domažlice,které je zároveň bližším centrem
nadmístní občanské vybavenosti a kde MěÚ Domažlice je pověřeným úřadem z hlediska
hierarchie státní správy.
V celém řešeném území nejsou rozsáhlá území narušená těžbou.Do k.ú.Klíčov u Mrákova
zasahuje těžené ložisko nerostných surovin (zásoby stavebního kamene) v lomu Tisová. Ani
do budoucna se neočekávají zásadní změny v rozsahu těžby.
Širší dopravní vztahy,širší vztahy technické infrastruktury
Hlavní dopravní páteří obce Mrákov i ostatních řešených obcí jsou státní silnice III.třídy.
Z tahu I/22 Domažlice – Klatovy odbočuje jižním směrem silnice III/1907, která prochází
západně od Smolova, po východním okraji Mrákova, celým Starým Klíčovem až do obce
Mlýneček, kde končí. Jižně od Mrákova z ní odbočuje silnice III/1909 do Nového Klíčova a
Štítovek, kde také končí. Mrákovem ještě ve směru východ - západ prochází silnice č. 1903,
po západním okraji přichází do obce silnice č. 1902 a v obci spojnici silnic III/1903 a
III/1907 tvoří další silnice III. třídy č. 1906.
V rámci celého řešeného území se nepočítá s přeložkami silnic III.třídy.
Ostatní místní komunikace připojují plochy obytné zástavby a to komunikacemi v kategorii
obslužná C a se smíšeným provozem D1.
Veřejná doprava je zastoupena hromadnou autobusovou přepravou. Autobusové
linky zajíždějí do obcí a spojují je především s Domažlicemi.
Severní cíp řešeného území protíná železniční trať č.185 – Domažlice - Klatovy Horažďovice předměstí.
.Žádná z obcí řešeného území nemá železniční nádraží,či zastávku.
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Z pohledu technické infrastruktury je řešené území připojeno na vodovodní síť pro Mrákov a
Starý Klíčov,která je dotována pitnou vodou z vlastních zdrojů.Pro ostatní čáti obce (Nový
Klíčov,Štítovky,Mlýneček) je pitná voda řešena vlasními místními vodovody,či pomocí
soukromých studen.
Kanalizační síť je řešena jako jednotná (v návrhu splašková)kanalizace pro Mrákov a Starý
Klíčov s obecní ČOV v Mrákově.Likvidace odpadních vod v ostatních částech obce je řešena
individuálněpomocí jímek na vyvážení,nebo pomocí MČOV.
V oblasti zásobování el.energií zůstává k dispozici všech stávajících 14 trafostanic,které
budou z hlediska rozvoje v místech spotřeby kapacitně přehodnoceny.V návrhu je počítáno
s realizací nové trafostanice TS-8A.
Rovněž v oblasti zásobování plynem je řešené území napojeno na trasu VTL plynovodu,které
prochází řešeným územím po východním okraji Starého KLíčova a Mrákova.Krátkou VTL
přípojkou je plyn zaveden do regulační stanice plynu,která je umístěna poblíž ČOV.Odtud je
vedena STL síť pro Mrákov a Starý Klíčov.Ostatní části obce nejsou a ani v budoucnu
nebudou na pynovodní síť připojeny.
Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů
V současné době je k dispozici pro řešené území LÚSES, jehož autorem je firma LARECO
Praha s.r.o. a jeho aktualizace Geo Vesion Plzeň.
Osa NRBR prochází v ose V-Z v jižní části řešeného území.Její poloha odpovídá podkladům
z ÚAP předaných pořizovatelem.Ochranné pásmo NRBR pak zaujímá větší část řešeného
území.
Regionální ÚSES v podobě RBC se dotýká okrajově k.ú.Smolov a souvisí s ekotypem
Smolovského rybníka.Další RBC je vymezeno v lesích za Mlýnečkem.
ÚSES v k.ú. Mrákov (dle KPÚ Mrákov)
Z hlediska ochrany přírody spadá část katastrální území Mrákov a Klíčov u Mrákova
do Přírodního parku Český les. Nezasahují sem žádná maloplošná chráněná území. Zájmy
ochrany přírody a krajiny jsou představovány přítomností významných krajinných prvků ex
lege, jak jsou určeny v odst. b) § 3 zákona 14/1992 Sb. V řešeném území se jedná především
o vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy.
V řešeném území byl zpracován v roce 1992 „Generel lokálního systému ekologické
stability - k.ú. Věvrov, Oprechtice, Spáňov, Mrákov“.
Kostra ekologické stability je tvořena převážně EVSK typu - les a nivní louky ( vodní
plochy ).
V obvodu komlexní pozemkové úpravy k.ú. Mrákov byly vymezeny následující prvky
ÚSES :
LBC 18
(339)
LBC 19
(338)
LBC 21
(388)
LBC 25
(390)
LBK 16

Niva Smolovského potoka - navržené lokální biocentrum - nivní
pozemky Smolovského potoka.
Niva levostranného přítoku Smolovského potoka - funkční lokální
biocentrum - nivní pozemky užívané jako louky s polokulturními druhy
trav
Přední rybníček – funkční biocentrum tvořené lesním porostem, který
v jižní části přechází do smíšeného porostu s ruderálními plochami a
dřevinami typu borovice, jíva, olše, osika
Krásnice - heterogenní směs lesních typů, převážně smíšený porost smrk, buk, modřín, jedle (mimo řešené území KPÚ)
Niva Smolovského potoka - nivní pozemky Smolovského potoka
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334-339
LBK 17
338-334
LBK 22
(388LBK23)

Niva levostranného přítoku Smolovského potoka - nivní pozemky
užívané jako louky s kulturními druhy trav
Niva levostranného přítoku Rybničního potoka - upravený tok prakticky
bez břehových porostů, cca 20 m pruh pozemků podél toku silně
ruderalizován. Součástí toku je i silně eutrofizovaný rybník ( Zadní
rybníček ).
Niva rybničního potoka - nivu Rybničního potoka tvoří po jedné straně
LBK 23
lesní společenstva jehličnanů, po druhé straně společenstva
390LBK391- vlhkomilných trav.
393
Biokoridor e navržen podél pravé strany silnice ( Mrákov – Filipova
LBK 24
Hora) a propojuje LBC 21 s LBC 19. Ve střední části prochází jako
338-388
funkční linie doprovodnými keřovými a stromovými porosty. Střední
partie vede lučním porostem polokulturního charakteru. Nově navržené
části prochází ornou půdou.
Na skále - interakční prvek - lesní společenstva - dub, jasan, jíva, habr,
IP 1
smrk
K Tlumačovu
IP 2
Nad vsí
IP 3
Ke Klíčovu
IP 4
Remíz I.
IP 5
Remíz II.
IP 6
Remíz III.
IP 7
Nad rybníčkem
IP 8
Hraniční
IP 9
Na Rájích
IP 10
Pro prvky ekologické stability platí obecně následující návrhy opaření:
Záměrem údržby na svazích upraveného koryta toku z hlediska zvýšení funkčnosti
biokoridoru je docílení maximálně přirozeného charakteru lučních porostů a tam, kde je to při
zachování průtočné kapacity profilu možné doplněni dřevinné zeleně.
Luční porosty pravidelně maximálně dvakrát ročně kosit, nejlépe se střídáním prvního
terminu seče a s druhou sečí v závěru vegetačního období. Pravidelně i třikrát ročně kosit
eventuelně ruderalizované partie a lemy do ústupu plevelů Vyloučit hnojení a dosévání
travnatých ploch, maximálně omezit zdroje ruderalizace. Do zapojeni drnu pravidelné dvojí
kosení poněkud pozdější první sečí Dle potřeby přisev, válení, smykování apod. Po zapojení
drnu nadále nedosévat, vyloučit hnojeni, obnovu drnu a další pratotechnické zásahy, kosit dle
stavu společenstva 1 až 2 ročně se střídavým posouváním doby provedení sečí Ke kosení
využívat pokud možno lehké mechanizace, nevjíždět do louky při rozmoklé půdě.
Opatření nutná k vytvoření funkčního územního systému ekologické stability musí
směřovat k :
posílení funkce stávajících prvků
doplnění chybějících prvků
V obou případech je prvním předpokladem přesné vymezení polohy a velikosti
každého prvku ÚSES. Také musí být jasný cílový stav (z biologické hlediska cílové
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společenstvo) a funkce v systému. Podle toho lze stanovit určitý management pro tyto části
území.
Zásahy ve prospěch prvků ÚSES budou dvojího typu :
1. regulační (též usměrňovací, event. preventivní), představující opakované, soustavné
biotechnické zásahy, obvykle klasické, extenzivní obhospodařování
2. asanační (též obnovní, rekonstrukční), které představují většinou jednorázový, ale
radikální zásah buď do stanovištních poměrů ( př. změna hladiny spodní vody), nebo
do složení porostů, patří sem i likvidace nežádoucích (např. invazních) druhů.
U stávajících částí ÚSES postačí v řadě případů – zejména u ploch, které nejsou
žádným způsobem obhospodařovány, ponechat je přirozenému vývoji a s minimálními
zásahy, např. u luk omezovat náletové dřeviny.
Regulační zásahy jsou často v souladu s běžným využíváním pozemků na plochách
stávajících prvků ÚSES. Důraz musí být kladen na šetrné postupy (př. doba a způsob kosení
polopřirozených luk, minimalizace hnojení, atd.).
Asanační zásahy budou nutné k vytvoření chybějících částí ÚSES, někde i k posílení
funkce stávajících prvků. Nejčastější jsou zásahy, které představují úplnou změnu
vegetačního krytu – zalesnění, převod orné půdy na trvalé travní porosty.
V krajině tak výrazně zemědělské, jakou katastrální území Mrákov bezesporu je, nelze
opomenout budoucí způsob využití, neboť skladebné části ÚSES sice vyžadují odlišný režim
obhospodařování, nejsou však přísně chráněnými územími, kde by vše bylo ponecháno
samovolnému vývoji (to ani nelze z důvodu malé rozlohy, na níž nejsou podmínky
k přirozeným sukcesním pochodům).
Biocentra a biokoridory musí tvořit v krajině vzájemně propojenou síť, která zajišťuje
alespoň na tomto omezeném území podmínky pro život a migraci rostlin a živočichů.
ÚSES v k.ú. Smolov (dle KPÚ Smolov)
Koncepce návrhu ÚSES
Koncepce návrhu SES vychází ze zjištěného aktuálního stavu, vyhodnocení jednotlivých
vhodných lokalit a možností jejich využití pro začlenění do systému formou lokálních
biocenter již současně úplně či částečně funkčních. Potřeba dodržení limitních vzdáleností
a plošného rozsahu vedla k navržení nových biocenter k doplnění jejich sítě tak, aby byly
situovány přiměřeně ve všech biochorách sosioekoregionu.
Regionální biokoridor byl vymezen v okolí Nevolického potoka a Smolovského rybníka
(Tlumačovského potoka).
Na tuto síť vyššího ÚSES jsou napojeny prvky lokální úrovně.
Byla vymezena 2 biocentra lokální úrovně, která pouze svou malou částí zasahují do řešeného
území. Lokální bicentrum funkční(Smolov) je vloženo do regionálního biokoridoru a lokální
biocentrum navržené (K Mrákovu) je vloženo do lokálního biokoridoru Smolovského potoka.
V rámci plánu místního ÚSES k. ú. Smolov vymezeny 3 lokální biokoridory, které jsou pouze
v malé ploše lokalizovány v řešeném území.
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Biocentra jsou plošně přesně vymezena a ohraničena, biokoridory funkční jsou rovněž plošně
ohraničeny (pouze v řešeném území), biokoridory navržené jsou vyznačeny pouze
schematicky přibližně středem stávajícího či navrhovaného liniového prvku, přičemž se
předpokládá, že bude splněna požadovaná minimální šíře biokoridoru. Součástí biokoridoru
vedeného podél vodoteče nebude tedy pouze aluviální niva, ale i přilehlé části svahů ap.
Návrh místního ÚSES zahrnuje jednak prvky ponechávané spontánnímu vývoji, jednak
prvky, v nichž je požadován určitý režim hospodaření, vymezeny a charakterizovány jsou
v tabulkové části i prvky, kde jsou navrhována výraznější opatření (např. revitalizace vodních
toků).

Hlavní zásady pro realizaci SES:
- za závazné považuje zpracovatel vymezení funkčních i navržených biocenter spolu
s podmínkami jejich využívání
- za závazné je rovněž pokládáno plošné vymezení funkčních biokoridorů v řešeném území
a směrové parametry navrženého biokoridoru, nikoliv však jejich detailní průběh
Pokud se týká náročnosti realizace, lze doporučit, aby plochy a linie, kde se nepožaduje
určitý hospodářský, či ochranářský režim, byly ponechány spontánnímu vývoji. Ten, dle
zkušeností z terénního průzkumu, probíhá v řešeném území relativně rychle.
V případě vodních toků, které byly v minulosti napřímeny, je vhodné provést na základě
studie revitalizace toků jejich plošnou i směrovou úpravu k dosažení přírodě blízkému stavu.
Součástí těchto úprav by měly být i nové výsadby doprovodných porostů dřevin tam, kde je
potřebné rychleji dosáhnout požadovaného stavu.
Zpracovateli není známa žádná zásadní překážka, která by vyloučila realizaci kterékoliv části
místního ÚSES nebo znamenala odsunutí realizace do vzdálené budoucnosti.
Popisy funkčních a navrhovaných biocenter a biokoridorů všech úrovní jsou uvedeny
v tabulkové části.
Biocentra
Poř.číslo:

L BC 1 (339)

Kat.území:

Mrákov, Smolov

Název:

K Mrákovu

Popis:

Zemědělsky využívaná půda - orná půda, louky, s napřímeným tokem
Smolovského potoka - sporadicky s břehovým porostem.
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Významnost:

Ekostabilizační a estetická funkce

Sosiekoregion:

Tachovský

Veget.st.:

3

Biochora:

1. Plošiny a údolí toků

STG:

3AB3, 3B4, 3BC4

Typ prvku:

Biocentrum

Úroveň:

Lokální

Funkčnost:

Navržené

Opatření:

V úseku Smolovského potoka a nejbližšího okolí provést technické a bio logické zásahy, vedoucí k dosažení přírodě blízkého stavu vodního toku
se zamokřenými plochami ( a mokřadní vegetací ) a doprovodnými
břehovými porosty - olše lepkavá - Alnus glutinosa,olše šedá - A.incana,
vrba -Salix sp.,jeřáb obecný - Sorbus aucuparia,střemcha hroznovitá Prunus padus ,krušina olšová - Frangula alnus apod. Okolní pozemky je
možno zemědělsky využívat jako trvalé travní porosty.

Poř.číslo:

L BC 2(334)

Kat.území:

Mrákov, Smolov,Domažlice,Bořice

Název:

Smolov

Popis:

Nivní plochy Smolovského ( Tlumačovského ) potoka s výrazným
břehovým
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porostem ( vrby,olše) , zamokřenými plochami a extenzivně využívanými
loukami.

Významnost:

Ekostabilizační a estetická funkce

Sosiekoregion:

Tachovský

Veget.st.:

3

Biochora:

1. Plošiny a údolí toků

STG:

3B4, 3BC4

Typ prvku:

Biocentrum

Úroveň:

Lokální

Funkčnost:

Funkční

Opatření:

Dosadit břehové porosty, okolní pozemky využívat pouze extenzivním
způsobem, v lesních úsecích využít k obnově pouze autochtonní druhy,
vyloučit introdukované dřeviny ( včetně modřínu). Vyloučit chemizaci půdy,
zabránit eroznímu narušení půdy.

Biokoridory
Rg BK 1
Průběžný - z k.ú.Mrákov - BC 2 Smolov
Ploché údolí Nevolického potoka nivou, se sporadickým výskytem břehového
porostu. V okolí převážně louky.

Biokoridor
Regionální
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funkční
V řešeném úseku provést revitalizaci vodního toku - Nevolického potoka.
Úpravy zaměřit především na umožnění samovolného vývoje koryta toku
( zbudování vzdouvacích objektů s usměrněním toku) a vhodné doplnění toku
břehovými porosty - olše lepkavá - Alnus glutinosa,olše šedá - A.incana,vrba Salix sp.,jeřáb obecný - Sorbus aucuparia,střemcha hroznovitá - Prunus
padus krušina olšová - Frangula alnus apod. Okolní pozemky je možno využívat jako trvalé travní porosty.Zabránit chemizaci okolních pozemků a vzniku
skládek.

Rg BK 2
BC 1 ( Smolov ) - mimo řešené území ( Zubřina, Spálený mlýn )
Za železničním mostem zamokřenými plochami s mokřadní vegetací, dále v
prostoru Smolovského rybníka s lesními svahy na východě.

Biokoridor
Regionální
funkční
Ponechat sukcesnímu vývoji v úseku do vtoku do Smolovského rybníka, lesní
porosty obnovovat pouze autochtonními druhy dřevin. Zábránit intenzivnímu
hospodářskému a rekreačnímu využití Smolovského rybníka.
Zabránit chemizaci okolních pozemků a vzniku skládek.

L BK 1
Průběžný - z k.ú.Mrákov - BC 1 (K Mrákovu)
Ploché údolí Smolovského potoka s aluviální nivou,s úpatím přilehlých svahů,
tok napřímen se sporadickým výskytem břehových porostů - olše,vrby. Okolní
pozemky využívané na pravém břehu (v k.ú.Smolov) jako louky, na levém
břehu ( většinou k.ú. Mrákov ) - orná půda.Místy zamokřené plochy.

Biokoridor
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Lokální
ve většině průběhu nefunkční,navrhovaný
V řešeném úseku provést revitalizaci vodního toku - Smolovského potoka.
Úpravy zaměřit především na umožnění samovolného vývoje koryta toku
( zbudování vzdouvacích objektů s usměrněním toku) a vhodné doplnění toku
břehovými porosty - olše lepkavá - Alnus glutinosa,olše šedá - A.incana,vrba Salix sp.,jeřáb obecný - Sorbus aucuparia,střemcha hroznovitá - Prunus
padus ,krušina olšová - Frangula alnus apod. Okolní pozemky je možno
využívat jako trvalé travní porosty.V lesních úsecích při obnově porostu
preferovat autochtonní druhy dřevin. Zabránit chemizaci okolních pozemků..
L BK 2 (334-339)
BC 1 (K Mrákovu) - BC 2 (Smolov)
Ploché údolí Smolovského potoka s aluviální nivou,s úpatím přilehlých svahů,
tok napřímen se sporadickým výskytem břehových porostů - olše,vrby. Okolní
pozemky využívané na pravém břehu (v k.ú.Smolov) jako louky, na levém
břehu ( většinou k.ú. Mrákov ) - orná půda.Místy zamokřené plochy.

Biokoridor
Lokální
funkční
V řešeném úseku provést revitalizaci vodního toku - Smolovského potoka.
Úpravy zaměřit především na umožnění samovolného vývoje koryta toku
( zbudování vzdouvacích objektů s usměrněním toku) a vhodné doplnění toku
břehovými porosty - olše lepkavá - Alnus glutinosa,olše šedá - A.incana,vrba Salix sp.,jeřáb obecný - Sorbus aucuparia,střemcha hroznovitá - Prunus
padus ,krušina olšová - Frangula alnus apod. Okolní pozemky je možno
využívat jako trvalé travní porosty.V lesních úsecích při obnově porostu
preferovat autochtonní druhy dřevin. Zabránit chemizaci okolních pozemků..

L BK 3 (338-334)
Průběžný - z k.ú.Mrákov - BC 2 (Smolov)
Ploché údolí Tlumačovského potoka s aluviální nivou.
Tok napřímen se sporadickým výskytem břehových porostů - olše,vrby. Okolní
pozemky využívané jako louky a orná půda. Místy zamokřené plochy.
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Biokoridor
Lokální
funkční
V řešeném úseku provést revitalizaci vodního toku - Tlumačovského potoka.
Úpravy zaměřit především na umožnění samovolného vývoje koryta toku
( zbudování vzdouvacích objektů s usměrněním toku) a vhodné doplnění toku
břehovými porosty - olše lepkavá - Alnus glutinosa,olše šedá - A.incana,vrba Salix sp.,jeřáb obecný - Sorbus aucuparia,střemcha hroznovitá - Prunus
padus,krušina olšová - Frangula alnus apod. Okolní pozemky je možno
využívat jako trvalé travní porosty.

ÚSES v k.ú. Klíčov u Mrákova (dle KPÚ Klíčov u Mrákova)
Z hlediska ochrany přírody spadá katastrální území Klíčov u Mrákova do
velkoplošného chráněného území Přírodního parku Český les. Nezasahují sem žádná
maloplošná chráněná území.Na jihu řešeného území se nachází jako součást LBC 392
přírodní památka. Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou představovány přítomností
významných krajinných prvků ex lege, jak jsou určeny v odst. b) § 3 zákona 14/1992 Sb.
V řešeném území se jedná především o vodní toky, údolní nivy, rybníky a lesy.
Kostra ekologické stability je tvořena převážně EVSK typu - les a nivní louky ( vodní plochy
).
V obvodu komlexní pozemkové úpravy k.ú. Klíčov u Mrákova byly vymezeny
následující prvky ÚSES :
Popis biocenter
P.č. č.původ
330
334
338
339
340
341
388
389
390
391
392

393
394

k.ú.

Název

Bio.význam Ekotop Kultura Les.porost Kateg.ochrany

12
Bořice LBC1
LBC-F
akátiny VP,OP
VKP-Z
4 Bořice Smolov.rybník LBC-F tok a rybník+porost VT,Lo,VP
VKP-Z
19 Mrákov niva levostr.přítoku Smol.ryb.LBC-N dopr.porost VT,Lo
18 Mrákov niva Smol.potoka LBC-N niva Sm.potoka VT,Lo
9
Klíčov Na ovčíně
LBC-N olšiny+porost VT,Lo,VP
10 Kout n.Š. Tisová
LBC-F podmáč.sm.lesy
L
709A
VKP-Z
7 Klíčov Přední rybník LBC-F rybník,mokřad VP,OP,L 636B
VKP-Z
6 Kout n.Š. Kouts.potok LBC-N okolí K.potoka VT,Lo,OP
25 Mrákov Krásnice
LBC-F smíšený les
L
636C
VKP-Z
8 Klíčov
V lípě
LBC-F smíš.lesy podmáč. L
637E
VKP-Z
1 Klíčov Za Mlýnečkem RBC-F lesní porost Mysliv.
potoka s dopr.porost. VT,L 517C,519D,E
518C,D,521B
522B,F
VKP-Z
3 Klíčov Nová louka
LBC-F potok s dopr.porost.VT,Lo,OP
VKP-Z
4 Klíčov Pařezovka
LBC-F les.porost podél
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5 Klíčov Bělohrad.les

Bělohradského potoka VT,L 710F,E
LBC-F les.porost podél potoka L 712A

VKP-Z
VKP-Z

Popis biokoridorů
LBK 339-340
LBK 340-341
LBK 391-390
LBK 340-391
LBK 389-399
LBK 391-393
LBK 393-445
LBK394-399

funkční
funkční
funkční
funkční
nefunkční část
funkční
funkční
funkční
funkční

12250 m2
22800
18000
70000
3000
3000
15750
11250
13250

TTP
TTP,ost.plocha
TTP,ost.plocha
TTP,ost.pl.,les,vodní pl.
orná půda
TTP
TTP,ost.pl.,les,vodní pl.
TTP,ost.pl.,vodní pl.
TTP,ost.pl.,les

Zásady návrhu ÚSES
Vymezené prvky využívají v maximální míře současný stav krajiny tak, aby jak
biokoridory, tak biocentra svým prostorovým vymezením byla buď plně, nebo alespoň
částečně funkční.
Plně funkční ÚSES – v místě trasy biokoridoru či umístění biocentra je v současnosti
ekologicky stabilní společenstvo a má i dostatečné prostorové parametry.
Částečně funkční ÚSES – v tomto případě jsou vybrané lokality svými parametry
nedostatečné a musí být doplněny.
Při vymezování hranic jak biokoridorů, tak i biocenter byly využívány vodní toky,
liniové porosty, polní cesty, neobdělané, ladem ležící pozemky, u kterých se nepředpokládá
jejich vrácení zemědělské výrobě, zeleň při hranicích lesů i lesy samotné.
Interakční prvky
Současné IP tvořené zelení podél komunikací a polních cest, remízky, vodní plochy aj.
nejsou v PSZ nijak specifikované ani evidované a zůstávají beze změny zachované.
Doplněné jsou o doprovodnou zeleň podél polních cest 4.3.2 a 4.5 a dle požadavku
RŽP Domažlice o navrhované IP 1-3, které rozdělují rozsáhlé bloky orné půdy pásovou
zelení.
Přírodní faktory
Krajina katastrálního území vykazuje vysoký stupeň kvality, administrativní obec
Mrákov se rozkládá jižně od Domažlic v zemědělské krajině.Reliév krajiny je mírně
zvlněný,klesá směrem k Domažlicům.Jižní část řešeného území je zalesněna,menší zalesnění
se nachází na severu řešeného území na katastru obce Smolov.Lesní kopmlex za Mlýnečkem
dosahuje výšek 515 m.n.m.Nejvyšším bodem řešeného území je nezalesněný vrch Přední
Vrchovo jižně pod obcí Klíčov,který má výšku 558 m.n.m.Podstatnou část všech tří
katastrálních území tvoří zemědělský půdní fond.Východně od obce Mrákov je část
katastrálního území vyčleněna pro těžbu přírodního kamene.Jedná se o lom Tisová.
Do katastrálního území zasahuje ochranné pásmo NRBK,jehož osa prochází ve směru
osy V-Z jižně v lesním komplexu pod Mlýnečkem.Jeho součástí je též regionální biocentrum
vymezené a několik lokálních biokoridorů,které propojují biocentra 393-394-395.Na kótě 515
m.n.m.se nachází přírodní památka.
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Z vodohospodářského pohledu spadá oblast do dvou různých povodí a moří (Baltského a
Černého).Mezi obcí Starý Klíčov a Nový Klíčov prochází rozvodí.Severní část území je
povodím Radbuzy (Smolovský a Tlumačovský potok).Jižní část území je povodím řeky
Regen (Rybniční a Bělohradský potok).
Smolovský potok pramení nad Starým Klíčovem ve výšce 490 m.n.m.,jeho levostranný přítok
pramení v údolí mezi Mrákovem a Starým Klíčovem,v údolnici je do něj zaústěna výusť z
obecní ČOV.Povodí Smolovského potoka až ke hrázi Smolovského rybníka má plochu 19,43
km2.Průměrný dlouhodobý roční průtok činí 116 l/s.
Rybniční potok protéká Mlýnečkem,jeho východní částí.Na jeho toku se nacházejí drobné
vodní nádrže.Potok pramení na kotě 510 m.n.m.Malá vodní nádrž na tomto potoce se nachází
mezi Novým Klíčovem a Štítovkami.
Významnou vodní nádrží je nová vodní nádrž vybudovaná v 80 tých letech min.století v
k.ú.Starý Klíčov.Je napájena ze Smolovského potoka.Akumulace vody byla vybudována pro
závlahy zemědělských pozemků ZD Mrákov.V současné době tomuto účelu již neslouží,je
využívána pro chov ryb a vodní drůbeže.Uvnitř sídel Mrákov a Starý Klíčov se nacházejí další
dvě malé vodní nádrže.
Všechny vodní toky v řešeném území nejsou vodárenskými ani vodohospodářsky
významnými vodními toky.Tyto vodní toky byly v minulosti upravovány a jsou ve správě
Státní meliorační správy-pracoviště Domažlice.
Krajina katastrálního území je zemědělsky obhospodařována,zastoupeny jsou kultury
orné půdy a trvalých travních porostů,ojediněle jsou v krajině samostatné zahrady.V řešeném
území jsou pro k.ú.Smolov,Mrákov a Klíčov u Mrákova k dispozici vyhotovené Komplexní
pozemkové úpravy.
Jižní část území se nachází v přírodním parku Český les.Hranice přírodního parku prochází
obcí Mlýneček ve směru osy V-Z.
2.2Klimatické poměry
Katastrální území Smolov spadá do klimatického regionu mírně teplého a vlhkého
označeného kódem 5 (Symbol MT2)
Suma teplot nad +10°C
2200-2500
Průměrná roční teplota
7 - 8°C
Průměrný roční úhrn srážek
550 – 650 mm
Pravděpodobnost suchých veget.období
15 - 30
Katastrální území Mrákov a Klíčov u Mrákova spadá do klimatického region mírně teplého a
vlhkého označeného kódem 7 (Symbol MT4)
Suma teplot nad +10°C
2200-2400
Průměrná roční teplota
6 - 7°C
Průměrný roční úhrn srážek
650 – 750 mm
Pravděpodobnost suchých veget.období
5 - 15
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Řešené území se celkově jeví jako ekologicky relativně stabilní, především z důvodu
plošně podstatné části ekol. rel. stabilnějších prvků a rovněž z hlediska jejich ekol. a biol.
hodnoty. Podstatným důvodem je také jejich rovnoměrné rozložení v krajinné matrix.
Pro další rozvoj území, ve smyslu harmonického rozvoje, jsou nutná následující
opatření a zásady:
- provést (resp. pokračovat) v komplexní inventarizaci území. Těžištěm by měl být
zejména zoologický průzkum a zpřesnění a dokončení botanického průzkumu.
- provést rozbor erozního ohrožení především bloků orné půdy, navrhnout a posléze
realizovat protierozní opatření.Ty by měla v souladu se zájmy ochrany a tvorby krajiny
spočívat ve větší atomizaci krajiny (vytváření menších bloků orné půdy jako organizační
opatření), ve zkracování délek údolí (svahování odtoků) a ve zvyšování retenčních a
retardačních schopností povodí.
- pozemky v nivách toků obhospodařovat jako kompromisně využívané ekosystémy
= snížit současnou intenzitu zem. výroby, převést ornou půdu na TTP.
- v určitých úsecích vodních toků provádět doplnění břehových porostů cílovými
druhy dřevin.
- v rybnících, zejména vyznačených jako biocentra,regulovat intenzitu chovu ryb
- min. v částech
dřevinovou skladbu

lesa,

které

jsou

zahrnuty do LÚSES podporovat cílovou

- v případě návrhu lokálních biokoridorů se nepředpokládá založení souvislého,
nepřerušeného pásu dřevin (15 m širokého), ale postupné zakládání ostrůvků travních
společenstev s postupnou výsadbou iniciačních dřevin, které budou poskytovat
přechodná, krátkodobá útočiště pro migrující organismy (Stepping stones).
Tento způsob zakládání nově navržených biokoridorů je pro zdejší ráz krajiny
přirozenější a navíc finančně mnohem méně nákladný a tudíž spíše realizovatelný. Tento
způsob využívá schopnosti jednotlivých organismů (druhů) překonávat i do určité míry
a vzdálenosti pro ně nepříznivá území.
NATURA 2000
V rozsahu katastrálního území obce Mrákov se nevyskytují Evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.
Krajinné hodnoty
Převážnou část katastrálního území zabírají plochy zemědělského půdního fondu,který je
převážně zcelen do velkých honů se všemi negativními důsledky,které z toho vyplývají(nízká
ekologická stabilita,eroze,splachy půdy,rychlý odtok srážkových vod,zátopy,apod.).
Ucelený lesní masiv se nachází na jižním okraji řešeného území .,který geomorfologicky
spadá do pohoří Českého lesa s vrcholy kopců dosahujících výšek přes 500 m.n.m.
Katastrálním
územím
protéká
několik
potoků
(Tlumačovský,Smolovský,Rybniční,Bělohradský).
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V rámci katastrálních území se nevyskytují žádné přírodní rezervace, ani chráněná území
přírody.Na jižním okraji řešeného území se nachází chráněná přírodní památka. Jižní část
území spadá do přírodního parku Český les.
Ve všech katastrálních územích se vyskytuje vysoké radonové riziko. Katastrální území
Mrákova a Klíčova u Mrákova navazuj na region Českého lesa,který je součástí zelené
střechy Evropy. Pro ekologickou stabilitu hovoří též nízký podíl zastavěného území v k.ú.
Lokální ÚSES zahrnuje v současné době vymezené a navržené (nefunkční) prvky (lokální
biocentra,biokoridory) systému.Převažují funkční části ÚSES,což je způsobeno především
přírodním zachovalým rámcem s vysokým podílem ekologické stability území. Pokud jde o
nefunkční části ÚSES ,jedná se o doplnění chybějících částí funkčních biokoridorů a založení
jednoho nového biocentra. S tím souvisí i závěry souhrnnných pozemkových úprav,které
jsou.vyhotoveny pro celé řešené území. V analyzovaném území budou i nadále pokračovat
revitalizace vodních toků,realizace dalších poldrů, které ochrání sídla před vodami z
přívalových dešťů. Tato péče o krajinu bude i nadále pokračovat.
Významný krajinný prvek ze zákona
V územním plánu jsou zakresleny VKP týkající se údolních niv.
Jedná se o vymezené údolní nivy,které jsouv vymezené GIS analýzou a odsouhlasené OŽP a
OVÚP MěÚ Domažlice.
13)Vyhodnocení splnění požadavků Zadání
Zadání bylo v Návrhu ÚP splněno, na základě požadavků formulovaných k Zadání bylo dále
respektováno:
- Soulad ÚP s republikovými prioritami územního plánování podle kap.2 Politiky územního
rozvoje
- ZÚR Plzeňského kraje,řešené
úzení součástí rozvojových os ,specifických
oblastí,vymezení hranice přírodního parku Český les,VTL plynovodu,dobývací
prostor,ochranné pásmo vodního zdroje II.st.
- Převzetí poch pro bydlení BI,BV,BS původního ÚPO Mrákov ,které nebyly realizovány
- Umístění požadovaných ploch RI (Z 31) v Mlýnečku
- Převzetí ploch VD původního ÚPO Mrákov,které nebyly realizovány
- Umístění požadovaných ploch VD (Z20) v k.ú.Klíčov u Mrákova
- Převzetí ploch VZ původního ÚPO Mrákov,které nebyly realizovány
- Umístění požadovaných ploch VZ (Z16) v k.ú.Mrákov
- Umístění požadovaných ploch VZ (Z21,Z22) v k.ú.KLíčov u Mrákova
- Oproti Zadání je ponechán požadavek ZOD Mrákov na ploše Z22 pro činnost spojenou
s vodní plochou která je součástí výrobních ploch ZOD.Hranice LBC 340 byla upravena a
zahrnuje obě vodní plochy vč.údolní nivy potoka.
- Ochranné pásmo železnice
- Odkanalizování všech rozvojových ploch v Mrákově a Starém Klíčově do společné obecní
ČOV pomocí splaškové kanalizace
- Odkanalizování v ostatních částech administr.obce pomocí MČOV,ev.jímek na vyvážení
- Zachycování dešťových vod do jímek,či zasakováním na pozemcích
- Zmírnění nepříznivých důsledků přívalových vod pomocí nádrží,poldrů
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Ochrané pásmo lesa
Není realizován zábor PUPFL pro rekreační a sportovní stavby
Zastavitelné a přestavbové plochy jsou v návrhu situovány mimo ochranné pásmo
železnice
- Požadavky ČSN 730873 na zásobování vodou v případě požáru
- Jsou respektovány závěry souhrnných pozemkových úprav obcí Mrákov,Klíčov u
Mrákova s Smolov
Podle požadavku zadání nebyl návrh zpracován ve variantách.
ZAPRACOVANÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ UPLATNĚNÁ K
VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU NÁVRHU ÚP MRÁKOV:
1. Rozhodnutí vydané MěÚ Domažlice, odbor živ.prostředí, nabytí právní moci 13.3. 2018
Pozemkové parcely parc. č. 4842 a 4836 v k.ú. Klíčov u Mrákova jsou pozemky určené k
plnění funkcí lesa. Způsob využití – druh pozemku – LESNÍ POZEMEK.
2. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, ze dne 6.8.2018
Orgán ochrana přírody a krajiny: V kapitole 1.b. 4) požaduje přeformulovat odstavec
„Přírodní hodnoty“ takto:
Vyškrtnout prví větu „V rámci katastrálních území jednotlivých obcí se nevyskytují žádné
přírodní rezervace, ani chráněná území přírody“.
Třetí větu „Na hranici ….“ zakončit slovem „Mlýneček“.
Odůvodnění: Na území obce Mrákov se nachází jedno zvláště chráněné území v kategorii
přírodní památka, která se jmenuje Mlýneček. Posláním přírodní památky je ochrana
skalního výchozu křemenného syenitu. V textu je nesprávně uvedeno, že se zde žádné
chráněné území nevyskytuje.
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze dne: 31.07.2018
Do koordinačního výkresu doplnit hranici dobývacího prostoru.
ÚP Mrákov respektuje dobývací prostor č. 70493 Klíčov -Tisová a výhradní ložisko
stavebního kamene č. 3024700 Klíčov u Mrákova – Tisová a nenavrhuje do těchto prostorů
žádné rozvojové plochy.
4. Povodí Vltavy, státní podnik závod Berounka, ze dne 3.9. 2018
Doplnit podmínky pro využití zastavitelných ploch, které sousedí s vodním tokem nebo vodní
tok s lokalitou prochází takto: správci vodního toku bude zachován přístup k vodnímu toku
a zachována možnost užívání pozemků v souběhu s vodním tokem v šířce 6m od břehové
čáry drobného vodního toku.
POŽADAVKY OBCE:
Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov, doručený dne 31.8.2018
Obec v současné době realizuje geometrický plán pro oddělení části lesního pozemku parc.č.
5033 (v majetku obce) a části pozemku parc. č. 5025 (v majetku paní Svobodové) a
přezkoumání MěÚ Domažlice- odborem životního prostředí ohledně využití nebo požádání
na změnu kultury. Po přezkoumání oddělené části pozemku dojde ke snížení hranice 50m od
okraje lesa. Následně by mohlo dojít k možnosti využití pozemkových parcel č. 5021, 5022 a
5023 jako ploch bydlení – vesnické (zastavitelná plocha Z7). Paní Svobodové byl přidělen
pozemek v rámci pozemkových úprav, kdy pozemek nemohl být lesním, neboť lesní pozemky
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nejsou pozemkovými úpravami řešeny. Donedávna byl tento pozemek veden jako trvalý
travní porost a nikdy na něm les nebyl.
Vlastník rovněž uplatnil námitku na využití tohoto pozemku parc. č. 5025 a přezkum jeho
využití.
A. Obec žádá o zařazení alespoň částí řešených pozemků do ÚP Mrákov tak, aby umožňovali
výstavbu rodinného domu. (Více ve vyhodnocení námitky N2)
B. Obec žádá u pozemku parc..č. 3557/5 v k.ú. Klíčov u Mrákova (vlastník Tomáš Johánek)o
znovu posouzení možnosti zástavby tohoto pozemku rodinným domem. (Více ve vyhodnocení
námitky N1)
C. Obec žádá navrhnout zalesnění pozemků parc. č. 4476 a 4511 v k.ú.Klíčov u Mrákova.
Jedná se o pozemky sousedící se stávajícími pozemky lesa. Vlastníkem pozemků je obce
Mrákov.
14)Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v ZÚR
V návrhu ÚP nejsou řešeny záležitosti nadmístního významu,které nejsou obsaženy
v zásadách územního rozvoje.

15)Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Úvod
Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno v souladu se zákonem č.334/1992 Sb.ve znění
pozdějších předpisů.
V části výroku ÚP je pod číslem 1.e.3 popsán a zdůvodněn územní systém ekologické
stability (ÚSES).
Návrh ÚP Mrákov byl zpracován v souladu se Zadáním,.Požadavky z projednaného a
schváleného Zadání týkající se ochrany ZPF byly v návrhu ÚP zohledněny.
Podklady:
Schválené Zadání ke zpracování ÚP Mrákov
Výpisy z KN
Katastrální pozemková mapa
Hranice a kódy BPEJ
Platný ÚPO Mrákov z roku 2001
Vyhodnocení záboru
Jako podklad pro zpracování zemědělské přílohy byly použity pozemkové mapy a údaje o
parcelách z KN.Hranice BPEJ byly převzaty z podkladů k Zadání ,které aktualizoval a
předal pořizovatel.
Řešené území tvoří katastrální území obcí Mrákov,Klíčov u Mrákova,Smolov.
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Zábor byl zkoumán v samostatných celcích zvlášť pro zábor mimo zastavěné území
obce(zastavitelné plochy Z01-Z35),dále pro zábor uvnitř zastavěného území (přestavbové
plochy uvnitř zastavěného území obce P01-P08) a pro zábor spojený s dopravním
řešením.Všechny části jsou pak následně zohledněny v tab.č.1 a v závěrečné rekapitulaci.
Zábor ZPF se týká zastavitelných a přestavbových ploch pro bydlení
příměstské,venkovské(BV),individuální (BI),smíšené obytné (BS),smíšené obytné –
specifické a dále pak pro drobnou a zemědělskou výrobu.
Bilance předpokládaného odnětí půdy ZPF je patrná z přiložené tabulky č.1,kde je
zohledněn zábor v jednotlivých lokalitách zastavitelného území Z01-Z35 a rovněž
v lokalitách přestavbového území P01-P08.
Samostatně je posouzen zábor ZPF pro navrženou přeložku místníkomunikace,která je
vedena po zemědělsky využívaných pozemcích a to východně od Mrákova a Klíčova u
Mrákova.
Celkový vyhodnocený zábor ZPF v celém řešeném území činí 25,15 ha zemědělské i
nezemědělské půdy.Z toho pak zábor zemědělské půdy činí celkem 22,94 ha (v
zastavěném území 2,74 ha ,mimo zastavěné území pak 20,20 ha) .Zábor se dotýká kulturorná,TTP,zahrada, ostatní plochy.
Ve struktuře záboru připadá největší podíl zastavitelných ploch pro zemědělskou a
drobnu výrobu.Celkem 10,12 ha.Ostatní podíl záboru připadá na zastavitelné plochy pro
bydlení.Celkem 14,96 ha.
Celkový zábor pro uvažovanou přeložku místní komunikace činí 1,66 ha zemědělské i
nezemědělské půdy.Z toho zábor zemědělské půdy činí 1,56 ha.Zábor se dotýká kultur
orná,TTP,ostatní plocha.
Z celkového vyhodnoceného záboru ZPF připadá celkem 10,17 ha ploch (zemědělské i
nezemědělské půdy) ,které byly již schváleny platným návrhem ÚPO z roku 2001.
Podle BPEJ je zábor zařazen do těchto tříd ochrany zem.půdy:
II.třída: 52911,72611,72904
III:třída:55011,52914,54710,72914,72917,76401,74710,74700,74702,71512,75011,72604
IV.třída:72614,72641,75014,75004
V.třída: 74187,77311,72654,72644,74814,73746,77201,73715,72944
Údaje BPEJ byly převzaty z výpisů KN.
Zdůvodnění záboru
V rámci zpracování návrhu ÚP ,kdy zastavitelné a přestavbové plochy požadované
schváleným Zadáním činily celkový zábor ZPF 44,97 ha,bylo na jednání za účasti
pořizovatele,obce Mrákov a zpracovatele ÚP konstatováno,že je nutné zábor ZPF
zmenšit.Proto byly významné plochy zastavitelného území převedeny do rezervních
ploch tak,že výsledný zábor ZPF návrhu ÚP činí 25,15 ha.
Oproti schválenám záborům platného ÚPO jsou v návrhu ÚP vyňaty plochy
č.19,27,29,31 původního ÚPO a převedeny do rezerv.
Do rezerv č.R01,R06,R07 byly převedeny též zastavitelné plochy pro rozvoj VZ a
VD,požadované schváleným Zadáním.
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Nad rámec ÚPO jsou v návrhu ÚP vyčleněny plochy Z14,Z14a,Z20,Z21,Z25,Z34 a P05.
Plochy Z14 a Z14a jsou určeny pro (BI) o výměře 0,53 ha ,navazují na zastavitelné
území Z15(původně v ÚPO plochy pro výrobu),v návrhu (BS).Vytváří ucelenou plochu
pro bydlení v návaznosti na stávající plochy rodinného bydlení s možností připojit na
potřebnou technickou infrastrukturu.
Plocha Z20 jedná se o plochu pro skladování (VD)ovocných kvasů stávající palírny ve
Starém Klíčově 98.Jedná se o soukromý pozemek o výměře 0,35 ha ,který náleží
vlastníkům palírny.
Plocha Z21 (VZ) je určena pro rozvoj-rozšíření stávající farmy ZOD Mrákov v Klíčově
u Mrákova.
Celková výměra rozvojových ploch VZ činí 6,88 ha.
Plocha Z25 v Novém Klíčově je určena pro rozvoj bydlení (BV) o výměře 0,25
ha.Plochy pro bydlení venkovské doplňují proluku stávající zástavby RD podél silnice
III/1909.
Plocha Z35 v Novém Klíčově je určena pro rozvoj bydlení (BV) o výměře 0,20
ha.Plochy pro bydlení venkovské doplňují proluku stávající zástavby RD podél silnice
III/1909.
Plocha Z34 v Klíčově u Mrákova-Štítovky.Plocha o výměře 0,50 ha je určená pro
drobné hospodaření a skladování dřeva v návaznosti na pozemky a nemovitosti majitele.
Plocha P05 plochy o výměře 0,56 ha v zastavitelném území určené pro bydlení
(BI).Navazují na současnou zástavbu RD podél stávající místní komunikace,kde jsou
k dispozici inženýrské sítě.
Návrh ÚP v rozvojových plochách reaguje na požadavky obce,kde je v současné době
zvýšená poptávka po parcelách pro rodinné bydlení. A rovněž poptávka po rozvojových
plochách pro podnikání a výrobu drobnou a především výrobu zemědělskou.Především
mladé rodiny mají zájem na výstavbě rodinných domů jak v Mrákově,též i v Klíčově u
Mrákova ,ale rovněž tak i v ostatních částech administrativní obce,v místě kvalitního
životního prostředí s možností pracovat v nedalekých Domažlicích.Důležitým faktem pro
další rozvoj sídel hovoří též připravované
další možnosti v oblasti technické
infrastruktury,kde se dále rozšiřuje kanalizační síť v Mrákově,v Klíčově u Mrákova.
Připravuje se rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV v Mrákově.Rovněž ostatní
technická vybavenost v Mrákově a v Klíčově u Mrákova umožňuje další výstavbu
v sídle.
Pro rozvoj svého podnikání potřebuje ZOD Mrákov rozšířit stávající plochy farmy
v Klíčově u Mrákova.
Vyhodnocení záboru PUPFL
Jedná se o zábor lesní půdy v k.ú.Klíčov u Mrákova v části obce Nový Klíčov ,přičemž se
zabírá část pozemku p.č.5033,pozemeky p.č.5025 a 5026.Celkový zábor činí 0,43 ha.
Odůvodnění:
K záboru dochází na základě pokynu pořizovatele,který vyhodnotil připomínky a námitky
po společném jednání.
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Při posouzení připomínky pořizovatel prověřil stav území a současně se řídil i stanovisky
dotčených orgánů, zejména stanoviskem orgánu státní správy lesa.
Pozemková parcela č. 5033 je vedená dle KN v druhu lesní pozemek. V minulosti však
tento pozemek nebyl celý zalesněn, což je patrné i z dostupných historických leteckých
snímků od roku 1947. Na části pozemkové parcely č. 5033 se nacházela pouze náletová
zeleň situovaná mezi travnatými zemědělskými pozemky (TTP). Nejednalo se o lesní
porosty.
Žadatelka v minulosti řešené pozemky nevlastnila, ale byly jí přiděleny v rámci realizace
pozemkových úprav v roce 2010. Z toho je zřejmá nová skutečnost, že tyto pozemky
nemohly být ani dříve pozemky lesními (PUPFL). PUPFL nejsou předmětem
pozemkových úprav.
Vzhledem ke stavu a charakteru daného pozemku není nutné trvat na jeho stávajícím
využití jako lesní pozemek. Obec Mrákov vzhledem k těmto skutečnostem zpracovala GP
č.589-626/2018 ze dne 19.9.2018, který odděluje část pozemku par.č. 5033/2 a navrhuje
jeho využití na ostatní plochu – jinou plochu.
16) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
N1 – námitka doručena: 31.8.2018
Žadatel:
Johánek Tomáš, Mrákov 82, 345 01 Mrákov
Vlastník namítá souhrnné stanovisko MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí ze dne
20.11.2015 pod č.j.: MeDO-59914/2015-Sla, kde je v části týkající státní správy lesů
uvedeno, aby se objekty bydlení nalézaly mimo vzdálenost 50m od okraje lesa a žádá o
úpravu této podmínky.
Žadatel požaduje o vydání nového stanoviska, ve kterém by byla vzdálenost pro umístění
stavby k bydlení upravena na 30m od okraje lesa. Tato vzdálenost by byla dostačující a při
výstavbě
rodinného domu dodržena.
V zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích, je uvedeno, aby stavbami nedocházelo k poškození
lesních porostů a kořenů stromů. Padesáti metrová vzdálenost stavby od lesa je vysoce
přehnaná. Po konzultaci s pracovníky státní správy lesů Plzeňského kraje bylo žadateli
sděleno, že dostačující vzdálenost stavby od okraje lesa je 25-30m. V tomto úseku nedochází
k žádnému poškozování lesa a ani nejsou ohroženy stavby umístěné v této vzdálenosti.
Vyhodnocení připomínky: námitce se nevyhovuje
Na pozemkové parcel č. 3568 v k.ú. Klíčov u Mrákova se nachází lesní pozemek , který je
součástí rozsáhlého uceleného lesního území v části obce Mlýneček. Zákonem č. 289/1995
Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů je vymezeno ochranné pásmo 50m
od okraje PUPFL.
Stavební úřad nebo jiný správní orgán může rozhodnout o činnostech v chráněném území 50m
od okraje lesa pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů (§14 odst.2 lesního
zákona) a současně navrhnout řešení, která jsou pro zachování lesa , ochrany životního
prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.
Dne 20.11.2015 MěÚ Domažlice Odbor životního prostředí - orgán státní správy lesů pod č.j.
MeDO-59914/2015-Sla, uplatnil stanovisko k zadání ÚP Mrákov podle §48 odst. 2 písmena
b) zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve kterém
požadoval vymezit lokality pro výstavbu objektů pro podnikání (zejména kanceláře,
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ubytování, výroba, apod), pro výstavbu objektů bydlení a objektů rekreace tak, aby se
nalézaly mimo vzdálenost 50m od okraje lesa.
Dle §4 odst. 2 písmene b) stavebního zákona se jedná o stanovisko, které není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro
územní plán vydávaný formou opatření obecné povahy.
Pro vymezení či nevymezení plochy bydlení – venkovské a dohlížení na činnosti v pásmu 50m
od okraje lesa i pro další případy je příslušný uplatňovat stanoviska k územním plánům MěÚ
Domažlice Odbor životního prostředí - orgán státní správy lesů. V případech, kdy územně
plánovací dokumentace navrhuje umisťování na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen
PUPFL) rekreační a sportovní stavby je příslušným orgánem Krajský úřad Odbor životního
prostředí – státní správa lesů.
K návrhu ÚP Mrákov pro veřejné projednání vydal dne 27.8. 2018 MěÚ Domažlice Odbor
životního prostředí – orgán státní správy lesů souhrnné stanovisko, kde sděluje, že z hlediska
zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích předložený návrh ÚP k veřejnému
projednání respektuje požadavky státní správy lesů a ochranu pozemků určených k plnění
funkcí lesa.
Při posouzení připomínky se pořizovatel řídil stanovisky dotčených orgánů a věcně si prověřil
výšku stromů v mýtním věku na sousedním lesním pozemku s lesním porostem, která dosahuje
až 33m. Stávající 50m pásmo od okraje lesa svým rozsahem zasahuje až na samou vnější
hranici stavební parcely č. 139, kde se nachází stavba rodinného domu č.p.2. Mezi stávající
zástavbou a řešeným pozemkem parc. č. 3557/5 bude zachován stávající přístup k zemědělsky
využívanému pozemku parc. č. 3557/3 (TTP) v k.ú. Klíčov u Mrákova.
Od doby společného jednání o návrhu ÚP Mrákov do doby vyhodnocení námitek uplatněných
k veřejnému projednání nebyly pořizovateli předloženy nové skutečnosti a nezměnil se stav v
řešené lokalitě, které by vedly k jinému vyhodnocení, a proto se pořizovatel i nadále trvá na
dodržení stanoviska dotčené orgánu MěÚ Domažlice Odbor životního prostředí - orgán státní
správy lesů ze dne 20.11.2015. Pořizovatel současně neporušuje zásadu rovnosti a
diskriminace neboť ve správním území obce Mrákov, respektive na pozemcích v pásmu 50m
od okraje lesa, nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy pro výstavbu objektů pro
podnikání (zejména kanceláře, ubytování, výroba, apod), pro výstavbu objektů bydlení nebo
objektů rekreace.
Z dostupných historických leteckých snímků je patrné, že na dotčených lesních pozemcích se
od roku 1947 trvale nacházel lesní porost.
Závěr: Pořizovatel na základě obdrženého závazného stanoviska dotčeného orgánu trvá na
dodržení podmínky zachování stávajících funkcí lesa a všech jeho funkcí (na dotčených
lesních pozemcích) a respektování zákonem stanovené vzdálenosti od okraje lesa a ve
veřejném zájmu požaduje chránit les jako nenahraditelnou složku životního prostředí. Územní
plán nebude na pozemkové parc.č. 3557/5 v k.ú. Klíčov u Mrákova vymezovat zastavitelnou
plochu pro bydlení. Nerespektováním stanovisek dotčených orgánů v rámci pořizování
územně plánovací dokumentace by došlo k nezákonnosti vydaného územního plánu Mrákov.
Na řešeném pozemku parc. č. 3557/5 v k.ú. Klíčov u Mrákova budou v návrhu ÚP Mrákov
zachovány stávající plochy smíšeného nezastavěného území - zemědělsky obdělávaný půdní
fond, včetně přístupových komunikací (Nsz), které jsou určeny pro zemědělské využití. V
nezastavěném území je podmínečně přípustné umisťovat objekty, které jsou nezbytné pro
využívání a obsluhu území a to pouze pro zemědělství a vodní hospodářství.
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N2 – námitka doručena: 3.9.2018
Žadatel:
Svobodová Alžběta, Nový Klíčov 16, 345 01 Mrákov
Vlastník žádá o zahrnutí pozemků parc. č. 5021, 5022, 5023 a 5025 v k.ú. Klíčov u Mrákova
mezi plochy bydlení – vesnické. Požadavku nebylo vyhověno proto, že pozemky nejsou
vzdáleny 50m od hranice lesa. U pozemku parc. č. 5025 požádám MěÚ Domažlice odbor
životního prostředí – státní správu lesů o změnu kultury.
Vyhodnocení připomínky: námitce se vyhovuje s podmínkou
Při posouzení připomínky pořizovatel prověřil stav území a současně se řídil i stanovisky
dotčených orgánů, zejména stanoviskem orgánu státní správy lesa.
Pozemková parcela č. 5033 je vedená dle KN v druhu lesní pozemek. V minulosti však tento
pozemek nebyl celý zalesněn, což je patrné i z dostupných historických leteckých snímků od
roku 1947. Na části pozemkové parcely č. 5033 se nacházela pouze náletová zeleň situovaná
mezi travnatými zemědělskými pozemky (TTP). Nejednalo se o lesní porosty.
Žadatelka v minulosti řešené pozemky nevlastnila, ale byly jí přiděleny v rámci realizace
pozemkových úprav v roce 2010. Z toho je zřejmá nová skutečnost, že tyto pozemky nemohly
být ani dříve pozemky lesními (PUPFL). PUPFL nejsou předmětem pozemkových úprav.
Vzhledem ke stavu a charakteru daného pozemku není nutné trvat na jeho stávajícím využití
jako lesní pozemek. Obec Mrákov vzhledem k těmto skutečnostem zpracovala GP č.589626/2018 ze dne 19.9.2018, který odděluje část pozemku par.č. 5033/2 a navrhuje jeho využití
na ostatní plochu – jinou plochu.
Závěr:
1.ETAPA - N2a: Pozemková parcela č 5025, 5026 a část pozemkové parcely č. 5033 (po
realizaci GP pozemková parcela č. 5033/2) budou navrženy k odnětí z pozemků určených k
funkci lesa a budou navrženy do ploch smíšených nezastavěného území - zemědělsky
obdělávaný půdní fond (Nsz). O změně funkčního využití PUPFL rozhoduje orgán státní
správy lesů a to v pochybnostech nebo na návrh vlastníků pozemků. Současně se změnou
využití dojde i k novému vymezení pásma 50m od okraje lesa.
2.ETAPA - N2b: Části pozemkových parcel č. 5021 a 5022 v k.ú. Klíčov u Mrákova (o celkové
ploše 1.450m2) bude možné využít jako zastavitelnou plochu bydlení venkovského typu (BV).
Vlastní stavba rodinného domu bude respektovat stávající ochranné pásmo komunikace.
Hlavní stavba objektu bydlení nebude zasahovat do pásma 50m od okraje lesa. Pozemková
parcela č.5023 bude v celém rozsahu navržena do ploch smíšených nezastavěného území –
ovocné zahrady a sady (Nss).
Námitce je vyhověno za podmínky dodržení stanoveného pořadí změn v území (etapizace): V
první etapě bude realizováno odnětí z pozemků určených k funkci lesa (formou vydání
rozhodnutí správního orgánu státní správy lesů) a ve druhé etapě bude možné využít
vymezenou plochu bydlení venkovského typu (BV) a plochu smíšenou nezastavěného území –
ovocné zahrady a sady (Nss).
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17)Vyhodnocení připomínek
Připomínky „PS“ uplatněné k návrhu ÚP Mrákov pro společné jednání podle §50 odst. 2 a 3
stavebního zákona (SZ):
PŘIPOMÍNKY:
PS1 – připomínka doručena: 22.09.2017
Žadatel:
Johánek Tomáš, Mrákov 82, 345 01 Mrákov
A. Vlastník pozemku parc. č. 3557/5 v k.ú. Klíčov u Mrákova požadoval v zadání ÚP Mrákov
zahrnout pozemek do ploch bydlení – vesnické (záměr Z8). V rámci společného jednání o
návrhu ÚP uplatňuje tuto připomínku proti vyřazení lokality Z8 z řešení návrhu ÚP Mrákov.
Příčinou vyřazení řešeného pozemku z návrhu ÚP bylo souhrnné stanovisko MěÚ Domažlice,
odboru životního prostředí ze dne 20.11.2015 pod č.j.: MeDO-59914/2015-Sla, kde je v části
týkající státní správy lesů uvedeno, aby se objekty bydlení nalézaly mimo vzdálenost 50m od
okraje lesa.
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Vlastník konzultoval tuto skutečnost s Krajským úřadem Plzeňského kraje, kde se pracovníci
státní správy lesů neztotožňují se stanoviskem MěÚ Domažlice a sami ve svých stanoviscích
umožňují stavby rodinných domů ve vzdálenosti 30m od okraje lesa.
B. Žadatel žádá o přezkum výše uvedeného stanoviska MěÚ Domažlice, orgánu státní správy
lesů z důvodu podjatosti Ing. Záhrobského, se kterým má žadatel negativní vztahy. Přezkum
rovněž požaduje z důvodu,zda uvedené stanovisko nebylo vydáno nezákonně, neboť omezení
výstavby nebylo v stanovisku řádně odůvodněno.
V případě, že by byla umožněna výstavba rodinného domu na řešeném pozemku ve
vzdálenosti 30m od okraje lesa, tak vlastník požaduje, aby lokalita Z8 (respektive její část)
byla zařazena do řešení návrhu ÚP Mrákov. Nyní byla lokalita vyřazena bez opodstatnění.
Rozsah plochy pro zástavbu RD i navrhovaná hranice 30m je vyznačena v příloze.
Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje
Dne 20.11.2015 MěÚ Domažlice Odbor životního prostředí - orgán státní správy lesů pod č.j.
MeDO-59914/2015-Sla, uplatnil stanovisko k zadání ÚP Mrákov podle §48 odst. 2 písmena
b) zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. Dle §4
odst. 2 písmene b) stavebního zákona se jedná o stanovisko, které není samostatným
rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro politiku územního rozvoje a pro
územní plán vydávaný formou opatření obecné povahy. Stanovisko není samostatně
přezkoumatelné. Soulad vydaného opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v
přezkumném řízení.
Přezkum vydaného stanoviska (souhrnného stanoviska) nelze požadovat, neboť se nejedná o
závazné stanovisko vydávané pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu ve smyslu §4
odstavce 2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a §149 zákona č.500/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (správní řád).
MěÚ Domažlice Odbor životního prostředí – jako dotčený orgánu státní správy lesů ve svém
stanovisku ze dne 20.11.2015 k územně plánovací dokumentaci obce Mrákov požadoval
vymezit lokality pro výstavbu objektů pro podnikání (zejména kanceláře, ubytování, výroba,
apod), pro výstavbu objektů bydlení a objektů rekreace tak, aby se nalézaly mimo vzdálenost
50m od okraje lesa. Tento požadavek na obsah návrhu územního plánu Mrákov pořizovatel
zapracoval do zadání a následně byl i respektován zpracovatelem územního plánu při
vymezování nových zastavitelných ploch v řešeném území.
K návrhu ÚP Mrákov vydal dne 20.9. 2017 MěÚ Domažlice Odbor životního prostředí –
orgán státní správy lesů souhrnné stanovisko, kde sděluje, že z hlediska zájmů chráněných
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích předložený návrh ÚP ke společnému jednání respektuje
požadavky orgánu státní správy lesů na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Pořizovatel (jako správní orgán územního plánování) je povinen se zabývat připomínkami a
brát je jako podklad pro opatření obecné povahy (OOP) a vypořádat se s nimi v jeho
odůvodnění (podle §172 odst. 4 správního řádu). O připomínkách a námitkách k návrhu OOP
rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce, při vydání OOP ÚP Mrákov.
Při posouzení připomínky se pořizovatel řídil stanovisky dotčených orgánů a věcně si prověřil
výšku stromů v mýtním věku na sousedním lesním pozemku s lesním porostem, která dosahuje
až 33m. Stávající 50m pásmo od okraje lesa svým rozsahem zasahuje až na samou vnější
hranici stavební parcely č. 139, kde se nachází stavba rodinného domu č.p.2. Mezi stávající
zástavbou a řešeným pozemkem parc. č. 3557/5 se nachází účelová komunikace potřebná pro
přístup k zemědělsky využívaným pozemkům. Při omezení zástavby v pásmu 50m od okraje
lesa pořizovatel současně i přihlížel k zachování přístupnosti k lesním pozemkům a vývozu
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dření suroviny, vyloučení negativního vlivu na pozemky určené k plnění funkcí lesa a na
porosty na nich rostoucích.
Práva a povinnosti vlastníků, jejichž pozemky zasahují do ochranného pásma lesa, stanoví
závazným způsobem § 14 odst. 2 lesního zákona. Dle tohoto ustanovení jsou takoví vlastníci
oprávněni umístit na svůj pozemek do vzdálenosti 50 m od hranice lesa stavbu pouze se
souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění
podmínek.
Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas
vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro
rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je
závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním
řízení.
Povolení stavby v ochranném pásmu lesa je zásadně možné s tím, že k jeho vydání se vyžaduje
předchozí souhlas příslušného orgánu státní správy lesů. Dle územního plánu činí ochranné
pásmo lesa 50 m od okraje lesa a jeho snížení je možné po vyjednání výjimky s KÚ PK-OŽP,
která však není nárokovatelná. V opatření obecné povahy není možné stanovit podmínky pro
užívání funkční plochy do budoucna.
Opatření obecné povahy, respektive vyhodnocení připomínky žadatele splňuje podmínku
proporcionality, kterou se rozumí přiměřenost právní regulace pro požadované využití
pozemku. Současně je naplněna i podmínka subsidiarity, podle níž by se mělo o veřejných
záležitostech obce zodpovědně rozhodovat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je
občanovi nejblíže.
Závěr: Na řešeném pozemku parc. č. 3557/5 v k.ú. Klíčov u Mrákova budou v návrhu ÚP
Mrákov zachovány stávající plochy smíšeného nezastavěného území - zemědělsky obdělávaný
půdní fond, včetně přístupových komunikací (Nsz), které jsou určeny pro zemědělské využití. V
nezastavěném území je podmínečně přípustné umisťovat objekty, které jsou nezbytné pro
využívání a obsluhu území a to pouze pro zemědělství a vodní hospodářství.
Řešení podjatosti Ing. Záhrobského ve věci vydání souhrnného stanoviska z hlediska státní
správy lesů a omezení požadovaného způsobu využití pozemku parc. č. 3557/5 v k.ú. Klíčov u
Mrákova nepřísluší Odboru výstavby a ÚP MěÚ Domažlice (pořizovateli). Požadavek k
řešení podjatosti je plně v kompetenci orgánu, který řešené souhrnné stanovisko vydal, tj.
MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí.
PS2 – připomínka doručena: 24.10.2017
Žadatel:
Svobodová Alžběta, Nový Klíčov 16, 345 01 Mrákov
Vlastník pozemku parc. č. 5021, 5022 a 5023 v k.ú. Klíčov u Mrákova požadoval v zadání ÚP
Mrákov zahrnout pozemky do ploch bydlení – vesnické (záměr Z7). V rámci společného
jednání o návrhu ÚP uplatnil tuto připomínku proti nevymezení ploch bydlení v lokalitě Z7 v
řešeném návrhu ÚP Mrákov.
Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje
MěÚ Domažlice Odbor životního prostředí – jako dotčený orgánu státní správy lesů ve svém
stanovisku ze dne 20.11.2015 k územně plánovací dokumentaci obce Mrákov požadoval
vymezit lokality pro výstavbu objektů pro podnikání (zejména kanceláře, ubytování, výroba,
apod), pro výstavbu objektů bydlení a objektů rekreace tak, aby se nalézaly mimo vzdálenost
50m od okraje lesa. Tento požadavek na obsah návrhu územního plánu Mrákov pořizovatel
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zapracoval do zadání a následně byl i respektován zpracovatelem územního plánu při
vymezování nových zastavitelných ploch v řešeném území.
K návrhu ÚP Mrákov vydal dne 20.9. 2017 MěÚ Domažlice Odbor životního prostředí –
orgán státní správy lesů souhrnné stanovisko, kde sděluje, že z hlediska zájmů chráněných
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích předložený návrh ÚP ke společnému jednání respektuje
požadavky orgánu státní správy lesů na ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Pořizovatel (jako správní orgán územního plánování) je povinen se zabývat připomínkami a
brát je jako podklad pro opatření obecné povahy (OOP) a vypořádat se s nimi v jeho
odůvodnění (podle §172 odst. 4 správního řádu). O připomínkách a námitkách k návrhu OOP
rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce, při vydání OOP ÚP Mrákov.
Při posouzení připomínky se pořizovatel řídil stanovisky dotčených orgánů a věcně si prověřil
výšku stromů v mýtním věku na sousedních lesních pozemcích s lesním porostem, která
dosahuje až 30m.
Ve stávajícím 50m pásmu od okraje lesa již stojí stávající stavba rodinného domu č.p. 36 na
stp. 162 v k.ú. Klíčov u Mrákova. Stávající pásmo 50m od okraje lesa zasahuje celou výměru
pozemkových parcel č. 5022 i 5023 a téměř celou výměru pozemkové parcely č. 5021 a rovněž
zasahuje i do stávající přilehlé komunikace. Část pozemkové parcely č. 5021 o výměře cca
195m2 nedotčená pásmem 50m od okraje lesa neumožňuje umístění zamýšlené stavby RD a
současně ani vymezení nové zastavitelné plochy bydlení.
Při omezení zástavby v pásmu 50m od okraje lesa pořizovatel současně i přihlížel k
zachování přístupnosti k lesním pozemkům a vývozu dření suroviny, vyloučení negativního
vlivu na pozemky určené k plnění funkcí lesa a na porosty na nich rostoucích. Z hlediska
územního plánování bude zachována volný prostor mezi stávající zástavbou a lesními
pozemky s lesním porostem.
Závěr: Na řešených pozemcích parc. č. 5021, 5022 a 5023 v k.ú. Klíčov u Mrákova budou v
návrhu ÚP Mrákov zachovány stávající plochy smíšeného nezastavěného území - zemědělsky
obdělávaný půdní fond, včetně přístupových komunikací (Nsz), které jsou určeny pro
zemědělské využití. V nezastavěném území je podmínečně přípustné umisťovat objekty, které
jsou nezbytné pro využívání a obsluhu území a to pouze pro zemědělství a vodní hospodářství.
PS3 – připomínka doručena: 10.10.2017
Žadatel:
Majko Martin, Kout na Šumavě 15, 345 02 Kout na Šumavě
Požadavek na změnu funkčního využití pozemku parc.č.797/1 v k.ú. Smolov u Domažlic z
orné půdy na plochy zahrad a sadů s možností oplocení. Pozemek se částečně nachází v
pásmu 50m od okraje lesa – jedná se pouze o cíp pozemku s nálety bez vzrostlých stromů.
Vyhodnocení připomínky: připomínce se vyhovuje s podmínkou
Pozemková parcela č. 797/1 (o výměře 2.400m2) v k.ú. Smolov u Domažlic se nachází mimo
zastavěné území. Současně navazuje na zastavitelné plochy bydlení Z01 a Z02, které jsou
navrženy s podmínkou vybudování dostatečně kapacitní přístupové místní komunikace C3.
Řešený pozemek sousedí s lesním pozemkem parc. č. 796 a rovněž se celou rozlohou nachází v
pásmu 50m od okraje lesa. Evidovaným lesním pozemkem s nálety bez vzrostlých stromů,
který vytváří rozsáhlé 50m pásmo je úzký jižní cíp pozemkové parc. č.796 v k.ú. Smolov u
Domažlic.
Pozemková parcela č. 796 zůstane v nezastavěném území, a bude vymezena jako plocha
smíšená nezastavěného území -ovocné sady a zahrady (Nss).
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PODMÍNKA: Navrhovaná plocha zahrady bude dopravně napojena na novou dostatečně
kapacitní pozemní komunikaci – účelovou komunikaci, která bude navazovat na stávající
místní komunikaci v sídle. Hlavním funkčním využitím plochy Nss jsou ovocné sady a zahrady
mimo zastavěnou část obce. Přípustné využití je rovněž oplocení nebo ohrazení pozemků
sadů a objekty, které jsou nezbytné pro užívání a obsluhu území jako jsou seníky, sklady,
přístřešky. Podmínky prostorového uspořádání připouští objekty o výškové hladině do 8m nad
terénem. Stavby pro bydlení či rekreaci v navržené ploše Nss nejsou přípustné.
18)Definice pojmů
KZP-koeficient zastavěnosti pozemku
Jedná se o poměr výměry pozemku k zastavěné ploše stabeb na pozemku bez zpevněných
ploch.Příklad :výměra pozemku 1000 m2.
Zastavěná plocha staveb 300 m2
Výpočet: 1000 : 300 = 0,3……………KZP rovná se 0,3
Chov drobného hospodářského zvířectva
je malozemědělská nebo chovatelská činnost výhradně pro soukromou spotřebu a nikoli
zemědělské výroba, která může být realizována na k tomu určených plochách.
Uvádění přípustného počtu hospodářských zvířat není předmětem územního plánu - vychází z
hygienických předpisů. V ÚPD je možno regulovat velikosti ploch a objemy staveb.

Grafická část Odůvodnění ÚP
Výkres – a)Koordinační výkres
b)Výkres širších vztahů
c)Výkres předpokládaných záborů ZPF

1 : 5.000
1 : 50 000
1 : 5.000

III.POUČENÍ
Proti návrhu ÚP Mrákov vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 SB.,správní řád).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

……………………………………
Josef Janeček
starosta obce Mrákov

……………………………………
Eva Květonová
místostarosta obce Mrákov
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