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Zastupitelstvo obce Zahořany, příslušné podle ustanovení §6 odst.. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (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., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

vydává
ÚZEMNÍ PLÁN ZAHOŘANY

1.Textová část územního plánu
1.a) Vymezení zastavěného území
Řešené
území
sestává
z těchto
katastrálních
území:k.ú.Zahořany,k.ú.Bořice,k.ú.Sedlice,k.ú.Stanětice,k.ú.Oprechtice a k.ú.Hříchovice.
Zastavěné území obce, vymezené k 1.1.2014 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 Zahořany.
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.S ohledem na krajinný rámec a dálkové
pohledy jsou v Oprechticích rozvojové plochy bydlení navrženy pro rozvolněnou solitérní
zástavbu na parcelách větší výměry.
1.b.3) Hlavní cíle rozvoje
Územní plán Zahořany naplňuje směry rozvoje jednotlivých obcí ,rozvojové plochy jsou
soustředěny do území vlastních obcí a jejich těsné blízkosti,mimo obce nejsou zakládány
žádné osamocené zastavitelné plochy.
1.b.4) Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot
Přírodní hodnoty
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V rámci katastrálních území jednotlivých obcí se nevyskytují žádné přírodní
rezervace, ani chráněná území přírody, přírodní výtvory. V rámci k.ú.jsou z hlediska ÚSES
zastoupeny prvky lokálního a regionálního ÚSES.V katastrálním území Bořic se nachází
chráněné stromy „Hruška v poli“ a „lípy u býv.bořické hospody“.Řešeným územím prochází
hranice přírodního parku Branžovský hvozd do kterého spadá východní část území vč.části
obcí Stanětice,Hříchovice a celá obec Oprechtice a rovněž Prudice a Pláně.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
Dle předaných podkladů od MěÚ Domažlice-úsek památkové péče se nachází v katastrálním
území Zahořany tyto nemovité kulturní památky:
Zahořany:špýchar u čp. 16, parc.č.
chlévy,
stodola,
stáje),
parc.č.
30,
dvojdům čp. 30 a 82 na parcelách 75 a 74.

28,statek
špýchar

čp. 17 (obytné stavení,
u
čp.
19,
parc.č.
32,

Bořice:
Oprechtice:
Sedlice:
Prudice:
Hříchovice:

žádná
žádná
žádná
žádná
žádná

Stanětice: kostel sv. Kunhuty
špýchar u čp. 23, parc.č. 22
Dále
Nový

se v
Klíčov

(kostel,

ohradní

zeď,

brána)

parc.č.

33,

obcích Zahořany, Oprechtice, Sedlice, Stanětice, Mrákov a
nacházejí evidované válečné hroby - pietní místa (pomníčky)

Další Urbanisticko-architektonické hodnoty řešeného území:
Místní část Sedlice
- drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- historické jádro sídla jako urbanisticky významný kompoziční prostor
- usedlost s bránou čp. 4, 11
- roubenka čp. 19
Místní část Zahořany
- drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- historické jádro sídla jako urbanisticky významný kompoziční prostor
- špýchar u 37 a 58
- roubenka čp. 68
- venkovské chalupy ze srubových konstrukcí čp. 32 a 57
- brána s překladem u čp. 28 a 29
Místní část Oprechtice
- drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- historické jádro sídla jako urbanisticky významný kompoziční prostor
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- zemědělská usedlost čp. 51
- venkovské dvojdomy 12/63 a 56/65,
- venkovské chalupy čp.13 a eč. 8
Místní část Stanětice
- drobné sakrální stavby - pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- obejkt bývalé fary čp. 28
- venkovský dům č.p. 29 a 47
- roubenka č.p. 9 a z části roubená stavení čp. 11 a 33
- významný vyhlídkový bod severně od obce
Místní část Hříchovice
- drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže
- venkovskáchalupa čp. 21, 34 a 43
- dům s barokním štítem čp. 18
- usedlost čp. 23
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 jsou některé z nich spojeny vyjma
silniční sítě i v oblasti technické infrastruktury.V krajině ale působí každé sídlo
autonomně.Vyjma Stanětic se ostatní sídla neuplatňují v dálkových pohledech.Dominantu
v krajině tvoří věž kostela sv.Kunhuty ve StaněticíchOstatní sídla jsou posazena v nižších
polohách v dolních částech okolní krajiny.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
Zahořanský potok a dále pak bezejmenný potok mezi Staněticemi a Zahořany.U obou potoků
dochází k vybřežování vody.Na bezejmenném potoce mezi Staněticemi a Zahořany je proto
situován poldr pro zmírnění následků při průtoku velkých vod.Řešeným územím protéká též
Oprechtický potok,který pramení pod Novým Herštejnem,protéká Prudicemi a jižní částí
Oprechtic.Území v okolí Hříchovic odvodňuje Hradišťský potok.Vyjma návesních nádrží se
v řešeném území zásadně uplatňuje Smolovský rybník jižně pod Bořicemi.
-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.Naopak u silnice I/22 je v návrhu počítáno s její přeložkou v poloze mezi
obcemi Zahořany a Bořice.Přeložka v řešeném území je pouze částí rozsáhlé úpravy trasy
přeložky této silnice a její trasování vyplývá z nadřazených územně plánovacích dokumentů a
ze Studie přeložky silnice I/22-D-projekt Plzeň.U železniční trati Plzeň-Domažlice se
uvažované úpravy této trati odehrají mimo řešené území ÚP.
-ve vazbě na funkci sídla
Obec Zahořany a její části budou i nadále plnit funkci příměstských sídel v Domažlickém
regionu s převažující funkcí pro bydlení venkovského typu.
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1.c.2)Vymezení zastavitelných ploch
Z01 – zastavitelná plocha pro drobnou výrobu (VD) při stávající sinici III/1839 Z okraji
sídlaBořice.Výměra 1,36 ha ,ZPF v kultuře orná půda.
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.
Z02 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV)
v severním sektoru sídla
Bořice.Výměra 0,79 ha,ZPF v kultuře TTP.
Z02a – převedení současných pozemků v Bořicích ,které jsou v ochranném pásmu lesa
v kultuře TTP na plochy soukromé zeleně (ZS).Výměra 0,168 ha.
Z03 - zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV)
v severním sektoru sídla
Bořice.Výměra 0,36 ha,ZPF v kultuře,TTP,ostatní plocha
Z04 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na V okraji sídla Bořice.Výměra 1,13
ha,ZPF v kult.orná půda.
Z05 –neobsazeno,plocha po veř.projednání vypuštěna
Z06 - zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) v proluce na JV okraji sídla Bořice.
Výměra 0,17 ha,ZPF v kult.orná půda.
Z07 - zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na J okraji sídla Bořice.Výměra 0,42
ha,ZPF v kult.orná půda.
Z08 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Sedlice.Výměra
0,133 ha,ZPF v kult.orná
Z09 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na SV okraji sídla Sedlice.Výměra
1,09 ha,ZPF v kultuře TTP,orná
Z10 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na SV okraji sídla Sedlice.Výměra
0,99 ha,ZPF v kultuře orná
Z11 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) a pro drobnou výrobu (VD)na J okraji
sídla Sedlice.Výměra 0,315 ha,ZPF v kultuře TTP
Z12 – zastavitelná plocha pro drobnou výrobu (VD) na SV okraji sídla Sedlice.Výměra 0,37
ha,ZPF v kultuře TTP
Z13 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Zahořany.Výměra
0,187 ha,ZPF v kultuře TTP
Z14 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Zahořany.Výměra
1,07 ha,ZPF v kultuře TTP
Z14a – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) a soukromou zeleň (ZS) na V okraji
sídla Zahořany.Výměra 0,……. ha,ZPF v kultuře TTP,ost.pl.
Z15 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na JV okraji sídla Zahořany.Výměra
1,9 ha,ZPF v kultuře orná,TTP
Z16 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na J okraji sídla Zahořany.Výměra
1,42 ha,ZPF v kultuře orná,TTP,ost.pl.
Z17 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Zahořany.Výměra
0,71 ha,ZPF v kultuře TTP
Z18 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Stanětice.Výměra
0,65 ha,ZPF v kultuře orná
Z19 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV) na Z okraji sídla Stanětice.Výměra
0,30 ha,ZPF v kultuře orná,ost.pl.
Z20 – zastavitelná plocha pro drobnou výrobu (VD) na S okraji sídla Stanětice.Výměra 054
ha,ZPF v kultuře TTP
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Z21 – zastavitelná plocha pro drobnou výrobu (VD) na S okraji sídla Stanětice.Výměra
2,13ha,ZPF v kultuře orná,TTP
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.
Z22 – zastavitelná plocha pro technickou infrastrukturu (TI) na S okraji sídla
Hříchovice.Výměra 0,10 ha,ZPF v kultuře TTP
Z23 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na S okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,165 ha,ZPF v kultuře TTP
Z24 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na S okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,375 ha,ZPF v kultuře TTP,zahr.ost.pl.
Z25 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na V okraji sídla Hříchovice.Výměra
1,45 ha,ZPF v kultuře orná
Z26 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na J okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,15 ha,ZPF v kultuře orná,ost.pl.
Z27 – zastavitelná plocha pro technickou infrastrukturu (TI) na Z okraji sídla
Oprechtice.Výměra 0,118 ha,ZPF v kultuře TTP
Z28 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na Z okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,34 ha,ZPF v kultuře TTP
Z29 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na Z okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,295 ha,ZPF v kultuře orná,zahr.
Z30 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na J okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,175 ha,ZPF v kultuře orná,ost.pl.
Z31 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na J okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,283 ha,ZPF v kultuře orná,ost.pl.
Z32 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na J okraji sídla Oprechtice.Výměra
1,62 ha,ZPF v kultuře TTP,ost.pl.
Z33 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na J okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,51 ha,ZPF v kultuře TTP,ost.pl.
Z34 – zastavitelná plocha pro bydlení venkovské (BV ) na V okraji sídla Oprechtice.Výměra
2,0 ha,ZPF v kultuře TTP,zahr.,ost.pl.
Z35 – zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost-veřejná infrastruktura (OV).Výměra
0,13 ha,ZPF v kultuře TTP
Přestavbové plochy
P01-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) v severním sektoru sídla Bořice.Výměra
0,79 ha,ZPF v kultuře zahr.,ost.pl.
P02- přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) při silnici III/1839 v Bořicích.Výměra
0,0845 ha,ZPF v kultuře ost.pl.
P03-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na J okraji sídla Bořice.Výměra 0,16
ha,ZPF v kultuře orná.
P04-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Sedlice.Výměra 0,194
ha,ZPF v kultuře TTP,zahr.
P05-přestavbová plocha pro drobnou výrobu (VD) na J okraji sídla Sedlice.Výměra 0,088
ha,ZPF v kultuře TTP.
P06-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) v severním sektoru sídla
Zahořany.Výměra 0,288 ha,ZPF v kultuře zahr.
P07-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) v severním sektoru sídla Zahořany.
Výměra 0,40 ha,ZPF v kultuře orná,TTP,zahr.
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P08-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na V okraji sídla Zahořany.Výměra
0,446 ha,ZPF v kultuře TTP,ost.pl.
P08a-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na V okraji sídla Zahořany.Výměra
0,0604 ha,ZPF v kultuře TTP
P09-přestavbová plocha na Z okraji sídla Zahořany.Výměra 0,058 ha,ZPF v kultuře TTP.
P10-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na Z okraji sídla Zahořany.Výměra
0,299 ha,ZPF v kultuře TTP,ost.pl.
P11-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na V okraji sídla Zahořany.Výměra
0,235 ha,ZPF v kultuře orná,TTP,ost.pl..
P12-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na J okraji sídla Zahořany.Výměra
0,681 ha,ZPF v kultuře TTP,zahr.
P13-přestavbová plocha pro
bydlení venkovské (BV) při silnici III/1836 ve
Staněticích.Výměra 0,286 ha,ZPF v kultuře zahr.,ost.pl..
P14-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na J okraji sídla Stanětice.Výměra
0,172 ha,ZPF v kultuře zahr.
P15-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na J okraji sídla Stanětice.Výměra
0,615 ha,ZPF v kultuře zahr.,orná
P16-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na Z okraji sídla Stanětice.Výměra
0,119 ha,ZPF v kultuře orná.
P17-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,10 ha,ZPF v kultuře zahr.
P18-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,11 ha,ZPF v kultuře TTP,zahr.
P19-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na V okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,22 ha,ZPF v kultuře zahr.,ost.pl.
P20-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na V okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,40 ha,ZPF v kultuře zahr.,ost.pl.
P21-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na Z okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,30 ha,ZPF v kultuře,zahr.
P22-přestavbová plocha pro veřejnou zeleň (ZV) na Z okraji sídla Hříchovice.Výměra 0,49
ha,ZPF v kultuře TTP,ost.pl.
P23-přestavbová plocha pro pro drobnou výrobu (VD) na SV okraji sídla Hříchovice.Výměra
0,30 ha,
P24-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,63 ha,
P25-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na S okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,45 ha,ZPF v kultuře zahr.,ost.pl.
P26-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na V okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,34 ha,ZPF v kultuře zahr.,ost.pl.
P27-přestavbová plocha pro bydlení venkovské (BV) na V okraji sídla Oprechtice.Výměra
0,164 ha,ZPF v kultuře zahr.
P28-přestavbová plocha pro veřejnou zeleň (ZV) na Z okraji sídla Oprechtice.Výměra 0,954
ha,ZPF v kultuře zahr.,vodní pl.
1.c.3)Systém sídelní zeleně
Zeleň veřejná (ZV)
Vyznačená sídelní zeleň v ÚP Zahořany representuje význačné plochy stávající i navržené
zeleně veřejné(ZV) jako součást ploch veřejných prostranství.

10

Zeleň v zastavěném území (ZP)
Jedná o zeleň v zastavěné části obce (ZP),která odpovídá původnímu,současnému využití
(trvalý travní porost,zahrady,sady,ostatní plochy).
Zeleň soukromá (ZS)
Jedná se o zeleň stávajících zahrad a sadů,které zůstávaji v návrhu jako nezastavitelné
plochy,v návrhu dále pak soukromá zeleň v ochranném pásmu lesa v Bořicích.
Zeleň v plochách s rozdílným způsobem využití
Zeleň jako součást ploch bydlení v RD (BV)
Na zastavitelných plochách bydlení v RD bude vyhrazená zeleň tvořit 70 % území stavebního
pozemku.Na plochách přestavbových bude rovněž vyhrazená zeleň tvořit 70% zastavitelného
území a rovněž na ve stabilizovaných plochách (BV) bude tvořit zeleň 70% ploch
jednotlivých parcel.V Oprechticích na zastavitelných plochách Z32,Z33,Z34 bude zeleň tvořit
75% zastavitelného území a min.výměra jednotlivých parcel bude činit 1000 m2.
Zeleň jako součást ploch výroby a skladování (VD),(VZ)
Na plochách určených pro drobnou 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

1.d)Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování
1.d.1Dopravní infrastruktura
Administrativní obec Zahořany je v rámci katastrálního území dopravě připojena pomocí
silnice
I/22,která
prochází
po
jižní
hranici
k.ú.
a
silnic
III.třídy
č.1836,1839,1839a,1839b,1837,1838,1835,1907,1908
a
18411.Silnice
III.třídyč.1836,1839,1839b,1837 a 1838 tvoří zároveň páteřní komunikace jednotlivých
obcí.Ostatní místní komunikace připojují plochy obytné zástavby a to komunikacemi v
kategorii obslužná C a se smíšeným provozem D1. Parkování a odstavování vozidel je
realizováno na vlastních pozemcích, pokud jde o rodinné bydlení a areály zemědělské a
drobné výroby.Po severním okraji k.ú.Hříchovice prochází silnice II/183 DomažliceStaňkov,která nemá pro řešené území z hlediska přepravních vztahů význam.
Mezi obcemi Zahořany a Bořice je vedena trasa přeložky silnice I/22,jejíž trasování vychází
z požadavků ZÚR Plzeňského kraje.Je vymezen koridor v šířce 100 m.
Veřejná doprava je zastoupena železniční a hromadnou autobusovou přepravou.
Autobusové linky zajíždějí do obcí a spojují je s Domažlicemi a Klatovy.
Po SZ hranici katastrálního území je vedena železniční trať č.180 PlzeňDomažlice.Výhledové úpravy trati č.180 ŽD 6 se nedotýkají řešeného území,je respektován
koridor o šířce 200 m.
Jižní cíp řešeného území pod Smolovským rybníkem protíná železniční trať č.185 DomažliceKlatovy.
Místní komunikace,polní cesty,chodníky,garáže,parkoviště
-

11

-

-

- u ostatních komunikací se jedná o rekonstrukce především se šířkovými úpravami
v zastavěném území dle typu příčného uspořádání komunikací
napojení místních komunikací na páteřní silnice III.třídy je navrženo v místech
vyhovujících rozhledových poměrů
- stávající komunikace budou upraveny do odpovídajících technických parametrů dle
zatřídění do funkčních skupin C a D1
- podrobné řešení komunikací zpřístupňujících jednotlivé parcely v plochách určených
k zástavbě bude součástí dalších stupňů PD
Polní cesty
- budou navazovat na místní komunikace resp účelové komunikace v dostatečných
technických parametrech.
Chodníky pro pěší
- v dotyku s obytnou zástavbou podél silnice III. třídy a místních komunikací typu C.
- od autobusových zastávek směrem k obytné zástavbě
- zpřístupňující plochy P12 a Z16,Z17 v Zahořanech
Řadové garáže
-stávající řadové garáže zůstávají beze změny
- ostatní garážování se předpokládá na pozemcích individuální zástavby
Parkoviště
- v nově navrhovaných rozvojových plochách bude parkování realizováno v plochách
jednotlivých subjektů
- u rodinných domků je počítáno s odstavováním vozidel na vlastních pozemcích.
- parkoviště pro sportovní areál v Zahořanech s napojením na silnici III/1836
- parkoviště u obecního úřadu v Zahořanech
- parkoviště u hřbitova ve Staněticích
Zastávky autobusů
- v návrhu jsou uvažovány v zálivech, vybudovaných při silnici III/1839
v Bořicích,Zahořanech,Staněticích a Hříchovicích,při silnici III/1836 v Zahořanech,při
silnici III/1838 a III/18411 v Oprechticích . Zálivy s nástupní hranou a chodníkem budou
zpřístupněny navazujícími chodníky v obci v odpovídajících parametrech.
Návrhové kategorie silnic :
Silnice I.třídy - S 11,5/70- mimo zastavěné území
Přeložka silnice I/22 - S 11,5/70-mimo zastavěné území
Silnice II.třídy - S 7,5/60-mimo zastavěné území
Silnice III. třídy - S 7,5/60 - mimo zastavěné území
Typ příčného uspořádání : silnice III. třídy MO2 10/7/50 - C – v zastavěném území
místní komunikace MO2 10/7/50 - C
místní komunikace MO1 7,5/4/30 - C
místní komunikace
se smíšeným provozem – D1
Cyklistická doprava
Řešeným územím prochází cyklotrasa 2294 z Domažlic do Stanětic.Z Nového Dvora přes
Stanětice a Hříchovice prochází řešeným územím cyklotrasa č.2196
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-

-

-

Turistické trasy
Řešeným územím je vedena po červené značce turistická trasa z Domažlic přes Bořice do
Zahořan (po silnici III/1839) a odtud po polních a lesních cestách končí v řešeném území
na silnici III/1837.
Autobusová hromadná doprava
- obec obsluhují linky autobusové hromadné dopravy z různých výchozích míst .
Jedná se linky: Kdyně-Domažlice,Klatovy-Domažlice,Koloveč-Domažlice,Hradiště u
Domažlic-Domažlice,Oprechtice-Domažlice a Hříchovice-Domažlice a ChocomyšlOprechtice-Kdyně.Všechny spoje staví v Zahořanech.
Počet spojů umožňuje vazby na sídla s vyšší občanskou vybaveností. Umístění
autobusových zastávek – viz. výkres B2 – Hlavní výkres - Návrh dopravy.
.
Zařízení dopravy
- v katastrálním území obce Zahořany se nenachází žádné dopravní zařízení a ani není
požadováno v návrhu ÚP zařízení dopravy umístit.
Železniční doprava
Po SZ hranici katastrálního území je vedena železniční trať č.180 PlzeňDomažlice.Výhledové úpravy trati č.180 se promítají do řešeného území rozsahem
koridoru,který je pro případné úpravy trati vymezen v šíři 100 m od osy koleje.
Jižní cíp řešeného území pod Smolovským rybníkem protíná železniční trať č.185
Domažlice-Klatovy.

1.d.2) Technická infrastruktura
Vodní toky,nádrže
Z vodohospodářského hlediska protéká řešeným územím Zahořanský
potok,bezejmenný potok mezi Staněticemi a Zahořany a Oprechtický potok.
Obce Zahořany a Sedlice leží v povodí Zahořanského potoka,obec Stanětice leží v povodí
bezejmenného potoka,obec Bořice leží v povodí Smolovského potoka,obec Oprechtice leží
v povodí Oprechtického potoka a obec Hříchovice leží v povodí Hradišťského
potoka.Všechny potoky v řešeném území jsou přítoky řeky Zubřiny,která je významným
vodohospodářským vodním tokem. Na některých tocích dochází k vybřežování vody
především v důsledku přívalových dešťů. Z předchozích dokumentů a projektů jsou do návrhu
ÚP převzata opatření ke snižování ohrožení povodněmi.Jedná se poldry na bezejmenném
potoce mezi Staněticemi a Zahořany a poldr jižně od Zahořan na Zahořanském potoce
v prostoru mezi Moravcovým a Levcovým mlýnem.V obci Hříchovice se navrhuje úprava
koryta potoka v celé délce průtokem obcí a v Bořicích se navrhuje vyčištění koryta v celé
délce a odstranění stávajícího zatrubnění,které nedostatečným profilem způsobuje rozlévání
vody.Největší vodní nádrží v řešeném území je Smolovský rybník jižně pod Bořicemi,ve
všech obcích jsou k dispozici návesní ,či víceúčelové vodní nádrže.
- Ve volné krajině podporovat vhodná řešení k zadržení dešťových vod.
Zásobování vodou
Řešeným územím,po jeho jižním okraji, prochází hlavní přivaděč skupinového vodovodu
Nýrsko-Domažlice-Holýšov.Na tento vodovodní systém jsou napojeny obce Zahořany a
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Bořice.Napojení Zahořan je realizováno jižně od obce,přivaděč je veden paralelně se silnicí
III/1836 do obce.Napojení Bořic je jižně pod obcí,přivaděč je propojen se stávajícím
vodojemem nad obcí.Ze skupinového vodovodu jsou v návrhu ÚP zásobeny pitnou vodou
obce Sedlice a Stanětice.Tento návrh vychází z již zpracovaných vodohospodářských
podkladů a projektů.
Obec Hříchovice má k dispozici zdroj vody nad bývalou zemědělskou farmou.V návrhu ÚP je
obec zásobena pitnou vodou z tohoto zdroje.Pitná voda se bude čerpat ze studny přes
vodovodní síť do vodojemu o obsahu 45 m3 nad obcí na kótě 465 m.nm.
Obec Oprechtice má k dispozici zdroj vody nad farmou v Prudicích. Odtud bude pitná voda
čerpána do vodojemu o obsahu 50 m3 na kótě 515 m.nm.Zásobní řad z vodojemu bude
napájet navrženou vodovodní síť ve stávající i navržené zástavbě.
- 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
V řešeném území jsou k dispozici funkční kanalizační systémy jednotné,splaškové a dešťové
kanalizace.Jedná se obce Zahořany a Bořice .
- V případě stávající dešťové kanalizace nebo nově vzniklé dešťové kanalizace (po
vybudování nové splaškové kanalizace ukončené ČOV) musí být, dle možností dané lokality,
doplněny o zařízení umožňující rozliv a vsakování dešťových vod tak, aby se zabránilo
rychlému odtoku těchto vod do vodních toků a umožnila se dotace do vod podzemních.
Obec Zahořany má vybudovanou oddílnou kanalizaci.Splašková kanalizace je zakončena
ČOV,která má kapacitu 600 EO.Dešťové vody jsou svedeny pomocí dešťové kanalizace do
Zahořanského a bezejmenného potoka.Průběh bezejmenného potoka obcí je zatrubněn a tvoří
tak součást dešťové kanalizace,která je posléze vyústěna do Zahořanského potoka.Splaškové
vody z jižní části obce jsou přečerpány přes čerpací stanici do gravitační spaškové kanalizace.
Na tento kanalizační systém jsou v návrhu ÚP připojeny obce Sedlice a Stanětice.Splaškové
vody ze Sedlic budou přečerpány na ČOV v Zahořanech.Stanětice budou připojeny na
splaškovou kanalizaci v Zahořanech pomocí hlavní stoky která sleduje tok bezejmenného
potoka.Tento návrh vychází z již zpracovaných vodohospodářských podkladů a projektů.
Veškerá rozvojová území v Zahořanech,Sedlici a Staněticích jsou napojena na stávající
splaškovou i dešťovou kanalizaci.V návrhu ÚP je počítáno s připojením na kanalizační
systém výrobních areálů na západním okraji sídla Zahořany.
S ohledem na rozšíření připojení obcí Sedlice a Stanětice vč.dalších rozvojových ploch sídel
je v návrhu ÚP počítáno s rozšířením kapacity ČOV na cca 900 EO.Tento kanalizační systém
zpravuje PRAVES.
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Obec Bořice má oddílnou kanalizaci a je připojena pomocí splaškové kanalizace na ČOV
v Domažlicích.Původní jednotná kanalizace plní dnes funkci kanalizace dešťové.Tento
systém je dále rozšiřován a je správě CHVAK.. Návrh vychází z již zpracovaných podkladů a
projektů.Na tento funkční systém splaškové a dešťové kanalizace jsou v návrhu ÚP připojena
veškerá rozvojová území sídla.
Obec Hříchovice je v návrhu ÚP řešena jako obec s oddílnou kanalizací,kde splašková
kanalizace je zakončena ČOV.Stávající systém kanalizace bude plnit funkci kanalizace
dešťové.Slašková kanalizace bude odvádět odpadní vody jak ze stávající,tak i z navržené
zástavby.Dešťové vody budou vyústěny do Hradišťského potoka.Uvažovaná kapacita ČOV
cca 115 EO.
Obec Oprechtice má v současné době funkční dešťovou kanalizaci.V návrhu ÚP je počítáno
s vybudováním oddílné kanalizace,kde splašková kanalizace bude zakončena ČOV.Stávající
kanalizace v obci bude odvádět dešťové vody,které budou zaústěny do Oprechtického
potoka.Splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody jak ze stávající,tak i z navržené
zástavby.S ohledem na velikost sídla je počítáno v návrhu s velikostí ČOV pro cca 258 EO.
Zásobování el.energií
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 vybudovaných trafostanic. Bude nutno
přeložit některá vedení vn..
BOŘICE:
Veškerá nová výstavba je soustředěna tak, že částečně lze využít stávající trafostanici
TS-6 s předpokladem zvýšení výkonu transformátoru. Pro rozvojové plochy bude nutno
vybudovat novou trafostanici, kioskovou, ozn. TS-A, s počátečním výkonem transformátoru
160 kVA. Stanice bude připojena kabelovým vn vedením ze stávající venkovní linky 22 kV.
Stejně tak bude nutno přeložit do kabelu stávající venkovní připojení trafostanice TS-6.
Drobná výroba na západním okraji sídla bude výkonově omezena – je poměrně daleko od
trafostanice a výstavba nové trafostanice v této lokalitě by byla neekonomická.
SEDLICE:
Nárůst výkonu bude pokryt ze stávající trafostanice TS-4, předpoklad zvýšení výkonu
transformátoru na 400 kVA.
ZAHOŘANY:
Většinu nárůstu výkonu lze pokrýt ze stávajících trafostanic, u trafostanice TS-3 bude
nutné zvýšení výkonu transformátoru na 400 kVA. Nová zástavba na severovýchodním okraji
obce si pravděpodobně vyžádá výstavbu nové trafostanice TS-B, kioskové, 160 kVA,
s kabelovým připojením ze stávajícího venkovního vedení vn. Část vn přípojky k trafostanici
TS-3 bude nutno přeložit do kabelu při průchodu plochou Z15.
STANĚTICE:
Nárůst výkonu bude částečně pokryt ze stávající trafostanice TS-8, výměna
transformátoru za 400 kVA. Pro rozvojové plochy v západní části obce bude vybudována
nová trafostanice TS-C, příhradová, 160 kVA, připojená venkovní přípojkou ze stávajícího
vedení vn.
HŘÍCHOVICE:
Nárůst výkonu lze pokrýt ze stávající trafostanice, zvýšení výkonu na 250 kVA.
Předpokládá se celková rekonstrukce trafostanice na dvousloupovou nebo příhradovou
s mírným posunem – v současné době zasahuje do soukromého pozemku.
OPRECHTICE:
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Obě trafostanice se nacházejí na jihozápadním okraji obce, většina rozvojových ploch je
na opačném – severovýchodním okraji obce. Vzhledem k značné vzdálenosti bude nutno
vybudovat novou trafostanici TS-D, připojenou ze stávajícího venkovního vedení částečně
venkovní, částečně kabelovou 22 kV přípojkou. Ukončení v kioskové trafostanici 250 kVA.
Zásobování plynem
Řešeným územím prochází dvě trasy vysokotlakého plynovodu. Jedna ve směru osy SZJV jižně pod Zahořanami,druhá ve směru osy SV-JZ mezi obcemi Stanětice a Oprechtice a
opouští řešené území severně od Hříchovic.
Zahořany jsou napojeny na vysokotlaký plynovod pomocí regulační stanice na jižním
okraji sídla.Z regulační stanice je vyveden středotlaký plynovod který plynofikuje nejenom
obec Zahořany,ale i obce Sedlice,Stanětice a Oprechtice.Obec Bořice je připojena na
středotlaký plynovod z Domažlic.Hříchovice jsou připojeny na rozvodnou středotlakou síť
z obce Hradiště.
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.
Zásobování teplem
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
V územním plánu jsou zohledněny stávající zařízení veřejné infrastruktury občanského
vybavení – objekt obecního úřadu,MŠ a hřiště na okraji obce Zahořany.
Územní plán řeší umístění nové veřejné infrastruktury občanského vybavení:
V Bořicích na zastavitelné ploše Z35 plochy pro obecní potřeby (kulturní,společenské
zázemí obce,knihovna apod.)
1.d.4) Veřejná prostranství
V územním plánu jsou zohledněna veřejná prostranství ve formě uličních profilů a veřejné
zeleně. V návrhu územního plánu nejsou vyčleněna samostatná veřejná prostranství. Ve
větších zastavitelných 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.
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.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.
Území řešené územním plánem je zařazeno do rozvojové oblasti –rozvojová osa
R07..Prověření podmínek území obce Zahořany regulačním plánem výše uvedená
dokumentace neukládá. V návrhu ÚP je respektována (převzata) trasa přeložky silnice I/22
vycházející ze ZÚR Pl.kraje ,která prochází v poloze mezi obcemi Zahořany a Bořice.
Krajina katastrálního území bude i nadále zemědělsky obhospodařována,zastoupeny jsou
kultury orné půdy a trvalých travních porostů.Výrazné lesní porosty se nacházejí na
východním okraji řešeného území,které patří k zalesněnému hřebeni Ulikovské hory.
Část řešeného území na východě spadá do přírodního parku Branžovský hvozd.V přírodním
parku se nachází celá obec Oprechtice a část obcí Stanětice a Hříchovice.V k.ú.obce Bořice
se nachází chráněné stromy „Hruška v poli“ a „Lípy u býv.Bořické hospody“.
1.e.2) Prostorotvorné vazby
Dominantu v krajině řešeného území tvoří věž kostela sv.Kunhuty ve Staněticích.Tuto
dominantu,která se uplatňuje v dálkových pohledech, je zapotřebí chránit.Navržená zástavba
ve Staněticích je nízkopodlažní a to jak v plochách bydlení,tak v plochách drobné
výroby,takže výstavba na těchto plochách dominantu neohrozí.
Do řešeného území zasahuje prostor výrazné krajinné veduty, kterou representuje přírodní
zalesněný hřeben Netřeby-Úlikovská hora-Nový Herštejn-Koráb.Do tohoto prostoru spadá
část obce Oprechtice a její okolí. Návrh předpokládá že rozvojové plochy pro bydlení budou
v tomto prostoru rozvolněné s větším podílem zeleně na větších výměrách jednotlivých
parcel.Koeficient zastavěnosti pozemku je navržen KZP=0,25.Výška objektů
1NP+Pk.Minimální výměra parcely 1000 m2.
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.3) Návrh systému ÚSES,NATURA 2000
Pro funkční využití ploch biocenter je :
Hlavní využití
-lokální biocentrum
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
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- 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
- 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. a EKOLOGIAM
M.Lázně.V roce 2003 proběhla novelizace ÚSES v rámci generelu pro správního území obce
s rozšířenou působností-Domažlice.
Do řešeného území se promítá regionální i lokální ÚSES .Regionální ÚSES je zastoupen na
západním okraji řešeného území v oblasti Smolovského rybníka a podél potoka přes Bořice a
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to v podobě regionálního biocentra a biokoridoru.Oba prvky region.ÚSES jsou funkční vyjma
části biokoridoru,který prochází zástavbou podél potoka v Bořicích.
Soupis prvků ÚSES:
Regionální ÚSES
RBC 3021
RBK 216
Lokální ÚSES
LBC 334,LBC 330,LBC 264,LBC 260,LBC 270,LBC 273,LBC 267,LBC 331,LBC 342,LBC
345,LBC 343,
LBC 277,LBC 278,LBC 344,LBC 346,LBC 347,LBC 348,LBC 274,LBC 272,LBC 271
LBK 260-273-1044
LBK 273-1044
LBK 270-270x
LBK 216/05-DO 273
LBK 264-LBK 267-LBK 216/05-DO 273
LBK 267-LBK 216/05-DO 267
LBK 216/02-DO 267
LBK 330-331
LBK 331-267
LBK 331-342
LBK 270x
LBK 273-345
LBK 270-271
LBK 271-275
LBK 271-269
LBK 277-345-273
LBK 345-342-277
LBK 345-343
LBK 343-344
LBK 344-hranice řeš.území
LBK 347-348
LBK 348-hranice řeš.území
LBK 272-269
LBK 275-272
LBK 272-hranice řeš.území
LBK 272-279
LBK 277-345-273
LBK 277-278
LBK 278-276
LBK 276-272

Ve výkresové části ÚP jsou označeny NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ
Hlavní využití:
- lokální ÚSES
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Přípustné využití:
- vodoteče a jejich revitalizace
- lesní porosty
- porosty v nivách
- podmáčená území
- náletová zeleň
- nelesní společenstva
- budování plošných a liniových ekotonových společenstev
-

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 Zahořany se nevyskytují Evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.
1.e.4)Prostupnost krajiny
Cyklotrasy
- Řešeným územím prochází cyklotrasa 2294 z Domažlic do Stanětic.Z Nového Dvora přes
Stanětice a Hříchovice prochází řešeným územím cyklotrasa č.2196
Pěší turistické trasy
- Řešeným územím je vedena po červené značce turistická trasa z Domažlic přes Bořice do
Zahořan (po silnici III/1839) a odtud po polních a lesních cestách končí v řešeném území
na silnici III/1837.
Přístup k zemědělským a lesním pozemkům
V rozsahu k.ú.Zahořany a Sedlice 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.
1.e.6) Opatření proti povodním
Pro všechny vodoteče,které protékají řešeným územím nebyla zatím stanovena Vodoprávním
úřadem záplavová území.
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Pro snižování ohrožení v území povodněmi jsou v návrhu ÚP navrženy poldry.Jedná se
poldry na bezejmenném potoce v prostoru mezi Staněticemi a Zahořany a poldr na
Zahořanském potoce jižně od Zahořan,přičemž jeden z poldrů na bezejmenném potoce byl již
realizován.
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 pobytové rekreace
nejsou v řešeném území žádné ubytovací kapacity.
1.e.8) Dobývání ložisek nerostných surovin
V celém řešeném území nejsou rozsáhlá území narušená těžbou.Do k.ú.zasahuje nevýhradní
ložisko nerostných surovin (zásoby stavebního kamene) v oblasti kopce Slupný.Rovněž
se v k.ú.vyskytuje nízké množství poddolovaných území. Severně od Zahořan
lok.č.1(nerudy před rokem 1945).Ani do budoucna se neočekávají zásadní změny v
rozsahu těžby.
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 - venkovského typu v RD
BV –bydlení venkovské v rodinných domech
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 veřejných prostranství
PV-veřejná prostranství
Zeleň
ZP – zeleň v zastavěném území obce,louky,zahrady,sady,ostatní plochy
ZS-zeleň soukromá a vyhrazená
ZV-sídelní zeleň-veřejná
Plochy výroby a skladování
VD-výroba a skladování-drobná výroba
VZ-výroba zemědělská
Plochy dopravní infrastruktury
DS-dopravní infrastruktura-silniční
DS- dopravní infrastruktura-přeložka silnice I/22
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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.
DS1- dopravní infrastruktura –parkování a odstavování vozidel
DZ- dopravní infrastruktura-koridor pro úpravy na železniční trati č.180
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.
Plochy technické infrastruktury
TI-technická infrastruktura
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
NSd-dobývací prostor-zemník
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 – v RD VENKOVSKÉHO TYPU
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
- dětská hřiště
- nezbytná technická vybavenost
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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
-typ rodinného domu bungalov pro Z32,Z33,Z34
Podmínky prostorového uspořádání:
–
koeficient zastavěnosti území (pozemku) KZP=0,3 (Výpočet příklad:zastavěná plocha
vč.zpevněných ploch činí 300 m2,výměra parcely 1000 m2.KPZ=300 : 1000= 0,3).
–
v zastavitelných plochách Z02-Z19,Z23-Z26,Z28-Z34 se stanovuje možnost jako
minimální výměry pozemku 700 m2, pro tuto min.výměru je potom KZP = 0,3
-v zastavitelných plochách Z32,Z33,Z34 se stanovuje minimální
výměra pozemku 1000 m2,KZP=0,25
– ve stabilizovaných plochách bydlení se stanovuje minimální výměra pozemku 550 m2,
KZP = 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 v obci Oprechtice 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. Nevhodné a tudíž nepřípustné jsou
řadové a atriové RD,které vytváří kobercovou zástavbu.
BH – PLOCHY BYDLENÍ-HROMADNÉ V BJ
Hlavní využití
-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
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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 střešními
rovinami.
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
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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
střešními rovinami.
OS–PLOCHY
OBČANSKÉHO
SPORT.ZAŘÍZENÍ

VYBAVENÍ–TĚLOVÝCHOVNÁ

A

Hlavní využití:
- plochy a objekty tělovýchovy a sportu
Přípustné využití:
objektů šaten a soc.zařízení
kuželen,bowlingů
- 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
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 střešními rovinami

OH-PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ-HŘBITOVY
Hlavní využití
-plochy hřbitovů
Přípustné využití:
objekty smutečních síní
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-

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
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,
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:
Pro zastavitelné plochy Z01 a Z21
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
26

VZ – PLOCHY VÝROBY ZEMĚDĚLSKÉ
Hlavní využití
plochy zemědělských farem
Přípustné využití:
živočišná výroba
bioplynové stanice
sklady zemědělských plodin,
sklady krmiv
servisní provozy,
výběhy pro hospodářská zvířata
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, 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
zeleně.
DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ
Hlavní využití:
plochy silnic I.II.III.třídy a místních a účelových komunikací
Přípustné využití:
koridory silnic a komunikací vč. výkopových a násypových těles
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
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Podmínečně přípustné využití:
izolační zeleň,pakliže není v rozporu s bezpečností silničního provozu
Přeložka silnice I/22
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.
-

DZ-PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-DRÁŽNÍ
Hlavní využití:
plochy železničních tratí a vleček
Přípustné využití:
koridory úpravy železničních tratí vč. výkopových a násypových těles
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
Podmínečně přípustné využití:
Koridor pro úpravy na trati č.180
Jedná se zastavitelné území podmínečně využitelné ve kterém budou splněny povinnosti
stanovené v příloze č.1 ustanovení bodu B.2.10 vyhl.č.499/2006 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.
– PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL
Hlavní využití:
plochy parkovišť a odstavných ploch
DS1

–

Přípustné využití:
- plochy řadových garáží
- zabezpečovací zařízení
- nezbytná technická vybavenost
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
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PARKOVÁNÍ

A

TI – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
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)
- -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
PV-PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Hlavní využití:
- Plochy návsí
Přípustné využití:
- plochy ulic v celém uličním profilu
- zeleň doprovodná
- nezbytná technická vybavenost
- mobiliář (lavičky,kašny,telefonní budky,umělecká výzdoba)
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
ZV-SÍDELNÍ ZELEŇ-VEŘEJNÁ
Hlavní využití:
- plochy veřejné zeleně
Přípustné využití:
- dětská hřiště
- zeleň ochranná a izolační
- zeleň doprovodná
- zeleň přírodního charakteru
- vodní plochy,kašny
- mobiliář (lavičky,kašny,telefonní budky,umělecká výzdoba)
- nezbytná technická vybavenost
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Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
ZELEŇ
ZS- ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ
Hlavní využití
- zeleň soukromých zahrad
Přípustné využití
- zeleň sadů
- zeleň zahrádkových osad
- nezbytná technická vybavenost
Nepřípustné využití:
-veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
ZP – ZELEŇ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
Hlavní využití:
plochy sídelní zeleně,louky ,ostatní plochy uvnitř zastavěného území
Přípustné využití:
zeleň vyhrazená
trvalý travní porost
zeleň přírodního charakteru
dětská hřiště
- nezbytná technická vybavenost
Podmínečně přípustné využití:
Do zeleně (ZP) lze umisťovat stavby pro uskladnění píce (seníky, salaše,altány apod.) dále
drobná sportoviště, pozemní komunikace, oplocení.
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
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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
- 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:
- lokální ÚSES
Přípustné využití:
- vodoteče
- revitalizace toků
- mokřady
- lesní porosty
- náletové plochy
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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

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
V zastavěném území a plochách změn (zastavitelných plochách) je možno umísťovat
stavby a 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
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Hlavní vzužití:
-plochy ovocných sadů 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
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
NSd-PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ-DOBÝVACÍ PROSTOR
Hlavní využití:
- Plochy těžby hlíny a písků

-

-

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.
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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 silnice I/22
WD02-mkC v Bořicích pro Z02,Z03,P01
WD03-mkD1 v Bořicích pro Z07
WD04-mkD1 vč.rekonstrukce stáv.úseku v Zahořanech pro Z13,Z14,P07
WD04a-mkD1 v Zahořanech pro P08
WD05-mkC,D1 v Zahořanech pro Z15,Z16,Z17,P12
WD05a-mkD1 v Zahořanech pro P11
WD06-mkD1 vč.úpravy křižovatky s III/1836 ve Staněticích pro P15
WD07-mkD1
„
a rekonstr.stáv.úseku
proZ16,Z19,P16
WD08-mkC ve Staněticích vč.rekonstr.stáv.úseku pro Z20,Z21 s propojením na mk u
hřbitova
WD09-mkD1 ve Staněticích pro P13a P14
WD10-mkC ve Hříchovicích pro Z24,Z25,Z26 a pro P19,P20
WD11-mkC
„
pro Z22 (ČOV)
WD13-mkD1 v Sedlici pro Z08
WD14-mkD1 v Sedlici pro Z09,Z10
WD15-mkC,D1 v Oprechticích pro Z32,Z33,Z34, a pro P25,P26,P27
DW16-mkD1 v Oprechticích pro Z31
DW17-mkD1
„
pro P24,P25
WD18-mkC v Oprechticích pro Z27,Z28
WD19-koridor pro úpravy na železnici č.180
WD20-účelové komunikace pozemkových úprav Sedlice
-technická infrastruktura…………………………………………………označení WT
WT01-kabel.připojení do stáv.TS-6,TS-A v Bořicích vč.kabel.připojení
WT02-prodloužení tras V,K,P v Bořicích pro Z02,Z03,P01
WT03„
pro Z04,Z05
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WT04-prodloužení trasy plynovodu v Bořicích v sil.III/1839,V,K,P pro Z06,P03
WT05„
pro Z07
WT06-trafostanice TS-B v Zahořanech
WT07-prodloužení tras V,K,P v Zahořanech pro Z13,Z14,P07
WT08„
pro P08
WT09„
pro P11
WT10„
pro Z15
WT11„
pro Z16,Z17,P12
WT12-zásobní vodovod.řad do Sedlice z přivaděče pitné vody do Zahořan
WT13-splašková kanalizace ze Sedlic do ČS kanalizace
WT14-prodloužení V,K pro stáv.výrobní plochy (VD),(VZ)
WT15-čerpací stanice kanalizace
WT16-tlaková kanalizace z ČS kanalizace na ČOV v Zahořanech
WT17-trasy V,K ve stávající zástavbě Sedlic
WT18-prodloužení tras V,K,P v Sedlici pro Z08
WT19„
pro Z09,Z10
WT20-trasa vodovodu mezi Zahořany a Staněticemi
WT21-trasa splaškové kanalizace mezi Zahořany a Staněticemi
WT22-trafostanice TS-C ve Staněticích
WT23-vzdušné vedení 22 kV do TS-C
WT24-trasy V,K ve stávající zástavbě Stanětic zaústěné do kanal.sběrače Stanětice-Zahořany
WT25-prodloužení tras V,K,P ve Staněticích pro Z20,Z21
WT26„
pro P13
WT27„
pro Z18,Z19,P16
WT28„
pro P15
WT29-ČOV ve Hříchovicích
WT30-trasy V,K,ve stáv.zástavbě Hříchovic
WT31-trasy V,K,P ve Hříchovicích pro Z24,Z25,P19,P20,P23
WT32-trasa K ve Hříchovicích pro Z26
WT33-tras V,K,P ve Hříchovicích pro Z23,P17
WT34-prodloužení V,K,P ve Hříchovicích pro P21
WT35-splašková kanalizace ve Hříchovicích mezi sil.III/1836 a ČOV
WT36-zásobní řad vodovodu mezi zdrojem vody a obcí Hříchovice
WT37-neobsazeno
WT38-trafostanice TS-D v Oprechticích
WT39-vzdušné vedení 22 kV do TS-D
WT40-vodojem v Oprechticích
WT41-vodovodní řad ze zdroje vody do vodojemu v Oprechticích
WT42-zásobní řad mezi vodojemem a obcí Oprechtice
WT43-ČOV v Oprechticích
WT44-trasy V,K ve stáv.zástavbě Oprechtic
WT45-prodloužení V,K,P v Oprechticích pro P24,P25,P36,P27,Z34
WT46
„
proZ32,Z33
WT47„
pro Z31
WT48-vodovodní řad v Oprechticích mezi Z31 a Z29
WT49-kanalizační stoka v Oprechticích až po úroveň silnice III/1838
WT50-V,K v silnici III/1838 až po úroveň Oprechtického potoka
WT51-splašková kanalizace mezi sil.III/1838 a ČOV v Oprechticích
WT52-vodojem,zrychlovací stanice mezi Zahořany a Staněticemi
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1.g.2) Veřejně prospěšná opatření k založení prvků ÚSES ………………označení WU
WU01-LBC 273
WU02-LBC 267
WU03-LBC 330 (na hranici řešeného území)
WU04-LBK 216/-DO 273
WU05-LBK 270-hranice řeš.území
WU06-LBK 264-(LBK 267-216/05-DO 273)
WU07-LBK 331-267
WU08-LBK 267-LBK 216/05-DO 273
WU09-LBK 216/02-DO267
WU10-LBK 330-331
WU11-LBK 331-342
WU12-LBK 345-342-277
WU13-LBK 277-345-273
WU14-LBK 277-278
WU15-LBK343-344
WU16-LBK 344-hranice řeš.území
WU17-LBK 278-276
WU18-LBK 275-272
WU19-LBK 272-hranice řeš.území
WU20-LBK v k.ú.Hříchovice
WU21-LBK 270-x
WU22-LBK 270-271
WU23-LBK 271-275
WU24-LBK 260-LBK 273-1044 (pouze na k.ú.Seadlice,Zahořany)
1.g.3) Veřejně prospěšná opatření k ochraně ZPF………………………označení WZ
WZ01-zatravnění dle pozemkových úprav Sedlice PE02
WZ02„
PE04,PE05
WZ03-zatravnění dle pozemkových úprav Sedlice –podél cesty C4
1.g.4) Snižování ohrožení území povodněmi
a jinými přírodními katastrofami…………………….

označení WK

WK01-poldr na Zahořanském potoce u Levcova mlýna
WK03- poldr na bezejmenném potoce mezi Staněticemi a Zahořany jako součást revitalizace
potoka
„
„
WK04„
„
WK05„
„
1.g.4)Vodohospodářská opatření-vodní příkop…………………
WV01-vodní příkop v rámci pozemkových úprav Sedlice
1.g.5) Asanace
V návrhu ÚP se nepočítá s asanacemi
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označení WV

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…………………………83 formátu A4
počet výkresů grafické části ……………………
11

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 Zahořany nejsou vymezeny plochy územních rezerv.
2.b) Vymezení ploch a koridorů,ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
uzavřením dohody o parcelaci
V návrhu ÚP Zahořany nejsou vymezeny plochy a koridory ve kterých je rozhodování
podmíněno uzavřením dohody o parcelaci
2.c)Vymezení ploch a koridorů,ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním územní studie
V návrhu ÚP Zahořany nejsou vymezeny plochy a koridory ve kterých je rozhodování
podmíněno zpracováním územní studie.
2.d)Vymezení ploch a koridorů,ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
vydáním regulačního plánu
V návrhu ÚP Zahořany nejsou vymezeny plochy a koridory ve kterých je rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.
2.e))Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Návrh ÚP Zahořany nestanovuje pořadí (etapizaci) v řešeném území.
2.f)Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
V návrhu ÚP nejsou vymezeny architektonicky významné stavby,které může v projektové
dokumentaci zpracovávat jen autorizovaný architekt.
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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
B4)
„
,zásobování el.energií
B5)
„
,zásobování plynem
B6) koncepce uspořádání krajiny
C) výkres veřejně prospěšných staveb,opatření,asanace
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II.ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
1)Postup při pořízení územního plánu
Zastupitelstvo obce Zahořany se na svém zasedání dne 8.11.2012 usnesením č. 374 rozhodlo
pořídit nový územní plán a dne 12.11.2012 obdržel úřad územního plánování od obce
Zahořany žádost o pořízení. Společně s usnesením a žádostí o pořízení byly úřadu územního
plánování doručeny i jednotlivé požadavky vlastníků nemovitostí do územního plánu.
Úřad územního plánování rozeslal dne 21.11.2012 dotčeným orgánům, sousedním
obcím a krajskému úřadu, návrh zadání územního plánu, přičemž své požadavky uplatnily
některé orgány státní správy, tyto požadavky byly do územního plánu zapracovány. Své
požadavky uplatnil Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí; Městský úřad
Domažlice, odbor životního prostředí , Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního
rozvoje,Min.dopravy
,odbor
infrastruktury
a
ÚP,Hasičský
záchranný
sbor
Pl.kraje,Min.zemědělství-Pozemkový úřad Domažlice.
Zastupitelstvo obce Zahořany na svém zasedání dne 25.2.2013 usnesením č.403 schválilo
zadání ÚP Zahořany, do kterého byly zapracovány požadavky dotčených orgánů a krajského
úřadu. Dne 4.3.2013 předal pořizovatel schválené zadání územního plánu Zahořany
zpracovateli včetně požadavků a připomínek občanů (žadatelů).
Dne 6.5. 2015 v 10.00 hodin se v budově Městského úřadu Domažlice konalo společné
jednání o návrhu ÚP Zahořany. V rámci společného řízení uplatnili stanovisko dotčené
orgány: Ministerstvo životního prostředí- odbor výkonu státní správy III, MěÚ Domažlice –
OŽP, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Ministerstvo dopravy,
Státní pozemkový úřad – pobočka Domažlice, Město Domažlice, Obec Zahořany.
Pořizovatel předal podklady (obdržená stanoviska a připomínky) k vydání stanoviska k
návrhu ÚP Zahořany Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje dne
16.6. 2015. Krajský úřad PK odbor regionálního rozvoje posoudil návrh ÚP Draženov a
neshledal nedostatky, které by bránily v zahájení řízení o územním plánu dle §52 stavebního
zákona. Stanovisko k návrhu ÚP bylo vydáno dne: 15.7. 2015 pod zn.: RR2617/15.
Pořizovatel zahájil řízení o územním plánu oznámením (veřejnou vyhláškou) o konání
veřejného projednání návrhu ÚP. Pořizovatel přizval obce, pro kterou je ÚP pořizován,
dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce a to nejméně 30 dnů předem. Veřejné
projednání návrhu ÚP se konalo dne 23.3. 2016 na obecním úřadě v Zahořanech. 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.
Pořizovatel obdržel 3 námitky, jednu připomínku obce Zahořany k navrhované
přeložce silnice I/22 převzaté z nadřazené dokumentace kraje ( Aktualizace č.1 ZÚR PK) a 3
stanoviska dotčených orgánů (MěÚ Domažlice - OŽP, Státní pozemkový úřad – pobočka
Domažlice, Krajský úřad Plzeňského kraje - OŽP. Ve spolupráci s určeným zastupitelem
pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu ÚP, který zaslal dne 19.4. 2016 dotčeným orgánům k uplatnění
stanovisek. K předloženému návrhu rozhodnutí byly uplatněny pouze souhlasná stanoviska
dotčených orgánů.
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Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP s §53, odstavce 4 a 5 stavebního zákona a dle §54
odst.1 stavebního zákona předložil zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu
Zahořany 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.
Území řešené územním plánem je součástí(jižní část řešeného území)- leží na
rozvojové ose R07. Prověření podmínek území obce Zahořany a jejich částí regulačním
plánem výše uvedená dokumentace neukládá. Východní část řešeného území leží v přírodním
parku Branžovský hvozd,byly respektovány dominantní krajinné veduty.
Návrh ÚP převzal trasu přeložky silnice I/22 v rozsahu řešeného území tak,jak ji dokumentuje
ZÚR Pl.kraje.
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 Zahořany 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
V řešeném území se nachází tyto zapsané kulturní památky:
Zahořany:špýchar u čp. 16, parc.č. 28,statek čp. 17 (obytné stavení,
chlévy,
stodola,
stáje),
parc.č.
30,
špýchar
u
čp.
19,
parc.č.
32,
dvojdům
čp.
30
a
82
na
parcelách
72
a
74.
Bořice:
žádná
Oprechtice:
žádná
Sedlice:
žádná
Prudice:
žádná
Hříchovice:
žádná
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Stanětice:
špýchar

kostel

sv.
u

Kunhuty (kostel,
čp.

ohradní
23,

zeď,

brána)
parc.č.

parc.č.

33,
22

V obcích Sedlice, Stanětice se nacházejí evidované válečné hroby - pietní místa (pomníčky).
4)Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Územní plán Zahořany 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
Před zahájením řízení o ÚP (dle § 52 SZ) byly dohodnuty tyto požadavky dotčených orgánů:
A1. Ministerstvo dopravy, nábřeží L.Svobody 1222/12, Praha, ze dne: 4.6. 2015
podkladové vyjádření ŘSD ČR, Praha, ze dne: 28.5. 2015

+

SILNIČNÍ DOPRAVA: V návrhu ÚP Zahořany je v souladu s aktualizovanými ZÚR PK
vymezen koridor pro přeložku silnice I/22 – severní obchvat Domažlic, stavba přeložky je
zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením WD01. Koridor je v návrhu ÚP
Zahořany vymezen v šířce 100m. Vzhledem k tomu, že v současnosti je tento záměr v
počátečním stavu přípravy, požadujeme upravit vymezení koridoru pro přeložku silnice I/22,
a to na šířku 200m.
Šířka koridoru bude upravena v souladu se ZÚR PK a dohodnuta s dotčeným orgánem.
A2. Státní pozemkový úřad, pobočka Domažlice, Haltravská 438, Domažlice, ze dne: 5.5.
2015
V k.ú. Zahořany bylo provedeno řízení o KoPÚ Zahořany a součástí schváleného návrhu bylo
i vyhotovení plánu společných zařízení (PSZ), který musí být v souladu s územně plánovací
dokumentací.
Pořizovatel zajistí soulad návrhu ÚP Zahořany a návrhu PSZ KoPÚ Zahořany s ohledem na
případnou budoucí realizaci navržených opatření.
A3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ze dne: 14.5. 2015
Lokality Z01, Z21, DS – přeložka I/22 a DZ – železniční koridor, budou označeny jako
podmínečně využitelné území, ve kterých pro umístění stavby budou splněny povinnosti
stanovené v příloze č.1 ustanovení bodu B.2.10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci
staveb v platném znění, tj. Bude řešen vliv vliv stavby na okolí včetně návrhu ochrany
okolních staveb před hlukem tak, aby v chráněných venkovních prostorech a chráněných
venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku.
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Lokality Z01, Z21, DS – přeložka I/22 a DZ – železniční koridor, budou v textové části ÚP
označeny jako podmínečně využitelné území - řešit vliv stavby na okolí včetně návrhu
ochrany okolních staveb před hlukem).
A4. Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, ze dne: 20.4. 2015
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Upravit vedení lokálního biokoridoru mezi lokálním
biocentrem LBC 345 a LBC 342, osu koridoru vést po Zahořanském potoce. LBK byl
vymezen v rámci KoPÚ Zahořany.
Z hlediska vodohospodářského: Zakreslit všechna vyhlášená OP vodních zdrojů dle
http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/opvz/ .
Z nově budované zástavby musí být veškerá dešťová voda zasakována.
Z hlediska státní správy lesů: V zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a
porostů na nich rostoucích požadujeme neumisťovat stavby pro trvalý pobyt, stavby pro
ubytování krátkodobé rekreační či stavby pro podnikání zejména typu výroben do pásma o
vzdálenosti 50m od okraje lesa.
Požadavky ze všech hledisek budou zpracovatelem prověřeny a zapracovány do upraveného
návrhu ÚP Zahořany pro veřejné projednání.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: V Zahořanech a Sedlicích budou upraveny rozsahy
LBK a LBC dle schválené KoPÚ Zahořany – plán společných zařízení. Současně budou
doplněny i navržené interakční prvky IP 1-9.
Prvky ÚSES budou funkčně propojeny, doporučuji na územích mimo zpracované KoPÚ
zpracovat revizi stávajícího ÚSES oprávněným zpracovatelem.
Z hlediska vodohospodářského: Zakresleno bude OP I.stupně k ochraně vodního zdroje v
areálu firmy HALLER s.r.o., na pozemku parc. č. 1460/14 (dle aktuálního KN dosud parcela
č. 2071) v k.ú. Zahořany o velikosti 20x20m. Pozemková parcela 1460/14 není dosud zapsaná
v KN.
V ostatních katastrálních území nejsou OP stanovena.
Požadavky dotčených orgánů, které byly od společného jednání změněny:
S1 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 23.3. 2016
Dotčený orgán:
MěÚ Domažlice - odbor životního prostředí, U nemocnice 579,
Domažlice
A. Z hlediska vodohospodářského:
1) Požadujeme opravit v části obce Oprechtice chybně uvedené označení dešťové kanalizace
na jednotnou kanalizaci.
2) V rámci řešení problematiky s odváděním dešťových vod požadujeme u všech obcí doplnit:
- V případě stávající dešťové kanalizace nebo nově vzniklé dešťové kanalizace (po
vybudování nové splaškové kanalizace ukončené ČOV) musí být, dle možností dané lokality,
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doplněny o zařízení umožňující rozliv a vsakování dešťových vod tak, aby se zabránilo
rychlému odtoku těchto vod do vodních toků a umožnila se dotace do vod podzemních.
- Ve volné krajině navrhnout vhodná řešení k zadržení dešťových vod.
- 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.
Vyhodnocení:
S1.A
1. Pro část obce Oprechtice bude opraveno označení dešťové kanalizace na jednotnou
kanalizaci.
Str. 15 (1.d.2 Technická infrastruktura, část Odkanalizování) Obec Oprechtice má v současné
době funkční jednotnou kanalizaci.
Str. 82 (17 – Vyhodnocení připomínek) Obec Oprechtice – jednotná kanalizace funkční)
2. V rámci řešení problematiky s odváděním dešťových vod bude do koncepce řešení veřejné
infrastruktury pro všechny obce doplněno:
- V případě stávající dešťové kanalizace nebo nově vzniklé dešťové kanalizace (po vybudování
nové splaškové kanalizace ukončené ČOV) musí být, dle možností dané lokality, doplněny o
zařízení umožňující rozliv a vsakování dešťových vod tak, aby se zabránilo rychlému odtoku
těchto vod do vodních toků a umožnila se dotace do vod podzemních.
- 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.
V rámci řešení problematiky s odváděním dešťových vod bude doplněno do koncepce
uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití:
- Ve volné krajině navrhnout vhodná řešení k zadržení dešťových vod.
S2 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 2.3. 2016
Dotčený orgán:
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice
V k.ú. Sedlice u Domažlic a Bořice u Domažlic je zahájeno řízení o komplexních
pozemkových úpravách (KoPÚ).
V rámci KoPÚ Sedlice u Domažlic bylo zastupitelstvem obce Zahořany schválen návrh plánu
společných zařízení (PSZ) v k.ú. Sedlice u Domažlic. KoPÚ Sedlice u Domažlic se nyní
nachází ve fázi návrhu prostorového uspořádání pozemků. V návrhu ÚP Zahořany
požadujeme:
- odstranit nesoulad v průběhu trasy LBK 216/02 – DO 273 oproti schválenému návrhu PSZ,
především v úseku těsně sousedícím se zastavěným a zastavitelným území obce Sedlice.
- není zakreslena plocha návrhu zatravnění ZP1 – podél polní cesty C4 a přístupového pásu
PP1 a protierozního zatravnění PEO5 podél HOZ 1, PEO 1 navazujícího na přístupový pás
PP2 a PEO2 v severní části k.ú. Sedlice u Domažlic.
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V k.ú. Bořice u Domažlice probíhá zpracování návrhu PSZ, jejímž zpracovatelem je firma
GRID a spol., Lucemburská 1170/7,130 00 Praha – Vinohrady.
Vyhodnocení:
Návrh ÚP Zahořany bude uveden do souladu se schváleným PSZ v k.ú. Sedlice u Domažlic
takto:
- odstraněn nesoulad v průběhu trasy LBK 216/02 – DO 273 oproti schválenému návrhu PSZ,
především v úseku těsně sousedícím se zastavěným a zastavitelným území obce Sedlice. Plán
společných zařízení v k.ú. Sedlice u Domažlic byl schválen Zastupitelstvem obce Zahořany
dne 17.12. 2014. Vlastník pozemkové parcely č. 68/3 v k.ú. Sedlice svým podpisem ze dne
10.2. 2016 souhlasil s návrhem plánu splečného zařízení (PSZ) v rámci veřejně
projednávané komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlice u Domažlic, který řešil umístění
navrženého lokálního biokoridoru LBK 216/02-DO 273 i členění pozemků zejména pro
umístění tohoto veřejně prospěšného opatření v krajině. Pořizovatel obdržel stanovisko
Státního pozemkového úřadu ze dne 2.3 2016 k veřejnému projednání návrhu ÚP
Zahořany, proto zajistil úpravu návrhu tak, aby byl v souladu se schváleným PSZ v k.ú.
Sedlice u Domažlic.
- zakreslit plochu návrhu zatravnění ZP1 – podél polní cesty C4 a přístupového pásu PP1
- zakreslit plochu protierozního zatravnění PEO 5 podél HOZ 1, PEO 1 navazujícího na
přístupový pás PP2 a PEO 2 v severní části k.ú. Sedlice u Domažlic.
S3 – stanovisko dotčeného orgánu ze dne 29.3. 2016
Dotčený orgán:
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu požaduje z návrhu územního plánu Zahořany
vypustit rozvojové lokality Z03 a Z05. Ve smyslu ust. § 4 a 5 zákona není možné na
zemědělské půdě vymezovat nové zastavitelné lokality, dokud nejsou využity plochy
stávající, nebo nejsou stávající a nově navrhované plochy vzájemně plošně kompenzovány.
Plocha Z03 je rovněž v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona, neboť zčásti zabírá půdu II. třídy
ochrany. Půdy I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Se současnou podobou návrhu územního plánu obce Zahořany nelze z hlediska zásad ochrany
zemědělského půdního fondu souhlasit.
Vyhodnocení:
Lokalita Z03 ve východní okrajové části obce Bořice leží na zemědělské půdě II. Třídy
ochrany. Tyto půdy lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Vymezení plochy bydlení
venkovského typu v RD (BV) není z těchto důvodů přípustné. Vymezením plochy bylo v návrhu
ÚP Zahořany navíc nutné upravit průběh lokálního biokoridoru LBK 264 – LBK 267.
Zastavitelná plocha pro bydlení Z03 bude v návrhu ÚP navrácena do původního funkčního
využití, tj. Plochy smíšené nezastavěného území (NSz) – zemědělsky obdělávaný půdní fond.
Lokalita Z05 leží ve východní okrajové části obce Bořice, v blízkosti stávající komunikace
III.třídy č. 1839. Od stávající zástavby je oddělena stávajícími venkovními vedeními elektrické
sítě VN 1-35 kV , které vedou v souběhu. Od doby platného územního plánu obce (ÚPO)
Zahořany nebyly dosud využity navržené zastavitelné plochy (v návrhu ÚP se jedná o
navrženou plochu bydlení Z04). Ve smyslu ust. § 4 a 5 zákona není možné na zemědělské půdě
vymezovat další nové zastavitelné lokality, dokud nejsou využity plochy stávající, nebo nejsou
stávající a nově navrhované plochy vzájemně plošně kompenzovány.
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Zastavitelná plocha pro bydlení Z05 bude z výše uvedených důvodů v návrhu ÚP navrácena
do původního funkčního využití, tj. Plochy smíšené nezastavěného území (NSz) – zemědělsky
obdělávaný půdní fond. Tato zastavitelné plocha nebude vymezována do doby využití
navržených ploch bydlení (BV).
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 13.12. 2012,
č.j. ŽP/9960/12 nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Zahořany z
hlediska vlivů na životní prostředí.
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 Zahořany je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního
rozvoje Plzeňského kraje (viz kapitola 2) odůvodnění)
Územní plán Zahořany 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 Zahořany je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů (viz kapitola 4) odůvodnění).
Územní plán Zahořany je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
(viz kapitola 5) odůvodnění).
10)Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
Zdůvodnění vybrané varianty řešení
V návrhu ÚP Zahořany nebylo požadováno variantním řešení.
Zdůvodnění navrženého řešení
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-

-
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Řešené území vykazuje vysoký stupeň kvality.Katastrální území administrativní obce
Zahořany navazuje v nedaleké vzdálenosti na svém západním okraji na město Domažlice
se kterým je dopravně spojeno jednak silnicí I/22,jednak silnicí III/1839.Po jižním okraji
k.ú.vede železnice Domažlice-Klatovy,po západním okraji pak železnice DomažlicePlzeň.
V návrhu ÚP je silnice I/22 přeložena do polohy mezi obcemi Zahořany a Bořice.Její
směrové vedení vychází z podkladů ZÚR Pl.kraje.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
Zahořan
obce
Bořice,Hříchovice,Oprechtice,Sedlice,Stanětice.Celková výměra k.ú.činí 21,16 km2.
Struktura ploch v katastrálním území (v ha)
Obec

kód k.ú.

výměra
z toho lesní rybníky ostatní zastav. ostatní
celkem zem.půda orná půda
vod.pl.
pl.
pl.

Zahořany
Stanětice
Sedlice
Oprechtice
Hříchovice
Bořice

18992
15350
14690
11202
04903
00818

585,55
379,40
140,56
418,38
304,29
262,13

446,90
232,00
132,70
292,30
235,80
195,10

364,00 88,81 163,89 129,60 0,090
127,15 213,08 97,60 0,40
192,53 52,67
167,69 24,15 20,70

5,60
0,78
0,91
2,40
0,64
1,72

9,70
4,14
2,30
4,36
3,52
3,44

34,50
12,60
4,58
21,20
11,60
16,90

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 východní 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
výrobu.V rámci řešeného území jsou navržena opatření ke zmírnění ohrožení v území
povodněmi,či jinými přírodními katastrofami .Jedná se o soustavu poldrů na
bezejmenném potoce mezi Staněticemi a Zahořany a dále pak o poldr na Zahořanském
potoce jižně od Zahořan.V návrhu jsou zohledněny závěry KPÚ obcí Zahořany a Sedlice.

Hlavní cíle rozvoje v jednotlivých obcích
Zahořany
V obci je sídlo obecního úřadu..Dle požadavků Zadání se koncepce návrhu soustřeďuje na
rozvojové plochy pro bydlení venkovské.Zastavitelné plochy (BV) navazují bezprostředně na
zastavěnou část sídla.Hlavní podíl rozvojových ploch je soustředěn na severní a jižní okraj
sídla.Méně výrazné jsou rozvojové plochy na východním okraji obce.Severní zastavitelné
plochy representují Z13 a Z14,jižní pak zastavitelné plochy Z15,Z16 a Z17.Na východě je to
pak plocha Z14a.
V rámci sídla je návrh doplněn o přestavbové plochy pro bydlení venkovské (BV)
P06,P07,P08,P08a,P10,P11 a P12,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/1839 a III/1836 která dále pokračuje do
Stanětic a Hříchovic.
-
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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 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 35 izolovaných
RD,přestavbové plochy pak dovolují umístit cca 16 RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
Další architektonické a urbanistické hodnoty:
drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- historické jádro sídla jako urbanisticky významný kompoziční prostor
- špýchar u 37 a 58
- roubenka čp. 68
- venkovské chalupy ze srubových konstrukcí čp. 32 a 57
- brána s překladem u čp. 28 a 29
Bořice
Dle požadavků Zadání se návrh ÚP soustřeďuje na umístění zastavitelných a přestavbových
ploch pro bydlení venkovské (BV).Mimo to je na západním okraji sídla navržena zastavitelní
plocha Z01 pro drobnou výrobu (VD).
Zastavitelné plochy Z02,Z03,Z04,Z05,Z06 a Z07 jsou soustředěny na severním,východním a
jižním okraji sídla a navazují bezprostředně na zastavěnou část obce.Přestavbové plochy
P01,P02,P03 doplňují nezastavěné plochy uvnitř zastavěné části obce.
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 odkanalizovány na ČOV v Domažlicích,zásobeny pitnou
vodou ,zemním plynem a jsou připojeny na systém zásobování el.energií.
Kapacity zastavitelných ploch pro bydlení umožňují situování cca 24 izolovaných
RD,přestavbové plochy pak dovolují umístit cca 8 RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
Dle požadavku obce Zahořany řeší návrh ÚP umístění plochy pro(OV)-veřejnou
infrastrukturu na ploše Z35,která bude sloužit pro potřeby obce v oblasti kultury.Plocha je
dopravně obsloužena ze silnice III/1839.Vyjma vlastního objektu se počítá s realizací
parkoviště,sadové zeleně.Plocha (OV) navazuje na zastávku autobusů.

Sedlice
Návrh ÚP se v obci Sedlice soustřeďuje především na umístění zastavitelných a
přestavbových ploch pro bydlení venkovské (BV).Hlavní podíl těchto rozvojových ploch se
nachází na severním okraji obce.Jedná se zastavitelné plochy Z08,Z09,Z10.Na jižním okraji
sídla jde o zastavitelnou plochu Z11 pro (BV) a pro menší výměru ploch pro skladování
(VD).Prostor mezi okrajem obce a zemědělskou farmou je v návrhu ÚP vyčleněn pro drobnou
výrobu (VD) na zastavitelné ploše Z12.
Přestavbová plocha P04 navazuje na zastavitelné plochy v severním sektoru obce a je
vyčleněna pro bydlení venkovské (BV).Přestavbová plocha P05 navazuje na zastavitelnou
plochu Z12 a je určena taktéž pro drobnou výrobu (VD).
Vnitřní páteřní komunikací je silnice III/1839b,která v obci končí.
Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou v návrhu napojeny na stávající dopravní
infrastrukturu obce a to pomocí místních komunikací C a D1.Rovněž jsou napojeny na
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technickou infrastrukturu obce,t.zn.,že jsou odkanalizovány na ČOV Zahořanech (odpadní
vody budou přečerpány na čistírnu),zásobeny pitnou vodou ,zemním plynem a jsou připojeny
na systém zásobování el.energií.
Kapacity zastavitelných ploch pro bydlení umožňují situování cca 16 izolovaných
RD,přestavbové plochy pak dovolují umístit cca 1 RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
Další architektonické a urbanistické hodnoty:
drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- historické jádro sídla jako urbanisticky významný kompoziční prostor
- usedlost s bránou čp. 4, 11
- roubenka čp. 19
Stanětice
V rámci řešeného území je obec Stanětice nejvýše položena,věž kostela sv.Kunhuty tvoří
krajinnou dominantu.Návrh ÚP umisťuje zastavitelné a přestavbové plochy a to především
pro bydlení venkovské (BV).Tyto zastavitelné plochy se soustřeďují na západním okraji
obce.Jedná se plochy Z18,Z19 a na ně navazují přestavbové plochy P15,P16 taktéž pro
bydlení venkovské (BV).Jako dostavba volných ploch u vnitř obce jsou navrženy další plochy
pro venkovské bydlení P13,P14.
Mimo to návrh ÚP rozvijí zastavitelné plochy pro drobnou výrobu (VD).Jedná se zastavitelné
plochy Z20,Z21které navazují na již realizované výrobní plochy ve výrobní zóně obce
Stanětice.
Páteřní komunikaci tvoří silnice III/1836,která spojuje sídlo se Zahořany a pokračuje dále do
Hříchovic.Na ni v obci navazuje silnice III/1837 která je připojena v Novém Dvoře na silnici
I/22.
Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou v návrhu 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 Zahořanech ,zásobeny
pitnou vodou ,zemním plynem a jsou připojeny na systém zásobování el.energií.
Kapacity zastavitelných ploch pro bydlení umožňují situování cca 7 izolovaných
RD,přestavbové plochy pak dovolují umístit cca7 RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
Další architektonické a urbanistické hodnoty:
drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- obejkt bývalé fary čp. 28
- venkovský dům č.p. 29 a 47
- roubenka č.p. 9 a z části roubená stavení čp. 11 a 33
- významný vyhlídkový bod severně od obce
Hříchovice
Zastavitelné plochy pro bydlení venkovské (BV) jsou v návrhu ÚP situovány na východní
okraj obce.Jedná se o plochy Z24,Z25,Z26.Mimo to je navržena též zastavitelná plocha Z 23
pro (BV) na SZ okraji sídla.Tyto rozvojové plochy pro bydlení jsou dále doplněny o
přestavbové plochy P17,P18,P19,P20 a P21,které jsou též vyčleněny pro bydlení venkovské
(BV).
Plochy P23 bývalé zemědělské farmy jsou v návrhu ÚP určeny pro drobnou výrobu (VD).
Ve vazbě na návesní nádrž jsou okolní plochy P22 vyčleněny pro veřejnou zeleň (ZV).
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Na severním okraji obce při Hradišťském potoce je počítáno v návrhu ÚP s plochou pro
technickou infrastrukturu v podobě ČOV.
Páteřní komunikaci v sídle tvoří silnice III/1836 která dále pokračuje mimo řešené území do
Hradiště.
Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou v návrhu napojeny na stávající dopravní
infrastrukturu obce a to pomocí místních komunikací C a D1.Plocha přestavby P21 je
dopravně obsloužena přes jednotlivé nemovitosti(možnost výstavby RD pro rodinné
příslušníky) ,které tvoří návesní zástavbu a jsou obslouženy ze silnice III/1836.V souladu
s vodohospodářským zákonem bude dodržen předepsaný odstup oplocení od břehové hrany
Hradišťského potoka.Rovněž jsou napojeny rozvojové plochy na technickou infrastrukturu
obce,t.zn.,že jsou odkanalizovány na navrženou ČOV na severním okraji obce, ,zásobeny
pitnou vodou ze stávajícího zdroje vody ,zemním plynem a jsou připojeny na systém
zásobování el.energií.
Kapacity zastavitelných ploch pro bydlení umožňují situování cca 13 izolovaných
RD,přestavbové plochy pak dovolují umístit cca 9 RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
Další architektonické a urbanistické hodnoty:
- drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže
- venkovskáchalupa čp. 21, 34 a 43
- dům s barokním štítem čp. 18
- usedlost čp. 23
Oprechtice
Zastavitelné a přestavbové plochy jsou v návrhu vesměs vyčleněny pro bydlení venkovské
(BV).Převážná část zastavitelných ploch (BV) je situována na SV až jižní okraj obce.Jedná se
zastavitelné plochy Z30,Z31,Z32,Z33 a Z34.Na západním okraji sídla jsou dále adjustovány
zastavitelné plochy Z28,Z29 taktéž pro bydlení venkovské (BV).
Některé volné plochy uvnitř zastavěného území obce jsou v návrhu ÚP vyčleněny pro
přestavbové plochy P24,P25,P26,P27 které jsou rovněž součástí funkčních ploch bydlení
venkovského (BV).
Plochy technické infrastruktury(TI) jsou v návrhu ÚP zastoupeny plochou vyčleněnou pro
navrženou ČOV.Jedná se o plochu Z27.
Oprechtice se nachází v přírodním parku Branžovský hvozd a část obce je součástí ploch
dominatních krajinných vedut.Návrh ÚP proto navrhuje v těchto místech nižší hustotu
zastavění a systém rozvolněné zástavby.Týká se to zastavitelných ploch Z32,Z33 a Z34.
Minimální výměra jednotlivých parcel 1000 m2 a koeficient zastavěnosti pozemku
KZP=0,25.Bude se jednat o objekty RD o výšce 1NP s podkrovím,šikmými střešními
rovinami za použití tradičních materiálů při výstavbě.
V dolní části obce při Oprechtickém potoce je navržena plocha veřejné zeleně (ZV).
Páteřní komunikaci v sídle tvoří silnice III/1838 která se na jižním okraji obce připojuje na
silnici III/18411 spojující Nový Dvůr s Němčicemi.
Všechny zastavitelné i přestavbové plochy jsou v návrhu napojeny na stávající dopravní
infrastrukturu obce a to pomocí místních komunikací C a D1. Rovněž jsou napojeny
rozvojové plochy na technickou infrastrukturu obce,t.zn.,že jsou odkanalizovány na
navrženou ČOV na západním okraji obce,zásobeny pitnou vodou ze stávajícího zdroje vody
nad Prudicemi,zemním plynem a jsou připojeny na systém zásobování el.energií.
Kapacity zastavitelných ploch pro bydlení umožňují situování cca 35 izolovaných
RD,přestavbové plochy pak dovolují umístit cca 6 RD.
Rozvojové plochy sídla nekolidují se záměry ochrany přírody,nenarušují prvky ÚSES.
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V těsném dotyku s Oprechticemi se nachází statek Prudice a jižně pod nimi osada Pláně.Jak
Prudice,tak i Pláně zůstávají v dimenzích stávajícího stavu,není počítáno s rozvojovými
plochami.
Další architektonické a urbanistické hodnoty:
-drobné sakrální stavby - kaplička, pamětní kříže, pomník padlým vojákům ve světové válce
- historické jádro sídla jako urbanisticky významný kompoziční prostor
- zemědělská usedlost čp. 51
- venkovské dvojdomy 12/63 a 56/65,
- venkovské chalupy čp.13 a eč. 8
Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
1.d.1Dopravní infrastruktura
Administrativní obec Zahořany je v rámci katastrálního území dopravě připojena pomocí
silnice
I/22,která
prochází
po
jižní
hranici
k.ú.
a
silnic
III.třídy
č.1836,1839,1839a,1839b,1837,1838,1835,1907,1908
a
18411.Silnice
III.třídyč.1836,1839,1839b,1837 a 1838 tvoří zároveň pateřní komunikace jednotlivých
obcí.Ostatní místní komunikace připojují plochy obytné zástavby a to komunikacemi v
kategorii obslužná C a se smíšeným provozem D1. Parkování a odstavování vozidel je
realizováno na vlastních pozemcích, pokud jde o rodinné bydlení a areály zemědělské a
drobné výroby.Po severním okraji k.ú.Hříchovice prochází silnice II/183 DomažliceStaňkov,která nemá pro řešené území z hlediska přepravních vztahů význam.
Mezi obcemi Zahořany a Bořice je vedena trasa přeložky silnice I/22,jejíž trasování vychází
z požadavků ZÚR Plzeňského kraje a směrové vedení odpovídá Studii přeložky silnice
I/22,kterou vyhotovil D-projekt Plzeň.Tomuto návrhu odpovídá též křižovatka,která částečně
zasahuje do řešeného území na jeho jižním okraji.Studie řeší přeložku silnice I/22 severním
obchvatem Domažlic v úseku Kout n.Šumavě-Draženov.V návrhu ÚP je vymezen koridor o
šířce 100 m.
Veřejná doprava je zastoupena železniční a hromadnou autobusovou přepravou.
Autobusové linky zajíždějí do obcí a spojují je s Domažlicemi a Klatovy.
Po SZ hranici katastrálního území je vedena železniční trať č.180 PlzeňDomažlice.Výhledové úpravy trati č.180 ŽD 6 se nedotýkají řešeného území,je vyznačen
koridor o šířce 200 m.
Jižní cíp řešeného území pod Smolovským rybníkem protíná železniční trať č.185 DomažliceKlatovy.
Místní komunikace,polní cesty,chodníky,garáže,parkoviště
- u ostatních komunikací se jedná o rekonstrukce především se šířkovými úpravami
v zastavěném území dle typu příčného uspořádání komunikací
napojení místních komunikací na páteřní silnice III.třídy je navrženo v místech vyhovujících
rozhledových poměrů
- stávající komunikace budou upraveny do odpovídajících technických parametrů dle
zatřídění do funkčních skupin C a D1
- podrobné řešení komunikací zpřístupňujících jednotlivé parcely v plochách určených
k zástavbě bude součástí dalších stupňů PD

50

Polní cesty
- budou navazovat na místní komunikace resp účelové komunikace v dostatečných
technických parametrech.
Chodníky pro pěší
- v dotyku s obytnou zástavbou podél silnice III. třídy a místních komunikací typu C.
- od autobusových zastávek směrem k obytné zástavbě
- zpřístupňující plochy P12 a Z16,Z17 v Zahořanech
Řadové garáže
-stávající řadové garáže zůstávají beze změny
- ostatní garážování se předpokládá na pozemcích individuální zástavby
Parkoviště
- v nově navrhovaných rozvojových plochách bude parkování realizováno v plochách
jednotlivých subjektů
- u rodinných domků je počítáno s odstavováním vozidel na vlastních pozemcích.
- parkoviště pro sportovní areál v Zahořanech s napojením na silnici III/1836
- parkoviště u obecního úřadu v Zahořanech
- parkoviště u hřbitova ve Staněticích

-

Zastávky autobusů
v návrhu jsou uvažovány v zálivech, vybudovaných při silnici III/1839
v Bořicích,Zahořanech,Staněticích a Hříchovicích,při silnici III/1836 v Zahořanech,při
silnici III/1838 a III/18411 v Oprechticích . Zálivy s nástupní hranou a chodníkem budou
zpřístupněny navazujícími chodníky v obci v odpovídajících parametrech.

Návrhové kategorie silnic :
Silnice I.třídy - S 11,5/70- mimo zastavěné území
Přeložka silnice I/22 - S 11,5/70- mimo zastavěné území
Silnice II.třídy - S 7,5/60- mimo zastavěné území
Silnice III. třídy - S 7,5/60 - mimo zastavěné území
Typ příčného uspořádání : silnice III. třídy MO2 10/7/50 - C – v zastavěném území
místní komunikace MO2 10/7/50 - C
místní komunikace MO1 7,5/4/30 - C
místní komunikace
se smíšeným provozem –

D1

Cyklistická doprava
Řešeným územím prochází cyklotrasa 2294 z Domažlic do Stanětic.Z Nového Dvora přes
Stanětice a Hříchovice prochází řešeným územím cyklotrasa č.2196
Turistické trasy
Řešeným územím je vedena po červené značce turistická trasa z Domažlic přes Bořice do
Zahořan (po silnici III/1839) a odtud po polních a lesních cestách končí v řešeném území
na silnici III/1837.
Autobusová hromadná doprava
- obec obsluhují linky autobusové hromadné dopravy z různých výchozích míst .
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Jedná se linky:
Kdyně-Domažlice,Klatovy-Domažlice,Koloveč-Domažlice,Hradiště u
Domažlic-Domažlice,Oprechtice-Domažlice a Hříchovice-Domažlice.Všechny spoje
staví v Zahořanech.
Počet spojů umožňuje vazby na sídla s vyšší občanskou vybaveností. Umístění autobusových
zastávek – viz. výkres B2 – Hlavní výkres - Návrh dopravy.
.
Zařízení dopravy
- v katastrálním území obce Zahořany se nachází dopravní zařízení v podobě autoservisu pro
opravy osobních automobilů.Nové zařízení není pro návrh ÚP požadováno.
Železniční doprava
Po SZ hranici katastrálního území je vedena železniční trať č.180 PlzeňDomažlice.Výhledové úpravy trati č.180 se promítají do řešeného území rozsahem
koridoru,který je pro případné úpravy trati vymezen v šíři 100 m od osy koleje.
Jižní cíp řešeného území pod Smolovským rybníkem protíná železniční trať č.185
Domažlice-Klatovy.
Dopravní řešení obce Zahořany
Obec Zahořany leží na silnicích III. třídy č. 1836 a 1839 asi 5 km východně od
Domažlic. Komunikace prochází celou obcí a na západním okraji obce z ní odbočují další
silnice III. třídy č. 1835 – směr Radonice a č. 1839b – směr Sedlice.
Na hlavní komunikační síť pak navazují komunikace místní a vjezdy k jednotlivým
objektům, jejichž rozsah a trasy jsou dány vývojem obce a vazbou na okolí.
V rámci řešeného území vykazuje síť silnic lokální dopravní závady způsobené
nevhodnými šířkovými, směrovými, ale i výškovými poměry (rozhledová pole v napojení
místních komunikací na průtah III. třídy). Závady jsou však převážně ovlivněny konfigurací
terénu a postupným rozvojem zástavby.
V současnosti se v obcích nevyskytují žádná zařízení poskytující služby motoristům.
Dopravní plochy v obcích jsou v současnosti rozptýlené, neuspořádané.
Vzhledem k navrhovanému rozvoji obce nelze předpokládat výrazný nárůst dopravních
zátěží. Doplňuje se síť místních komunikací, omezený je návrh dopravních ploch, dopravní
zařízení se v obci nenavrhují.
Navrhované úpravy
Vzhledem k urbanistickému řešení územního plánu, který ponechává střed obce beze
změn a její rozvoj situuje v jejích okrajových částech, se v návrhu předpokládají následné
úpravy:
- Státní silniční síť
- všechny silnice III. třídy se ponechávají ve stávajících trasách se šířkovou úpravou dle
kategorizace státní silniční sítě a v místě dotyku s obytnou zástavbou s minimálně
jednostranným chodníkem pro pěší. Na těchto komunikacích budou upraveny zálivy pro
zastávky autobusů. Jsou také navrhovány šířkové úpravy stykových křižovatek silnic III.
třídy.
Navrhovaná kategorie : MS 7/50 intravilán
S 7,5/60 extravilán
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Funkční třída : místní komunikace sběrné B
- Místní komunikace
Místní komunikace mimo státní silniční síť slouží převážně jen jako přístupové
komunikace do jednotlivých obytných lokalit s nevyhovujícími šířkovými parametry.
V návrhu jsou rozděleny na místní komunikace motoristické C s minimálně
jednostranným doprovodným chodníkem pro pěší a místní komunikace nemotoristické D1 –
obytné zóny, kde je na společné komunikaci doprava motoristická, cyklistická a pěší.
Nově navrhované lokality jsou komunikačně zaslepené, protože jejich zokruhování na
stávající místní komunikace není možné ať už z důvodu výškového řešení nebo
nevyhovujícího dopravního napojení stávajících komunikací na státní silniční síť. Jedná se
především o zajištění rozhledových poměrů.
Navrhovaná kategorie komunikací : MO 7/30
Funkční třída : místní komunikace obslužná C
: mk se smíšeným provozem–D1
Komunikace napojující navrhovanou lokalitu venkovského bydlení Z14 a šířkově
stísněné komunikace a vjezdy ve stávající zástavbě jsou převedeny do komunikací
nemotoristických D1 jako obytná zóna se smíšeným provozem pěším a motoristickým.
Lokality Z15,Z16,Z17 a rovněž přestavbové plochy pro bydlení venkovské (BV)
P06,P07,P08,P08a,P11 a P12 jsou dopravně obslouženy pomocí místních komunikací C a D1.
- Účelové komunikace
Účelové komunikace zpřístupňují za hranicí intravilánu okolní zemědělské a lesní
pozemky. Účelovou komunikací je také napojena zemědělská farma.
- Komunikace pro pěší
Kromě dostatečně kapacitních chodníků podél motoristických komunikací a zřízení
obytných zón se navrhuje samostatné pěší propojení podél návesního rybníka a pěší
komunikace zpřístupňující plochy P12 a Z16,Z17 .
- Hromadná doprava osob
Návrh předpokládá zachování linek autobusové dopravy. Autobusové zastávky jsou
na zálivech při silnicích III. třídy u zemědělské farmy, na návsi a jednostranná u prodejny
potravin. Jejich technické parametry budou upraveny v souladu s ČSN 73 64 25.
- Dopravní plochy a dopravní zařízení
Garážování a parkování se u navrhovaných lokalit předpokládá na vlastních pozemcích,
řadové garáže jsou na oploceném pozemku u bytových jednotek.
Samostatné parkování je navrženo na návsi u obecního úřadu, a dále pak u obecního
hřiště.
Dopravní zařízení se v obci nenavrhují.
Dopravní řešení obce Bořice
Obec Bořice leží na silnici III. třídy č. 1839 asi 3 km západně od Domažlic.. Jižním
směrem pak odbočuje z centra staré zástavby další silnice III. třídy č. 1839a, která napojuje
obec na tah I/22 Domažlice - Klatovy.
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Po severozápadním okraji obce prochází železniční trať č. 180 Plzeň – Domažlice –
Furth im Wald, která na okraji obce úrovňově kříží silnici III/1839.
Na hlavní komunikační síť pak navazují komunikace místní a vjezdy k jednotlivým
objektům, jejichž rozsah a trasy jsou dány vývojem obce a vazbou na okolí.
V rámci řešeného území vykazuje síť silnic lokální dopravní závady způsobené
nevhodnými šířkovými, směrovými, ale i výškovými poměry (rozhledová pole v napojení
místních komunikací na průtah III. třídy, železniční přejezd). Závady jsou však převážně
ovlivněny konfigurací terénu a postupným rozvojem zástavby.
V současnosti se v obci nevyskytují žádná zařízení poskytující služby motoristům.
Dopravní plochy v obci jsou v současnosti rozptýlené, neuspořádané.
Vzhledem k navrhovanému rozvoji obce nelze předpokládat výrazný nárůst dopravních
zátěží. Doplňuje se síť místních komunikací, dopravní zařízení se v obci nenavrhují.
Navrhované úpravy
- Státní silniční síť
- III/1839 – ponechává se ve stávající trase se šířkovou úpravou dle kategorizace
státní silniční sítě a v místě dotyku s obytnou zástavbou s minimálně jednostranným
chodníkem pro pěší. Úrovňový přejezd je vzhledem k okolní konfiguraci terénu ponechán
pouze s technickými úpravami jak na železniční trati tak i na křižující silnici.
- III/1839a – obytnou zástavbou prochází pouze v krátkém úseku a směrově je trasa
ponechána s lokálními šířkovými úpravami.
Zastavitelná plocha Z01 pro drobnou výrobu (VD) je dopravně připojena na silnici III/1839.
Rovněž zastavitelná plocha Z05 pro bydlení venkovské (BV) je dopravně připojena na silnici
III/1839.
Navrhovaná kategorie : MS 7/50 intravilán
S 7,5/60 extravilán
Funkční třída : místní komunikace sběrné B
- Místní komunikace
Návrh předpokládá realizovat místní komunikaci motoristickou C s doprovodnými
chodníky pro pěší novou komunikaci vedoucí do lokality Z02,Z03,P01 venkovského bydlení.
Tato komunikace je v návrhu propojena až na silnici III/1839 na východním okraji obce.
Na tento navržený systém mk C je připojena též lokalita Z04.
Ostatní místní především stávající komunikace jsou navrženy jako mk D1.
Navrhovaná kategorie komunikací : MO 7/30
Funkční třída : místní komunikace obslužná C
: mk se smíšeným provozem–D1
- Účelové komunikace
V úrovni katastru obce Zahořany jsou k dispozici Pozemkové úpravy,které řeší přístupy
k jednotlivým zemědělským a lesním pozemkům.
V návrhu jsou tyto závěry převzaty do koncepce návrhu ÚP.
- Hromadná doprava osob
Návrh předpokládá zachování linek autobusové dopravy. Na silnici III/1839 jsou
vybudovány vyhovující zálivy pro zastávky autobusů. Další zastávky jsou pak na silnici
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III/1839a v blízkosti křižovatky. Parametry zastávkových zálivů budou upraveny v souladu
s ČSN 736425.
- Dopravní plochy a dopravní zařízení
Garážování a parkování se u navrhovaných lokalit předpokládá na vlastních pozemcích.
Vyhrazené plochy pro parkování a dopravní zařízení se v obci nenavrhují.
- Železniční doprava
Po severozápadním okraji obce prochází železniční trať č. 180 Plzeň – Domažlice, která
úrovňově kříží silnici III. třídy.
Na této trati počítají České dráhy s několika úpravami v různých časových horizontech.
Jednak je toModernizace trati Praha – Plzeň – Domažlice ,která upravuje směrový oblouk
železniční trati na příjezdu do železniční stanice Domažlice. Tím by se úrovňový přejezd dále
odsunul od obce Bořice blíže k Domažlicím,jednak se jedná o Studii proveditelnosti
modernizace 3. železničního koridoru.
Žádná z těchto studií však plošně nezasahuje do řešeného území.
Dopravní řešení obce Sedlice
Hlavní dopravní páteří v obci Sedlice, které leží asi 6 km SZ od Domažlic, je státní silnice
III. třídy č. 1839b, která na jihu obce odbočuje ze silnice III/1839 a za obcí
směrem na
severozápad pokračuje jako účelová komunikace.
Dopravní zátěže jsou na silnici III. třídy vyvolány místní dopravou typu zdroj - cíl.
Na hlavní komunikační páteř navazuje síť dalších komunikací místních a účelových.
V rámci řešeného území vykazuje síť silnic některé lokální dopravní závady
způsobené nevhodnými šířkovými a směrovými poměry. Závady jsou však převážně
ovlivněny charakterem zástavby.
V současnosti se v obci nevyskytuje žádné zařízení poskytující služby motoristům.
Dopravní plochy v obci jsou v současnosti rozptýlené, garáže jsou umístěny na
vlastních pozemcích.
Vzhledem k navrhovanému rozvoji obce se komunikační síť doplňuje pouze
komunikacemi, které budou obsluhovat nově navrhované lokality.
Omezený je návrh dopravních ploch, dopravní zařízení se v obci nenavrhují.
Navrhované úpravy
- Státní silniční síť
III/1839 b - ponechává se ve stávající trase se šířkovou úpravou dle kategorizace
státní silniční sítě, s minimálně jednostranným chodníkem pro pěší.
Navrhovaná kategorie: MS 7/50 intravilán, S 7,5/60 extravilán
Funkční třída - místní komunikace sběrná B
- Místní komunikace
I nadále zůstává propojení silnic III/1839b a III/1835 přes Husmánkův mlýn pomocí místní
komunikace C.
Návrh předpokládá ,že veškerá komunikační síť ve stávající zástavbě,ale i v zastavitelných
plochách Z08,Z09,Z10 jako síť komunikací nemotoristických D1 (obytných ulic) se
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smíšeným provozem pěším, cyklistickým i motoristickým. Toto se týká i komunikací
obsluhujících rodinné domky v nově navrhovaných lokalitách.
Navrhovaná kategorie komunikací : MO 7/30
Funkční třída : místní komunikace obslužná C
: mk se smíšeným provozem–D1
- Účelové komunikace
V úrovni katastru obce Sedlice jsou k dispozici Pozemkové úpravy,které řeší přístupy
k jednotlivým zemědělským a lesním pozemkům.
V návrhu jsou tyto závěry převzaty do koncepce návrhu ÚP.
- Hromadná doprava osob
Návrh předpokládá zachování linek autobusové dopravy. Zastávky jsou zřízeny na
křižovatce silnic III. třídy jižně od obce. Parametry zastávkových zálivů budou upraveny
v souladu s ČSN 736425.
- Dopravní plochy a dopravní zařízení
Garážování a parkování se předpokládá u individuální výstavby na vlastních
pozemcích. V rámci návrhu nebyly vymezeny plochy pro dopravní zařízení.
Dopravní řešení obce Stanětice
Hlavní dopravní páteř v obci Stanětice, které leží asi 9 km východně od Domažlic, tvoří
státní silnice III. třídy č. 1836 a č. 1837.
Dopravní zátěže jsou na silnicích III.třídy vyvolány převážně místní dopravou typu
zdroj - cíl.
Na hlavní komunikační páteř navazuje síť dalších komunikací místních a účelových.
V rámci řešeného území vykazuje síť silnic některé lokální dopravní závady způsobené
nevhodnými šířkovými, směrovými i výškovými poměry. Závady jsou však převážně
ovlivněny charakterem zástavby.
V současnosti se v obci nevyskytuje žádné zařízení poskytující služby motoristům.
Dopravní plochy v obci jsou v současnosti rozptýlené, garáže jsou umístěny na
vlastních pozemcích.
Vzhledem k předpokládanému rozvoji obce se doplňuje síť místních komunikací a
navrhuje se šířkové uspořádání průtahu dle kategorizace státní silniční sítě.
Omezený je návrh dopravních ploch, dopravní zařízení se v obci nenavrhují.
Navrhované úpravy
- Státní silniční síť
III/1836, III/1837 - ponechávají se ve stávajících trasách se šířkovými úpravami dle
kategorizace státní silniční sítě, s minimálně jednostranným chodníkem pro pěší.
Zachovává se i styková křižovatka silnic III. třídy v centru obce, kde dnes je umístěno
zrcadlo. Úprava této křižovatky by si vyžádala demolice přilehlých objektů. Řešení této
problematiky částečným obchvatem obce by při minimálních dopravních zátěžích bylo
ekonomicky neúnosné.
Navrhovaná kategorie: MS 7/50 intravilán,
S 7,5/60 extravilán
Funkční třída - místní komunikace sběrná B
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- Místní komunikace
V návrhu se zařazují mezi komunikace obslužné C propojení přes dnešní farmu až ke
hřbitovu .Tato komunikace dopravně obslouží zastavitelné plochy Z20 a Z21.Rovněž
příjezdová komunikace k víceúčelové vodní nádrži je zařazena do kategorie C. Ostatní
komunikační síť v obytné zástavbě obce je zařazena jako síť komunikací nemotoristických
D1 (obytných ulic) se smíšeným provozem pěším, cyklistickým i motoristickým. Toto se týká
i komunikací obsluhujících návrhové zastavitelné plochy pro bydlení venkovské (BV)
Z18,Z19 a přestavbové plochy pro bydlení venkovské P13,P14,P15 a P16.
Navrhovaná kategorie : MO 7/30
Funkční třída : místní komunikace obslužná C
: mk se smíšeným provozem–D1
- Účelové komunikace
Tyto komunikace slouží mimo intravilán obce jako přístupové cesty k zemědělským a
lesním pozemkům. V návrhu jsou ponechány ve stávajících trasách s úpravou napojení na
nadřazenou silniční síť.
- Hromadná doprava osob
Návrh předpokládá zachování linek autobusové dopravy. Poloha zastávek vychází ze
stávajícího stavu v centru obce. Budou umístěny na zálivech a jejich parametry budou
upraveny v souladu s ČSN 736425.
- Dopravní plochy a dopravní zařízení
Garážování a parkování se předpokládá u individuální výstavby na vlastních
pozemcích.
Plochy pro parkování jsou navrženy u hřbitova.
V rámci návrhu nebyly vymezeny plochy pro dopravní zařízení.
Dopravní řešení obce Hříchovice
Obec Hříchovice leží na silnici III. třídy č. 1836 asi 10 km severovýchodně od Domažlic.
Komunikace prochází celou obcí ve směru sever – jih. Převážná část zástavby je situována při
této komunikaci. Na ni pak navazují komunikace místní, které pokračují za intravilánem obce
jako účelové.
V rámci řešeného území se dopravní závady vyskytují převážně na místních
komunikacích a jsou způsobené nevhodnými šířkovými poměry. Závady jsou také ovlivněny
konfigurací terénu a postupným rozvojem zástavby.
V současnosti se v obcích nevyskytují žádná zařízení poskytující služby motoristům.
Dopravní plochy v obcích jsou v současnosti rozptýlené, neuspořádané.
Vzhledem k navrhovanému rozvoji obce nelze předpokládat výrazný nárůst dopravních
zátěží. Doplňuje se síť místních komunikací, dopravní zařízení se v obci nenavrhují.

Navrhované úpravy
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- Státní silniční síť
- III/1836 – ponechává se ve stávající trase se šířkovou úpravou dle kategorizace státní
silniční sítě a v místě dotyku s obytnou zástavbou s minimálně jednostranným chodníkem pro
pěší.
Navrhovaná kategorie : MS 7/50 intravilán
S 7,5/60 extravilán
Funkční třída : místní komunikace sběrné B
- Místní komunikace
Návrh předpokládá vzhledem ke způsobu zástavby v obci jako místní komunikace
motoristické C a to komunikaci obsluhující navrhované zastavitelné plochy bydlení
venkovského (BV) Z24,Z25,Z26 vč.přestavbových ploch pro bydlení venkovské P19,P20 a
přestavbové plochy pro drobnou výrobu (VD)P23.Rovněž příjezd k ČOV je navržen jako mk
C. V těchto nově vybudovaných průsečných křižovatkách se silnicí III/1836 musí být
respektována rozhledová pole. V místech dotyku s obytnou zástavbou budou vybudovány na
těchto komunikacích doprovodné chodníky pro pěší.
Navrhovaná kategorie komunikací : MO 7/30
Funkční třída : místní komunikace obslužná C
: mk se smíšeným provozem–D1
Ostatní komunikace ve stávající zástavbě jsou převedeny do komunikací
nemotoristických D1 jako obytná zóna se smíšeným provozem pěším a motoristickým.
- Účelové komunikace
Účelové komunikace zpřístupňují za hranicí intravilánu okolní zemědělské a lesní
pozemky.
- Komunikace pro pěší
Předpokládá se zřízení minimálně jednostranného chodníku podél hlavního tahu
III/1836 a podél komunikací motoristických a s pěším provozem na společné vozovce s
vozidly na komunikacích .Pěší propojení je též navrženo mezi plochami Z24 a P19 a spojuje
páteřní komunikaci s navrženou mk C.
- Hromadná doprava osob
Návrh předpokládá zachování linek autobusové dopravy se zastávkami na návsi.
Zastávky jsou situovány na autobusových zálivech a jejich parametry budou upraveny
v souladu s ČSN 736425.
- Dopravní plochy a dopravní zařízení
Garážování a parkování se u navrhovaných lokalit předpokládá na vlastních
pozemcích.
.Dopravní řešení obce Oprechtice
Hlavní dopravní páteř v obci Oprechtice, které leží asi 10 km východně od
Domažlic, tvoří státní silnice III. třídy č. 1838 a po jižním okraji obce prochází silnice
III/18411.
Dopravní zátěže jsou na silnicích III.třídy vyvolány převážně místní dopravou typu
zdroj - cíl.
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Na hlavní komunikační páteř navazují další komunikace místní a účelové.
V rámci řešeného území vykazuje síť silnic některé lokální dopravní závady
způsobené nevhodnými šířkovými, směrovými a hlavně výškovými poměry. Závady jsou
také ovlivněny charakterem zástavby.
V současnosti se v obci nevyskytuje žádné zařízení poskytující služby motoristům.
Dopravní plochy v obci jsou v současnosti rozptýlené, garáže jsou umístěny na
vlastních pozemcích.
Vzhledem k předpokládanému rozvoji obce se upravuje síť místních komunikací a
navrhuje se šířkové uspořádání průtahu dle kategorizace státní silniční sítě.
Omezený je návrh dopravních ploch, dopravní zařízení se v obci nenavrhují.
Navrhované úpravy
- Státní silniční síť
III/1838, 18411 - ponechávají se ve stávajících trasách se šířkovými úpravami dle
kategorizace státní silniční sítě, s minimálně jednostranným chodníkem pro pěší.
Směrově se upravuje styková křižovatka silnic III. třídy v jihozápadní části obce.
Navrhovaná kategorie: MS 7/50 intravilán, S 7,5/60 extravilán
Funkční třída - místní komunikace sběrná B
- Místní komunikace
V návrhu se zařazuje mezi komunikace přístupové C příjezd k nově navrhovaným
zastavitelným plochám pro bydlení venkovské (BV). Jedná se o zastavitelné plochy Z32,Z33
a Z34 vč.přestavbových ploch pro bydlení venkovské P25,P26,a P27.Rovněž příjezd k
zemědělské usedlosti Prudice a připojení osady Pláně,přístupová komunikace k ČOV a
dopravní připojení zastavitelné plochy Z28 je navrženo jako mk C.
Ostatní komunikace v obytné zástavbě obce jsou zařazeny mezi komunikace
nemotoristické
D1 (obytné ulice) se smíšeným provozem pěším, cyklistickým i
motoristickým.
Navrhovaná kategorie : MO 7/30
Funkční třída : místní komunikace obslužná C
: mk se smíšeným provozem–D1
- Účelové komunikace
Tyto komunikace slouží mimo intravilán obce jako přístupové cesty k zemědělským a
lesním pozemkům. V návrhu jsou ponechány ve stávajících trasách se šířkovou úpravou a
úpravou napojení na nadřazenou silniční síť.
- Hromadná doprava osob
Návrh předpokládá zachování linek autobusové dopravy. Zastávky jsou zřízeny v
centru obce a u křižovatek silnice III. třídy č. 18411 s místními komunikacemi. Zastávky
musí být umístěny na zálivech a jejich parametry budou upraveny v souladu s ČSN 736425.
- Dopravní plochy a dopravní zařízení
Garážování a parkování se předpokládá u individuální výstavby na vlastních
pozemcích.
Plocha pro parkování je navržena na návsi a návrh respektuje parkoviště u stávající
restaurace na jižním okraji obce.
59

V rámci návrhu nebyly vymezeny plochy pro dopravní zařízení.
Technická infrastruktura
Vodní hospodářství
Zásobování vodou
Řešeným územím,po jeho jižním okraji, prochází hlavní přivaděč skupinového vodovodu
Nýrsko-Domažlice-Holýšov.Na tento vodovodní systém jsou napojeny obce Zahořany a
Bořice.Napojení Zahořan je realizováno jižně od obce,přivaděč je veden paralelně se silnicí
III/1836 do obce.Napojení Bořic je jižně pod obcí,přivaděč je propojen se stávajím
vodojemem nad obcí.Ze skupinového vodovodu jsou v návrhu ÚP zásobeny pitnou vodou
obce Sedlice a Stanětice.Tento návrh vychází z již zpracovaných vodohospodářských
podkladů a projektů.
Ochranné pásmo skupinového vodovodu:do prof.500 mm……..1,5 m
nad
500 mm……2,5 m
hlouběji než 1,5 m……+ 1 m
Obec Hříchovice má k dispozici zdroj vody nad bývalou zemědělskou farmou.V návrhu ÚP je
obec zásobena pitnou vodou z tohoto zdroje.Pitná voda se bude čerpat ze studny přes
vodovodní síť do vodojemu o obsahu 45 m3 nad obcí na kótě 465 m.nm.
Obec Oprechtice má k dispozici zdroj vody nad farmou v Prudicích.Odtud bude pitná voda
čerpána do vodojemu o obsahu 50 m3 na kótě 515 m.nm.Zásobní řad z vodojemu bude
napájet navrženou vodovodní síť ve stávající i navržené zástavbě.
- 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.
Výpočet potřeby vody ve výhledu –obec Zahořany
V obci Zahořany se předpokládá ve výhledu 520 obyvatel
Průměrná denní potřeba vody Qp
-Bytový fond 520obyv.0,150 =
78,000 m3/den
-OTV základní 520.0,02.08 =
8,32 m3/den
Celkem
86,320 m3/den
OTV vyšší (OÚ,MŠ,výr.AGRO,Autoservis,Pila,zem.farma ZKZ-jídelna,AB,Pila Z.,Nábytek)
Celkem
11,04 m3/den
Průměrná denní spotřeba vody Qp
Bytový fond a OTV základní

86,320 m3/den
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OTV vyšší
Celkem Qp

11,04
97,32 m3/den = 1,11 l/sec.

Maximální denní potřeba vody Qm
86,320.1,5 =
OTV vyšší
Celkem Qm

129,480 m3/dem
11,04
140,520 m3/den = 1,62 l/cec.

Výpočet potřeby vodyve výhledu-obec Bořice
V obci Bořice se předpokládá ve výhledu 270 obyvatel
Průměrná denní potřeba vody Qp
-Bytový fond
270.0,15 =
40,50 m3/den
-OTV základní
270.0,020.080=
4,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
44,82 m3/den
OTV vyšší

prodejna

0,192 m3/den

Průměrná denní potřeba vody Qp
Bytový fond a OTV základní
44,50 m3/den
OTV vyšš
0,192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Qp
44,69 m3/den = 0,52 l/sec.
Maximální denní potřeba vody Qm
Bytový fond a OTV základní 44,50.1,5=
66,75 m3/den
OTV vyšší
0,192
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Qm
66,94 m3/den = 0,78 l/sec.
Výpočet potřeby vody ve výhledu – obec Sedlice
V obci Sedlice se předpokládá ve výhledu 100 obyvatel.
Průměrná denní potřeba vody Qp
Bytový fond
100.0,15 =
15,00 m3/den
OTV základní
100.0,02.0,8 =
1,600 m3/den
----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
16,600 m3/den
OTV vyšší
0,768 = 0,01 l/sec.
Průměrná denní potřeba vody Qp
Bytový fond a OTV základní
OTV vyšší
Celkem Qp

16,600 m3/den
0,768
17,368 = 0,20 l/sec.

Maximální hodinová potřeba vody Qh
Qh = 0,3.0,2 ´

0,60 l/sec
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Výpočet potřeby vody ve výhledu – Stanětice
V obci se předpokládá ve výhledu 150 obyvatel
Průměrná denní potřeba vody Qp
Bytový fond
150.0,15 =
22,50 m3/den
OTV základní
150.0,02.0,8 =
2,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
24,90 m3/den
OTV vyšší

0,720 m3/den

Průměrná denní potřeba vody Qp
Bytový fond a OTV základní
24,90 m3/den
OTV vyšší
0,720
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Qp
25,62 m3/den = 0,29 l/sec
Maximální denní potřeba vody Qm
Bytový fond a OTV základní
25,62.1,5=
38,43 m3/den
OTV vyšší
0,720
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Qm
39,15 m3/den = 0,45 l/sec
Maximální hodinová potřeba vody Qh
0,45.2,0 =

0,90 l/sec.

Výpočet potřeby vody ve výhledu – Hříchovice
V obci se předpokládá ve výhledu 100 obyvatel
Bytový fond
100.0,15
15,00 m3/den
OTV základní
100.0,02.0,8
1,60 m3/den
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
16,60 m3/den
OTV vyšší

0,720 m3/den

Průměrná denní potřeba vody Qp
Bytový fond a OTV základní
16,60 m3/den
OTV vyšší
0,720 m3/den
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Qp
17,32 m3/den
Maximální denní potřeba vody Qm
Bytový fond a základní OTV 16,60.1,5=
24,90 m3/den
OTV vyšší
0,720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Qm
25,62 m3/den = 0,29 l/sec.
Návrh akumulace
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Vyrovnání denní nerovnosti
25,62.045 =
Voda pro požár-ČSN 730873,tab.2

11,52 m3
22 m3

Záloha pro případ provozní závady
na veřejném vodovodu v úseku
před vodojemem
8 hod.0,24.3,6
7 m3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
40,52 m3
Pro výhled se navrhuje pro obec Hříchovice vodojem obsahu 45 m3.
Výpočet potřeby vody ve výhledu - Oprechtice
V obci se předpokládá ve výhledu 230 obyvatel
Bytový fond
230.0,15
OTV základní
230.0,02.08 =
Celkem

34,50 m3/den
3,68
38,18 m3/den

OTV vyšší

0,720 m3/den

Průměrná denní potřeba vody Qp
Bytový fond a OTV základní
38,18 m3/den
OTV vyšší
0,720
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Qp
38,90 m3/den = 0,43 l/sec.
Maximální denní potřeba vody Qm
Bytový fond a základní OTV
38,90.1,5=
58,35 m3/den
OTV vyšší
0,720
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Qm
59,07 m3/den = 0,67 l/sec
Maximální hodinová potřeba vody Qh
Qh = 0,67.2,0 =

1,34 l/sec.

Návrh akumulace
Vyrovnání denní nerovnoměrnosti 59,07.045
26,58 m3
Voda pro požár –ČSN 730873 ,tab.2
14 m3
Záloha pro případ provozní závady
na veřejném vodovodu v úseku
před vodojemem 6 hod..0,4.3,6 =
9 m3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
49,58 m3
V návrhu ÚP se navrhuje vodojem o obsahu 50 m3.V případě,že budou pro zásobování obce
použity nové zdroje vody,ze kterých bude voda do vodojemu přitékat gravitačně,bude
postačovat vodojem o obsahu 40 m3.
Odkanalizování
V řešeném území jsou k dispozici funkční kanalizační systémy jednotné,splaškové a dešťové
kanalizace.Jedná se obce Zahořany a Bořice .
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Obec Zahořany má vybudovanou oddílnou kanalizaci.Splašková kanalizace je zakončena
ČOV,která má kapacitu 600 EO.Ochranné pásmo ČOV je stanoveno na 25 m.Dešťové vody
jsou svedeny pomocí dešťové kanalizace do Zahořanského a bezejmenného potoka.Průběh
bezejmenného potoka obcí je zatrubněn a tvoří tak součást dešťové kanalizace,která je posléze
vyústěna do Zahořanského potoka.Splaškové vody z jižní části obce jsou přečerpány přes
čerpací stanici do gravitační spaškové kanalizace.
Na tento kanalizační systém jsou v návrhu ÚP připojeny obce Sedlice a Stanětice.Splaškové
vody ze Sedlic budou přečerpány na ČOV v Zahořanech.Stanětice budou připojeny na
splaškovou kanalizaci v Zahořanech pomocí hlavní stoky která sleduje tok bezejmenného
potoka.Tento návrh vychází z již zpracovaných vodohospodářských podkladů a projektů.
Veškerá rozvojová území v Zahořanech,Sedlici a Staněticích jsou napojena na stávající
splaškovou i dešťovou kanalizaci.V návrhu ÚP je počítáno s připojením na kanalizační
systém výrobních areálů na západním okraji sídla Zahořany.
S ohledem na rozšíření připojení obcí Sedlice a Stanětice vč.dalších rozvojových ploch sídel
je v návrhu ÚP počítáno s rozšířením kapacity ČOV na cca 900 EO.Tento kanalizační systém
zpravuje PRAVES.
- V případě stávající dešťové kanalizace nebo nově vzniklé dešťové kanalizace (po
vybudování nové splaškové kanalizace ukončené ČOV) musí být, dle možností dané lokality,
doplněny o zařízení umožňující rozliv a vsakování dešťových vod tak, aby se zabránilo
rychlému odtoku těchto vod do vodních toků a umožnila se dotace do vod podzemních.
Obec Hříchovice
Stávající systémy kanalizace v obci nelze s ohledem na přítomnost balastních vod použít pro
zapojení do nového kanalizačního systému zakončeného čistírnou odpadních vod.Stávající
kanalizační stoky budou využity pro odvádění dešťových a balastních vod.Pro odvádění
splaškových vod je navržena stoková síť zakončená ČOV.Čistírna odpadních vod bude
opatřena ochranným pásmem 50 m.Je nutné,aby veškeré nemovitosti byly vybaveny
přípojkami jak pro splaškové,tak i pro dešťové vody.Do doby vybudování ČOV bude
zapotřebí,aby nové nemovitosti byly vybaveny malými ČOV,nebo jímkami na vyvážení.
Obec Oprechtice
Obdobně jako ve Hříchovicích je v návrhu počítáno s vybudováním oddílné
kanalizace.Stávající kanalizační stoky budou využity pro systém dešťové
kanalizace.Nová,navržená kanalizační síť splaškové kanalizace je v návrhu zakončena
čistírnou odpadních vod.Tato ČOV bude opatřena ochranným pásmem 50m.Je nutné,aby
veškeré nové nemovitosti do vybudování ČOV byly vybaveny malými ČOV,nebo jímkami na
vyvážení.
Obec Oprechtice
Výpočet –odpadních vod Zahořany,Sedlice,Stanětice-na ČOV Zahořany
Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q24m
-Bytový fond 520obyv.0,150 =
78,000 m3/den
-OTV základní 520.0,02.08 =
8,32 m3/den
Celkem
86,320 m3/den
OTV vyšší

celkem

3,744 m3/den

Bytový fond a OTV základní

86,320 m3/den
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OTV vyšší
3,744
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem obec Zahořany Q24m
90,064 m3/den
Celkem obec Stanětice
25,62
Celkem obec Sedlice
17,386 m3/den
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úhrnem Q24m
133,07 m3/den = 1,5 l/sec.
Balastní vody Qb
Obec Zahořany 10%.90,064
Obec Stanětice
Obec Sedlice
Úhrnem Qb

9,006 m3/den
1,28
0,869 m3/den
11,155 m3/den

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24
Q24=Q24m+Qb = 133,07+11,155=

144,225 m3/den = 1,6 l/sec

Maximální bezdeštný denní přítok odpadních vod Qd
Qd=(Q24m.1,5)+Qb
Qd = (133,07.105)+11,155 =
210,76 m3/den = 2,23 l/sec
Výpočet množství ekvivalentních obyvatel EO
-Bytový fond
Obec Zahořany
Obec Stanětice
Obec Sedlice

520 EO
150 EO
100 EO

-Občanská a technická vybavenost
Základní
Obec Zahořany 520.010 =
Obec Stanětice
Obec Sedlice
Vyšší
Obec Zahořany

52 EO
15 EO
10 EO

31 EO
7 EO
Obec Stanětice
10 EO
Obec Sedlice
5 EO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Zahořany,Stanětice,Sedlice
900 EO
Výpočet množství znečištění odpadních vod podle BSK5
Zbsk5 = 900.0,060 =
54,0 kg/den
Znečištění na přítoku do ČOV podle CHSK
Zchsk = 900.0,120 =
108,0 kg/den
Znečištění na přítoku do ČOV podle NL
Znl = 900.0,055 =
49,50 kg/den
Znečištění na přítoku do ČOV podle N-NH4
Zn-nh4 =
6,30 kg/den
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Výpočet odpadních vod-Bořice
Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q24m
-Bytový fond
270.0,15 =
40,50 m3/den
-OTV základní
270.0,020.080=
4,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
44,82 m3/den
OTV vyšší
prodejna
0,192 m3/den

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24m
Bytový fond a OTV základní
44,50 m3/den
OTV vyšš
0,192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Q24m
44,69 m3/den = 0,52 l/sec.
Balastní vody Qb
5%.44,69 =

2,23 m3/den

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24
Q24 = Q24m + Qb = 44,69 + 2,23 =

46,92 m3/den

Maximální bezdeštný denní přítok odpadních vod Qd
Qd = (Q24m .1,5)+Qb
Qd = (44,69.1,5)+2,23 =
69,26 m3/den = 0,8 l/sec.
Výpočet množství ekvivalentních obyvatel EO
Bytový fond
270 EO
Občanská a technická vybavenost
Základní 270.0,10 =
27 EO
Vyšší
1 EO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Bořice
298 EO
Znečištění na přítoku do ČOV podle BSK5
Zbsk5 = 298.0,060 =
Znečištění na přítoku do ČOV podle CHSK
Zchsk = 298.0,120 =
Znečištění na přítoku do ČOV podle NL
Znl = 298.0,055 =
Znečištění na přítoku do ČOV podle N-NH4
Zn-nh4 = 298.0,007 =

17,88 kg/den
35,76 kg/den
16,39 kg/den
2,086 kg/den

Výpočet odpadních vod -Sedlice
Průměrný denní přítok odpadních vod Q24m
Bytový fond
OTV základní

100.0,15 =
100.0,02.0,8 =

15,00 m3/den
1,600 m3/den
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
16,600 m3/den
OTV vyšší
0,768 = 0,01 l/sec.
Průměrný denní přítok odpadních vod Q24m
Bytový fond a OTV základní
OTV vyšší
Celkem Q24m

16,600 m3/den
0,768
17,368 = 0,20 l/sec.

Balastní vody Qb=5%.17,368 =

0,869 m3/den

Průměrný denní přítok Q24 = Q24m+Qb =

18,255 m3/den = 0,21 l/sec.

Maximální denní přítok odpadních vod Qd
Qd = (Q24m.1,5)+Qb =

26,948m3/den=0,31l/sec.

Výpočet množství ekvivalentních obyvatel EO
Bytový fond
100 EO
Občanská a technická vybavenost základní
10 EO
Vyšší
5 EO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Sedlice
115 EO
Výpočet odpadních vod-Stanětice
Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q24m
Bytový fond
150.0,15 =
22,50 m3/den
OTV základní
150.0,02.0,8 =
2,40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
24,90 m3/den
OTV vyšší

0,720 m3/den

Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q24m
Bytový fond a OTV základní
24,90 m3/den
OTV vyšší
0,720
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Q24m
25,62 m3/den = 0,29 l/sec
Balastní vody Qb= 5%.25,62 =

1,28 m3/den

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24
Q24=Q24m+Qb =

26,90 m3/den = 0,31 l/sec.

Maximální bezdeštný denní přítok odpadních vod Qd
Qd=(Q24m.1,5)+Qb =
39,71 m3/den = 0,46 l/sec.
Výpočet množství ekvivalentních obyvatel EO
Bytový fond
Občanská a technická vybavenost

150 EO
67

Základní
15
Vyšší
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Stanětice
170 EO
Výpočet odpadních vod-Hříchovice
Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q24m
Bytový fond
100.0,15
15,00 m3/den
OTV základní
100.0,02.0,8
1,60 m3/den
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
16,60 m3/den
OTV vyšší

0,720 m3/den

Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q24m
Bytový fond a OTV základní
16,60 m3/den
OTV vyšší
0,720 m3/den
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Q24m
17,32 m3/den = 0,19 l/sec.
Balastní vody Qb

5%.17,32 =

0,866 m3/den

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24
Q24= Q24m+Qb =

18,186 m3/den

Výpočet množství ekvivalentních obyvatel EO
Bytový fond
100 EO
Občanská a technická vybavenost
Základní 100.0,10 =
10 EO
Vyšší
5 EO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Hříchovice
115 EO
Znečištění na přítoku do ČOV podle BSK5
Zbsk5 =115.0,06 =
Znečištění na přítoku do ČOV podle CHSK
Zchsk = 115.,0120 =
Znečištění na přítoku do ČOV podle NL
Znl = 115.0,055 =
Znenčištění na přítoku do ČOV podle N-NH4
Zn-nh4 = 115.0,007 =

6,90 kg/den
13,80 kg/den
6,325 kg/den
0,805 kg/den

Výpočet odpadních vod – Oprechtice
V obci se předpokládá ve výhledu 230 obyvatel
Průměrný bezdeštný denní přítok odpadních vod Q24m
Bytový fond
230.0,15
34,50 m3/den
OTV základní
230.0,02.08 =
3,68
Celkem
38,18 m3/den
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OTV vyšší

0,720 m3/den

Průměrná denní potřeba vody Qp
Bytový fond a OTV základní
38,18 m3/den
OTV vyšší
0,720
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Q24m
38,90 m3/den = 0,43 l/sec.
Balastní vody Qb

5%.38,90 =

1,945 m3/den

Průměrný bezdeštný denní přítok Q24
Q24=Q24m+Qb = 38,90+1,945 =

40,84 m3/den = 0,46 l/sec.

Maximální bezdeštný denní přítok odpadních vod Qd
Qd = Q24m.1,5 + Qb =(38,90.1,5) + 1,945 =
60,29 m3/den = 0,70 l/sec.
Výpočet množství ekvivalentních obyvatel EO
Bytový fond
230 EO
Občanská a technická vybavenost
Základní 230.0,10 =
23 EO
Vyšší
5 EO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Oprechtice
258 EO
Znečištění na přítoku do ČOV podle BSK5
Zbsk5 = 258.0,060 =
15,48 kg/den
Znečištění na přítoku do ČOV podle CHSK
Zchsk = 258.0,120 =
30,96 kg/den
Znečištění na přítoku do ČOV podle NL
Znl = 258.0,055 =
14,19 kg/den
Znečištění na přítoku do ČOV podle N-NH4
Zn-nh4 = 258.0,007 =
1,80 kg/den
Zásobování el.energií
Vedení velmi vysokého napětí
V řešeném území se nevyskytují trasy velmi vysokého napětí.
Vedení vysokého napětí, transformační stanice
Jihozápadně od Zahořan prochází trasa vedení, které bylo stavěno jako vedení 110 kV, ale je
provozováno napětím 22 kV. Slouží k napájení místního průmyslu ve Kdyni.
Zásobování el.energií obce Zahořany je orientováno na transformovnu 110/22 kV Domažlice,
vývod Přeštice. Z tohoto vedení odbočuje u Hříchovic vn linka na jih a postupně zásobuje
trafostanice v obcích Hříchovice, Stanětice, Oprechtice, Zahořany a Sedlice.
Trafostanice v obcích řešeného území jsou podle označení na výkresu setříděny do následující
tabulky, kde je doplněno i označení podle ČEZ Distribuce:
TS-1 DO_0140/Zahořany\502738(DO) – OBEC
zděná věžová
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250 kVA

k.ú. Zahořany

TS-2 DO_0139/Zahořany\502738(DO) – ZD
příhradová
TS-3 DO_0138/Zahořany\502738(DO) - II/U ŠTAIDLA/
betonová

250 kVA

k.ú. Zahořany

160 kVA

k.ú. Zahořany

TS-4 DO_0160/Sedlice\502665(DO) - OBEC
dvousloupová betonová

250kVA

k.ú. Sedlice

TS-5 DO_0143/Bořice\502487(DO) - OBEC
věžová
TS-6 DO_0141/Bořice\502487(DO) - RD
betonová
TS-7 DO_0142/Bořice\502487(DO) - RYBÁŘI
betonová

400 kVA

k.ú. Bořice

250 kVA

k.ú. Bořice

nezjištěno

k.ú. Bořice

TS-8 DO_0162/Stanětice\502679(DO) - OBEC
dvousloupová
TS-9 DO_0161/Stanětice\502679(DO) - ZD
dvousloupová

250 kVA

k.ú. Stanětice

160 kVA

k.ú. Stanětice

TS-10 DO_0130/Oprechtice\502632(DO) - OBEC
zděná
TS-11 DO_0131/Oprechtice\502632(DO) - PRUDICE
betonová, slouží i pro Prudice, Pláně

100 kVA

k.ú.Oprechtice

250 kVA

k.ú.Oprechtice

TS-12 DO_0170/Hřichovice\502543(DO) - OBEC
betonová jednosloupová

160 kVA

k.ú. Hříchovice

TS-13 DO_0773/Zahořany\502738(DO) – FVE
TS-14 DO_0770/Stanětice\502679(DO) - SOLAR

výrobna el. energie
výrobna el. energie

k.ú.Zahořany
k.ú.Stanětice

Osazení trafostanic transformátory je pouze informativní, údaje jsou staršího data, ČEZ
neposkytuje v současné době potřebné údaje. TS-13 a TS-14 jsou trafostanice u solárních
elektráren, ze kterých je dodávána energie do sítě 22 kV a nepodílejí se na zásobování obcí.
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,
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,
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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.
Bilance potřeb elektrické energie
Stávající stav:
V obcích je zaveden zemní plyn, rozvody se budou rozšiřovat s novou výstavbou.
Stávající byty 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 vaření je použit zemní plyn; na byt je
předpokládán výkon 7 kW
- byty skupiny B, ve kterých je elektřina používána navíc k vaření; příkon na byt je
předpokládán 11 kW
- byty skupiny C - byty plně elektrifikované – elektřina je používána k osvětlení, vaření
i vytápění. Příkon na byt 28 kW.
V síti nn jsou odpovídající napěťové poměry.
Návrh:
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Nové byty v rodinných domcích budou zařazeny částečně do skupiny A, B i C. Vzhledem
k tomu, že v současné době se cenově vyrovnává používání plynu a el. energie, je
v energetické bilanci předpokládán 20% podíl bytů stupně elektrifikace A, 70% podíl bytů
stupně elektrifikace B a 10% podíl skupiny C - plně elektrifikovaných domků.
Kapacity jednotlivých ploch:
Zastavitelné plochy

Přestavbové plochy

BOŘICE
ZO1 drobná výroba
ZO2 Bydlení venkovské – 6 RD
ZO2a Soukromá zeleň
ZO3 Bydlení venkovské - 4 RD
ZO4 Bydlení venkovské - 10 RD
ZO5 Bydlení venkovské - 4 RD
ZO6 Bydlení venkovské - 2 RD
ZO7 Bydlení venkovské - 2 RD
CELKEM
24 RD
Bořice celkem 32 RD
SEDLICE
ZO8 Bydlení venkovské
ZO9 Bydlení venkovské
Z10 Bydlení venkovské
Z11 Bydlení venkovské, drobná výroba
Z12 Drobná výroba (VD)
CELKEM
Sedlice celkem 16 RD
ZAHOŘANY
Z13 Bydlení venkovské
Z14 Bydlení venkovské
Z15 Bydlení venkovské
Z16 Bydlení venkovské
Z17 Bydlení venkovské

CELKEM
Zahořany celkem 51 RD
STANĚTICE
Z18 Bydlení venkovské
Z19 Bydlení venkovské
Z20 Drobná výroba (VD)
Z21 Drobná výroba (VD)
CELKEM
Stanětice celkem 14 RD

PO1 Bydlení venkovské – 5 RD
PO2 Bydlení venkovské - 1 RD
PO3 Bydlení venkovské - 2 RD

8 RD

1 RD
6 RD
6 RD
2 RD

PO4 Bydlení venkovské - 1RD
PO5 Drobná výroba

15 RD

1 RD

PO6 Bydlení venkovské - 2 RD
PO7 Bydlení venkovské - 3 RD
PO8 Bydlení venkovské - 3 RD
PO9 Vodní nádrž
P10 Bydlení venkovské – 2 RD
P11 Bydlení venkovské - 1 RD
P12 Bydlení venkovské - 5 RD
16 RD

1 RD
8 RD
14 RD
8 RD
4 RD

35 RD

P13 Bydlení venkovské – 2 RD
P14 Bydlení venkovské - 1 RD
P15 Bydlení venkovské - 3 RD
P16 Bydlení venkovské - 1 RD
7 RD

5 RD
2 RD

7 RD

HŘÍCHOVICE
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Z22 ČOV
Z23 Bydlení venkovské
Z24 Bydlení venkovské
Z25 Bydlení venkovské
Z26 Bydlení venkovské

P17 Bydlení venkovské - 1RD
P18 Bydlení venkovské - 1 RD
P19 Bydlení venkovské - 2RD
P20 Bydlení venkovské - 2 RD
P21 Bydlení venkovské - 3 RD
P22 Veřejná zeleň (ZV)
P23 Drobná výroba (VD)
9 RD

1 RD
3 RD
8 RD
1 RD

CELKEM
13 RD
Hříchovice celkem 24 RD
OPRECHTICE
Z27 ČOV
Z28 Bydlení venkovské
Z29 Bydlení venkovské
Z30 Bydlení venkovské
Z31 Bydlení venkovské
Z32 Bydlení venkovské
Z33 Bydlení venkovské
Z34 Bydlení venkovské
CELLKEM
Oprechtice celkem 41 RD

P24 Bydlení venkovské - 4 RD
P25 Bydlení venkovské - 2 RD
P26 Bydlení venkovské - 1 RD
P27 Bydlení venkovské - 1 RD
P28 Veřejná zeleň (ZV)

2 RD
2 RD
1 RD
2 RD
10 RD
5 RD
13 RD
35 RD

6 RD

BOŘICE:
Celkem 32 rodinných domů, instalovaný výkon 381 kW
Maximální soudobý příkon domků je 134 kW
SEDLICE:
Celkem 17 rodinných domů, instalovaný výkon 203 kW
Maximální soudobý příkon domků je 102 kW
ZAHOŘANY:
Celkem 51 rodinných domů, instalovaný výkon 607 kW
Maximální soudobý příkon domků je 188 kW
STANĚTICE:
Celkem 14 rodinných domů, instalovaný výkon 167 kW
Maximální soudobý příkon domků je 68 kW
HŘÍCHOVICE:
Celkem 13 rodinných domů, instalovaný výkon 155 kW
Maximální soudobý příkon domků je 65 kW
OPRECHTICE:
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Celkem 41 rodinných domů, instalovaný výkon 488 kW
Maximální soudobý příkon domků je 161 kW
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 vybudovaných trafostanic. 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.
BOŘICE:
Veškerá nová výstavba je soustředěna tak, že částečně lze využít stávající trafostanici
TS-6 s předpokladem zvýšení výkonu transformátoru. Pro plochy Z03, Z04 a Z05 bude nutno
vybudovat novou trafostanici, kioskovou, ozn. TS-A, s počátečním výkonem transformátoru
160 kVA. Stanice bude připojena kabelovým vn vedením ze stávající venkovní linky 22 kV.
Stejně tak bude nutno přeložit do kabelu stávající venkovní připojení trafostanice TS-6.
Drobná výroba na ploše Z01 bude výkonově omezena – je poměrně daleko od trafostanice a
výstavba nové trafostanice v této lokalitě by byla neekonomická.
SEDLICE:
Nárůst výkonu bude pokryt ze stávající trafostanice TS-4, předpoklad zvýšení výkonu
transformátoru na 400 kVA.
ZAHOŘANY:
Většinu nárůstu výkonu lze pokrýt ze stávajících trafostanic, u trafostanice TS-3 bude
nutné zvýšení výkonu transformátoru na 400 kVA. Nová zástavba na severovýchodním okraji
obce si pravděpodobně vyžádá výstavbu nové trafostanice TS-B, kioskové, 160 kVA,
s kabelovým připojením ze stávajícího venkovního vedení vn. Část vn přípojky k trafostanici
TS-3 bude nutno přeložit do kabelu při průchodu plochou Z15.
STANĚTICE:
Nárůst výkonu bude částečně pokryt ze stávající trafostanice TS-8, výměna
transformátoru za 400 kVA. Pro rozvojové plochy v západní části obce bude vybudována
nová trafostanice TS-C, příhradová, 160 kVA, připojená venkovní přípojkou ze stávajícího
vedení vn.
HŘÍCHOVICE:
Nárůst výkonu lze pokrýt ze stávající trafostanice, zvýšení výkonu na 250 kVA.
Předpokládá se celková rekonstrukce trafostanice na dvousloupovou nebo příhradovou
s mírným posunem – v současné době zasahuje do soukromého pozemku.
OPRECHTICE:
Obě trafostanice se nacházejí na jihozápadním okraji obce, většina rozvojových ploch je
na opačném – severovýchodním okraji obce. Vzhledem k značné vzdálenosti bude nutno
vybudovat novou trafostanici TS-D, připojenou ze stávajícího venkovního vedení částečně
venkovní, částečně kabelovou 22 kV přípojkou. Ukončení v kioskové trafostanici 250 kVA.
Rozvody nízkého napětí
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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.
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.
Zásobování plynem
Řešeným územím prochází dvě trasy vysokotlakého plynovodu.Jedna ve směru osy SZJV jižně pod Zahořanami,druhá ve směru osy SV-JZ mezi obcemi Stanětice a Oprechtice
a opouští řešené území severně od Hříchovic.
Zahořany jsou napojeny na vysokotlaký plynovod pomocí regulační stanice na jižním
okraji sídla.Z regulační stanice je vyveden středotlaký plynovod který plynofikuje
nejenom obec Zahořany,ale i obce Sedlice,Stanětice a Oprechtice.Obec Bořice je
připojena na středotlaký plynovod z Domažlic.Hříchovice jsou připojeny na rozvodnou
středotlakou síť z obce Hradiště.
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 všech 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.
Plynofikace obce Zahořany
Obec Zahořany je připojena v VTL plynovod DN150 vedený do Domažlic.Na tento
plynovod je též samostatnou větví připojen výrobní areál AGRO ZKZ
Zahořany.Regulační stanice plynu se nachází v těsné blízkosti obecního
hřiště.Středotlaká plynovodní síť je roztažena ve stávající zástavbě Zahořan a odsud je
plynovod rozveden i do Sedlic,Stanětic a Oprechtic.
Výpočet kapacit:
Přehled potřeby zemního plynu obce Zahořany:
Velkoodběr
AGRO ZKZ

m3 ZP/hod.
100

Maloodběr
75

tis.m3/rok
140

Obecní úřad
15
21
Obchod
5
8
Hostinec
3
5
Obchod
3
5
Sportovní hřiště
5
8
Bytovky I
36
51
Bytovky II
8
11
Autoservis
3
5
Obecní objekt
5
8
______________________________________________________________________
Celkem
83
122

Obyvytelstvo
Stávající cca 400 obyv.-vytápění RD,ohřev TUV,vaření
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
67
376
Výhled:

51 RD otop
89
103,600
TUV
28
12,7
Vaření
15
7,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
132
163,350
Předpokládaný maximální hodinový odběr obce Zahořany-bez velkoodběru je
cca 300m3 ZP/hod.Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je cca 670 000 m3.
Plynofikace obce Bořice
Obec Bořice je připojena na STL plynovod z Domažlic.
Výpočet kapacit
Přehlad potřeby zemního plynu v obci Bořice
Maloodběr
Stávající

m3 ZP/hod.
tis.m3/rok
Prodejna Elektro
6
10
Potraviny
6
10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
12
20
Obyvatelstvo
Stávající

70RD otop
114,5
196,000
TUV
33,10
17,5
Vaření
18,9
10,5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
166
224,000
Výhled

32RD otop
TUV
Vaření

63,6
20,8
11,8
76

89,600
8,0
4,8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
96,20
102,400
Předpokládaný maximální hodinový odběr obce Bořice je
cca 275m3 ZP/hod.Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je cca 347 000 m3.
Výpočet kapacit
Přehlad potřeby zemního plynu v obci Sedlice
Maloodběr
Stávající:

m3ZP/hod.
tis.m3/rok
Hostinec
5
9
Farma ZKZ
10
18
Kovoobrábění
6
10
Kovovýroba
6
10
Výhled:
Drobná výroba
15
25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem maloodběr
42
72
Obyvatelstvo
Stávající:

27RD otop
41
72,9
TUV
15
6,75
Vaření
9
4,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
65
83,700
Výhled:

16RD otop
28
46
TUV
11
4,25
Vačení
5
2,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
44
52,800
Předpokládaný maximální hodinový odběr obce Sedlice je
cca 151m3 ZP/hod.Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je cca 210 000 m3.
Výpočet kapacit
Přehlad potřeby zemního plynu v obci Stanětice
Maloodběr
Stávající:

m3ZP/hod.
tis.m3/rok
hostinec
8
14
Farma ZKZ
10
17
Výhled:
drobná výroba
15
25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
33
56
Obyvatelstvo
Stávající:

55RD otop
75
148,500
TUV
27
13,75
Vaření
16
8,25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------77

Celkem
Výhled:

118
14RD

170,500

otop
TUV
Vaření

25,2
39,2
9,8
3,5
5,6
2,1
Celkem
40,6
44,800
Předpokládaný maximální hodinový odběr obce Stanětice je
cca 187m3 ZP/hod.Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je cca 265 000 m3.
Výpočet kapacit
Přehlad potřeby zemního plynu v obci Hříchovice
Maloodběr
m3ZP/hod.
tis.m3/rok
Stávající:
Prodejna
7
12
Výhled:
Drobná výroba
10
20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
27
32
Obyvatelstvo
Stávající:
49RD
otop
83,1
137,200
TUV
24,7
12,5
Vaření
14,1
7,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
122
157,05
Výhled:

24RD

otop
50,6
67,2
TUV
16,4
6,0
Vaření
9,2
3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
76,2
76,800
Předpokládaný maximální hodinový odběr obce Hříchovice je
cca 220 m3 ZP/hod.Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je cca 270 000 m3.
Výpočet kapacit
Přehlad potřeby zemního plynu v obci Oprechtice
Maloodběr
Stávající:

m3ZP/hod.
tis.m3/rok
Hostinec
8
14
Penzion
7
11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
15
25
Obyvatelstvo
Stávající:
67RD

otop
90
187
TUV
32
17
Vaření
18
10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
155
142
78

Výhled:

41RD

otop
72
114
TUV
27
10,5
Vaření
18
6,15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
117
13,350
Předpokládaný maximální hodinový odběr obce Oprechtice je
cca 272 m3 ZP/hod.Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je cca 272 000 m3.
Zásobování teplem
zásobování teplem v řešeném územé obce Zahořany je v návrhu ÚP i nadále
koncipována jako decentralizovaná výroba tepla především na bázi ekologických paliv
jako je zemní plyn,ev. dřevní odpad, PB, LTO nebo budou využívána tepelná čerpadla.

11)Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Návrh ÚP Zahořany přednostně využívá volných nezastavěných ploch uvnitř zastavěných
území obcí,které tvoří celou administrativní obec Zahořany. Jedná se především o plochy
pro bydlení venkovské 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 městech Domažlice,nebo Kdyně.
Důležitým faktem pro další rozvoj sídla hovoří též připravované možnosti v oblasti
technické infrastruktury,kde obec buduje a dále rozšiřuje kanalizační síť ,která je
připojena na obecní ČOV v Zahořanech. Má též k dispozici stávající síť veřejného
vodovodu(Bořice,Zahořany,s rozšířením do Sedlice a Stanětic) i středotlakého
plynovodu,který je k dispozici ve všech částech obce.
Návrh vychází z demografického posouzení a propočtu s ohledem na předpokládaný
vývoj v území.
Bytový fond a obyvatelstvo
Podklady pro výpočet výhladových velikostí jednotlivých sídel byly předány OÚ
v Zahořanech a vykazují stav k roku 2014.
Zahořany
Stav r.2014
393 obyv.
160 BJ
Přir.odpad
-25
-8 BJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zůstatek
368 obyv
152 BJ
Návrh
150 obyv.
51 BJ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem Zahořany
518 obyv.
203 BJ
79

Předpoklad obložnosti 3obyv./1 RD
Předpokládaná výhledová velikost sídla Zahořany vč. urbanistické rezervy k roku
2030 činí
520 obyvatel.

Bořice
Stav r.2014
přir.odpad
Zůstatek
Návrh
Celkem Bořice

197 obyv.
-24
173 obyv.
96 obyv.
269 obyv.

64 BJ
-8 BJ
56 BJ
32 BJ
88 BJ

Předpokládaná výhledová velikost sídla Bořice vč. urbanistické rezervy k roku 2030
činí
270 obyvatel.
Sedlice
Stav r.2014
Přir.odpad
Zůstatek
Návrh
Celkem Sedlice

58 obyv.
-9 obyv.
49 obyv.
48 obyv.
97 obyv.

28 BJ
-3 BJ
25 BJ
16 BJ
41 BJ

Předpokládaná výhledová velikost sídla Sedlice vč. urbanistické rezervy k roku 2030
činí
100 obyvatel.
Stanětice
Stav r.2014
Přir.odpad
Zůstatek
Návrh
Celkem Stanětice

132 obyv.
-25 obyv.
108 obyv.
42 obyv.
149 obyv.

65 BJ
-8 BJ
57 BJ
14 BJ
71 BJ

Předpokládaná výhledová velikost sídla Stanětice vč. urbanistické rezervy k roku
2030 činí
150 obyvatel.
Hříchovice
Stav r.2014
Přir.odpad
Zůstatek
Návrh
Celkem Hříchovice

58 obyv.
-25 obyv.
33 obyv.
67 obyv.
100 obyv.

37 BJ
-8 BJ
29 BJ
24 BJ
54 BJ

Předpokládaná výhledová velikost sídla Hříchovice vč. urbanistické rezervy k roku
2030 činí
100 obyvatel.
Oprechtice
Stav r.2014

130 obyv.

71 BJ
80

Přir.odpad
Zůstatek
Návrh
Celkem Oprechtice

-25 obyv.
105 obyv.
123 obyv.
228 obyv.

-8 BJ
63 BJ
41 BJ
104 BJ

Předpokládaná výhledová velikost sídla Oprechtice vč. urbanistické rezervy k roku
2030 činí
230 obyvatel.
V návrhu ÚP Zahořany je navržena předpokládaná výhledová velikost celé
administrativní obce k roku 2030 vč.urbanistické rezervy na 1370 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 Zahořany vč.jejích katastrálních území leží východně od
Domažlic.Jádrové město Domažlice plní svoji funkci v aglomeraci ve sféře
služeb,správy,kultury,nadmístní občanské vybavenosti.Pokud jde o pracovištní
základnu,základní školství jsou Zahořany orientovány na Domažlice ev.na Kdyni.
Ze správního hlediska má vyšší význam město Domažlice,které je zároveň bližším centrem a
kde MěÚ Domažlice je pověřeným úřadem z hlediska hierarchie státní správy.
V celém katastrálním území nejsou rozsáhlá území narušená těžbou.Do k.ú.zasahuje
nevýhradní ložisko nerostných surovin (zásoby stavebního kamene) v oblasti kopce
Slupný.Rovněž se v k.ú.vyskytuje nízké množství poddolovaných území.Severně od Zahořan
lok.č.1(nerudy před rokem 1945).Ani do budoucna se neočekávají zásadní změny v rozsahu
těžby.
Širší dopravní vztahy,širší vztahy technické infrastruktury
Administrativní obec Zahořany je v rámci katastrálního území dopravě připojena pomocí
silnice
I/22,která
prochází
po
jižní
hranici
k.ú.
a
silnic
III.třídy
č.1836,1839,1839a,1839b,1837,1838 a 18411.Silnice III.třídy tvoří zároveň pateřní
komunikace jednotlivých obcí.Ostatní místní komunikace připojují plochy obytné zástavby a
to komunikacemi v kategorii obslužná C a se smíšeným provozem D1.
V souladu s požadavky nadřazených dokumentací je v návrhu ÚP řešena přeložka silnice I/22.
Směrové vedení přeložky silnice I/22 odpovídá poloze mezi obcemi Zahořany a Bořice,trasa
dále pokračuje severním obchvatem Domažlic ve směru na Draženov.
Veřejná doprava je zastoupena železniční a hromadnou autobusovou přepravou.
Autobusové linky zajíždějí do obcí a spojují je především s Domažlicemi.
Po SZ hranici katastrálního území je vedena železniční trať č.180 PlzeňDomažlice.Výhledové úpravy trati č.180 se nedotýkají řešeného území .
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Jižní cíp řešeného území pod Smolovským rybníkem protíná železniční trať č.185 DomažliceKlatovy.Žádná z obcí řešeného území nemá železniční nádraží,či zastávku.
Z pohledu technické infrastruktury je řešené území připojeno na skupinový vodovod NýrskoDomažlice, jehož trasa prochází jižně od obcí Zahořany a Bořice,které jsou zároveň na tento
skupinový vodovod samostatně připojeny.Z tohoto zásobního vodovodního systému budou
v dohledné době dále připojeny obce Sedlice a Stanětice.
Rovněž v oblasti zásobování plynem je řešené území napojeno na dvě trasy VTL
plynovodu,které územím rochází.Jedna větev je vedena ve směru osy SZ-JV mezi obcemi
Zahořany a Bořice.Druhá větev prochází územím mezi obcemi Stanětice a Oprechtice ve
směru osy SV-JZ a severně od obce Hříchovice pokračuje dále směrem ke Hradišti.
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 EKOLOGIAM M.Lázně.
Přírodní podmínky,klimatologie
Převážná část bioregionu leží v mírně teplé klimatické oblasti MT4.Podnebí je mírně
teplé,návětrné polohy v okolí Kdyně jsou vlhčí-Kdyně 697 mm.Na vrcholech klesají teploty
k 6 st.C a srážky jsou značně přes 700 mm.V detailu je klima ovlivňováno utvářením reliéfu
(návětrné a závětrné polohy),místy se projevují údolní inverze.
Popis biocenter
Poř.č. č.pův. katastr.území
260
264
265
267
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
330
331
342
343
344
345

název

Biogeogr. Ekotop a biota kult. Lesní kateg
Význam
porost ochrany
2
Sedlice
LBC2
LBC-F křov.,akát,louky OP
VKP-Z
1
Bořice
LBC1
LBC-F smíšen.kult.rokliny L 551A VKP-Z
4
Sedlice
LBC4
LBC-N louky,remíz.křov. Lo,OP
VKP-Z
Zahořany,Bořice Na dílech
LBC-F SM,BO les s př.list. L 551H VKP-Z
12
Zahořany
LBC12
LBC-F Smíšený les
L
VKP-Z
6
Zahořany
LBC6
LBC-F Smíš.les,borový les L 576E VKP-Z
7
Zahořany
LBC7
LBC-F Smíš.les,dub.habřiny L 576B,G VKP-Z
13
Stanětice
LBC13
LBC-F Smíš.les,tok dop.por. L 571B VKP-Z
5
Zahořany
LBC5
LBC-F louky
Lo,VT,OP VKP-Z
2 Stanětice,Ulíkov Úliková hora LBC-F Listn.lesy,mez,tok
L 725D VKP-Z
11
Stanětice
LBC11
LBC-F louky
Lo,VT
VKP-Z
9
Zahořany
LBC9
LBC-F Dubové habřiny
L 574C VKP-Z
Zahořany
Škaniva
LBC-F Smíš.les
L 552C VKP-Z
4
Zahořany
LBC4
LBC-F Přev.list.remíz
L 552F VKP-Z
12
Bořice
LBC1
LBC-F Akátiny
VP,OP
VKP-Z
3 Bořice,Zahořany LBC3
LBC-F Dubohabřiny
L 551D
VKP-Z
8
Zahořany
LBC8
LBC-F
„ vlhké louky L,Lo 552A VKP-Z
10 Zahořany,Oprech. LBC10
LBC-F Mokřad,vlh.louky Lo,OP
VKP-Z
5
Oprechtice
LBC5
LBC-F
„
Lo,OP
VKP-Z
2
Zahořany
LBC2
LBC-F Zah.potok,vlh.louky VT,Lo,OP VKP-Z
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8 Oprech.Kout n.Š.

LBC8

LBC-F jehl.dřev.s listnáči

L 719D,E VKP-Z

Do řešeného území se promítá regionální i lokální ÚSES .Regionální ÚSES je zastoupen na
západním okraji řešeného území v oblasti Smolovského rybníka a podél potoka přes Bořice a
to v podobě regionálního biocentra 3021a biokoridoru 216.Oba prvky region.ÚSES jsou
funkční vyjma části biokoridoru,který prochází zástavbou podél potoka v Bořicích.
V rámci návrhu ÚP došlo k úpravě průběhu regionálního biokoridoru v místech obce Bořice a
to po dohodě s Krajským úřadem a zpracovatelem region.ÚSES.Funkční biokoridor je nyní
v místech průchodu obcí Bořice propojen navženým úsekem biokoridoru těstně podél potoka
tak,aby stávající okolní zástavba RD byla mimo funkční část biokoridoru.

V případě zemědělské půdy dochází na mnoha místech celkem patrným nadměrným erozním
smyvům. Celkově lze říci, že velikost bloků orné půdy neodpovídá zdejším podmínkám
relativně členité krajiny. V případě niv vodních toků lze příčiny narušení ekol.stability vidět
zejména v úpravách tras i profilů korytvodních toků dále v absenci břehových porostů v
určitých úsecích toků, eutrofizaci vody v rybnících (tocích) a v intenzivním využívání
rybníků jako rybochovných zařízení.Pozemky podél toků jsou často obdělávány až k břehové
hraně, zastoupení kompromisně využívaných travních porostů (nivní louky,..) neodpovídá
potřebám a charakteru daného území.
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
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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.
Památné stromy
V katastrálním území Bořic se nachází (na p.č.452/1) 4 památné stromy-„Lípy u bývalé
bořické hospody“ a na pozemku p.č.230/1 památný strom „Hruška v poli“.
NATURA 2000
V rozsahu katastrálního území obce Zahořany 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 východním okraji k.ú.,který geomorfologicky spadá do
Chudenické vrchoviny s vrcholy kopců Úlikovská hora 665 m.n.m.,V Luhu 588
m.n.m.,Slupný 602 m.n.m.Rozlohou menší lesní porosty se nacházejí severně a jižně od obce
Zahořany.V lese Škaniva JV od Zahořan se rozkládá mohylové pohřebiště.
Katastrálním
územím
protéká
několik
potoků
(Zahořanský,Oprechtický
a
bezejmenný,Hradišťský),které se vlévají do Zubřiny.
V rámci katastrálních území se nevyskytují žádné přírodní rezervace, ani chráněná území
přírody, přírodní výtvory.
V celém katastrálním území se vyskytuje vysoké radonové riziko.Katastrální území navazuje
na region Českého lesa,který je součástí zelené střechy Evropy.Součástí řešeného území je též
přírodní park Branžovský hvozd,který zahrnuje významnou východní část katastrálního
území.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 chybějící nefunkční části ÚSES,což je způsobeno
především velkým podílem zcelených zemědělských ploch,kde vyjma chybějících
historických polních cest chybí i ostatní prvky ( fragmentace rozsáhlých ploch,doprovodné
porosty,fauna..atd.) podporující ekologickou stabilitu.S tím souvisí i pokračování
souhrnnných pozemkových úprav,které jsou v rámci celého k.ú.vyhotoveny pouze pro katastr
vlastní obce Zahořany a Sedlice. 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 ymezené GIS analýzou a odsouhlasené OŽP a
OVÚP MěÚ Domažlice.
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13)Vyhodnocení splnění požadavků Zadání
Upravené 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,rozvojová osa OR7,přeložka silnice I/22,vymezení hranice
přírodního parku Branžovský les,dominantní krajinné veduty
- Úprava průběhu lokálního biokoridoru mezi biocentrem 342 a 346
- Vypuštění ploch venkovského bydlení z návrhu v Bořicích (nejsou součástí návrhu) na
p.č.225 a 291/13
- Redukování požadovaných ploch pro výrobu v Bořících na únosnou míru.
- Vypuštění ploch venkovského bydlení z návrhu v Hříchovicích (nejsou součástí návrhu)
na p.č.534/2,535/3/4
- Vypuštění ploch individuální rekreace z návrhu v Oprechticích (nejsou součástí návrhu)
na p.č.698
- Stanovení regulativů pro ochranu krajinného rázu na zastavitelných plochách
Z32,Z33,Z34 v Oprechticích
- Ochranného
pásma
lesa
tak,že
jednotlivé
stavby
situované
na
zastavitelných(přestavbových) plochách budou realizovány 50 m okraje lesa
- Trasa přeložky silnice I/22 dle varianty C severního obchvatu Domažlic dle studie Dprojektu Plzeň z 11/2009
- 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 Zahořany a Sedlice
Podle požadavku zadání nebyl návrh zpracován ve variantách.
Podle pokynu zadavatele OÚ Zahořany byl do návrhu ÚP oproti schválenému Zadání zařazen
požadavek na umístění zastavitelných ploch Z35 pro občanskou vybavenost (OV)v Bořicích.
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 Zahořany byl zpracován v souladu se Zadáním,které bylo na základě požadavků
dotčených orgánů a občanů upraveno a následně schváleno v zastupitelstvu obce .Požadavky
z projednaného a schváleného Zadání týkající se ochrany ZPF byly v návrhu ÚP zohledněny.
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Podklady:
Schválené Zadání ke zpracování ÚP Zahořany
Výpisy z KN
Katastrální pozemková mapa
Hranice a kódy BPEJ
Platný ÚPO Zahořany 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 Zahořany,Bořice,Sedlice,Stanětice,Hříchovice a
Oprechtice.
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-P28) a pro zábor spojený s dopravním
řešením.Všechny části jsou pak následně zohledněny v tab.č.1 a v závěrečné rekapitulaci.
Podle požadavků orgánů ochrany ZPF byly vypuštěny z návrhu ÚP některé v Zadání
požadované plochy a tudíž nebyly začleněny do záboru ZPF. Jedná se o zastavitelné
plochy pro bydlení venkovské a drobnou výrobu.
V Bořicích:východní okraj obce p.p.č.225 a část p.p.č.291/23 a zásadním způsobem byl
zmenšen
zábor
pro
drobnou
výrobu
na
západním
okraji
sídla
(p.p.č.370/1,370/2,371,374/5/6/10,373)
V Hříchovicích:západní okraj obce na levém břehu v nivní poloze Hradišťského potoka
p.p.č.534/2,535/1/3/4,532/4,534/3
V Oprechticích:západní okraj obce není začleněn požadavek na zastavitelnou plochu pro
rekreaci na p.p.č.698,699.
Po veřejném projednání byla zmenšena v Sedlici zastavitelná plocha Z08 z 0,33 ha na
0,13 ha .Důvodem zmenšení byl požadavek na shodný průběh lok.biokoridoru LBK
216/02 DO 273 podle pozemkových úprav.
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-P28.
Samostatně je posouzen zábor ZPF pro navrženou přeložku silnice I.třídy č.22,která je
vedena po zemědělsky využívaných pozemcích a to v prostoru mezi obcemi Zahořany a
Bořice.
Po veřejném projednání byl zábor zmenšen o zastavitelné plochy Z05 a část Z03,která
zabírala pozemky II.třídy kvality.
Celkový vyhodnocený zábor ZPF je nyní upraven v celém řešeném území činí 33,845 ha
zemědělské i nezemědělské půdy.Z toho pak zábor zemědělské půdy činí celkem 29,69 ha
(v zastavěném území 7,41 ha ,mimo zastavěné území pak 22,28 ha) .Zábor se dotýká
kultur-orná,TTP,zahrada,ovocný sad, ostatní plochy.
Celkový zábor pro uvažovanou přeložku silnice I/22 činí 7,86 ha zemědělské i
nezemědělské půdy.Z toho zábor zemědělské půdy činí 7,66 ha.Zábor se dotýká kultur
orná,TTP,ostatní plocha.
Z celkového vyhodnoceného záboru ZPF připadá celkem 14,94 ha ploch (zemědělské i
nezemědělské půdy) ,které byly již schváleny platným návrhem ÚPO z roku 2001.
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Podle BPEJ je zábor zařazen do těchto tříd ochrany zem.půdy:
72914,75011,55001,72814,74710,54602,52954,52914,54501,54401,56604,53501,55011
54702
III.třída ochrany
75004,74712,74068
IV.třída ochrany
52954,57311,52944,57201,73746,72944,56701,76501,72644,72844,76811,76701
V.třída ochrany
Údaje BPEJ byly převzaty z výpisů KN.
Zdůvodnění záboru
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 jak v Zahořanech,tak i v ostatních částech administrativní
obce,v místě kvalitního životního prostředí s možností pracovat v nedalekých městech
Domažlice,ev.Kdyně..Důležitým faktem pro další rozvoj sídel hovoří též připravované
další možnosti v oblasti technické infrastruktury,kde obec buduje a dále rozšiřuje
kanalizační síť v Zahořanech a dále v obcích Stanětice,Sedlice ,které budou připojeny na
obecní ČOV v Zahořanech,v případě Bořic na městskou ČOV v Domažlicích.Pro obce
Hříchovice a Oprechtice se připravuje výstavba obecních ČOV.Obec Zahořany a Bořice
mají k dispozici též stávající síť veřejného vodovodu ,která je napojena na skupinový
vodovod Nýrsko-Domažlice,přičemž obce Sedlice a Stanětice budou na tento vodovodní
systém distribuce pitné vody taktéž v blízké budoucnosti připojeny.Obce Hříchovice a
Oprechtice připravují výstavbu samostatných veřejných vodovodů.Všechna sídla
v administrativní obci jsou v současné době připojena na rozvod zemního plynu.
Vyhodnocení záboru PUPFL
V návrhu ÚP nejsou zabírány PUPFL.
16) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
N1 – námitka uplatněná dne 29.3. 2016
Žadatel:
Marcela Vavreková, 17. listopadu 238, 344 01 Domažlice (budoucí vlastník na
základě kupní smlouvy ze dne18.3. 2016)
N1.1 Budoucí vlastník pozemkové parcely č. 1832 (trvalý travní porost, 2623 m2) v k.ú.
Zahořany u Domažlic žádá o změnu hranice zastavitelného území v navržené ploše bydlení
– venkovského typu v RD.
Odůvodnění námitky: Rozloha zastavitelného území zůstane i po úpravě nezměněná. Jedná
se pouze o výměnu pozemku o výměře 271 m2 v zastavitelné části z levé části do levé spodní
části, tak aby došlo k rozšíření zastavitelné části.
N1.2 Budoucí vlastník žádá o změnu využití zbylé části pozemkové parcely č. 1832 (trvalý
travní porost) v k.ú. Zahořany u Domažlic z trvalého travního porostu na zahradu.
Odůvodnění námitky: Vzhledem k plánované stavbě rodinného domu, bychom rádi
využívali i zbytek pozemku jako zahradu s možností oplocení celé části, což nyní nelze.
Rozhodnutí o námitce N1: námitce se v části N1.1 nevyhovuje
námitce se v části N1.2 částečně vyhovuje
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Odůvodnění:
N1.1 Na řešený pozemek parcelní č. 1832 v k.ú. Zahořany u Domažlic (dříve 662/16, 662/17,
662/18 a 662/20 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby „Vodovod a kanalizace pro obce
Zahořany, Stanětice a Sedlice“ - změna části ÚR č.j. OVÚP-1461/07-31503/2007/Ze ze dne
7.1. 2008 změněné územním rozhodnutím č.j. Ovúp-10905/08-40028/2008/Ze vydaného dne
6.1. 2009.
Jedná se o upravené umístění části gravitační kanalizace (dříve kanalizační vedení s čerpací
stanicí odpadních vod). Vodoprávní úřad následně vydal k této akci stavební povolení.
Navržená gravitační kanalizace bude mít i ochranné pásmo 1,5m na každou stranu od okraje
navrhovaného profilu potrubí. Vzhledem k výše uvedenému vydanému stavebnímu povolení
(bez připomínek původního vlastníka -SJM Žák Václav a Miroslava, Trhanov 38) nebude
upravován navržený rozsah lokality Z14a, tak aby nebylo bráněno realizaci navržené části
veřejné kanalizace.
Záměry vlastníka musí být umístěny tak, aby neznemožnily realizaci výše uvedené povolené
stavby.
V zastavitelné ploše Z14a (BV) musí být současně dodrženy podmínky prostorového
uspořádání.
N1.2 Ostatní část řešeného pozemku parc. č. 1832 mezi navrženou plochou venkovského
bydlení (BV) a vodním tokem ( W) lze zahrnout do zastavitelného území jako navržené plochy
zeleně soukromé a vyhrazené ZS).
Podmínkou je respektování navržené trasy gravitační kanalizace (na stavbu již vydáno
stavební povolení), veřejně prospěšného opatření ke snižování ohrožení území povodněmi a
jinými přírodními katastrofami- stavba poldru na bezejmenném potoce mezi Staněticemi a
Zahořany jako součást revitalizace potoka. Ve vzdálenosti do 6m od břehové čáry toku bude
také vymezen volný prostor pozemku pro správce vodního toku pro výkon jeho správy (v
souladu s §49 odstavce 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon).
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N2 – námitka uplatněná dne 30.3. 2016
Žadatel:
HALLER s.r.o., jednatel Hans Georg Simek, Zahořany 135, 344 01Domažlice
Vlastník pozemkové parcely č. 1870 v k.ú. Zahořany u Domažlic žádá o zahrnutí pozemku
jako stavební pozemek.
Odůvodnění námitky: není uvedeno.
Rozhodnutí o námitce N2: námitce se nevyhovuje
Odůvodnění:
Řešený pozemek parc. č. 1870 (3.645m2) v k.ú. Zahořany u Domažlic se z části nachází v
plochách bydlení (BV) a z části v plochách smíšených nezastavěného území (NSz) –
zemědělsky obdělávaný půdní fond.
Rozsah lokality Z14 s navrženým bydlením – venkovským v RD (BV) je omezen stávajícím
vedením venkovním vedením elektrické sítě VN 1-35 kV. Za tuto limitu nebude zástavba
rozšiřována. Podmínkou využití plochy Z14 je zajištění dopravního napojení, tj. umístění
navrhované místní komunikace. Vymezená část pozemku vlastníka je dostatečná k umístění
objektu bydlení. Vzhledem k výše uvedenému a ke komplexnímu řešení nebude měněn rozsah
rozvojové lokality Z14 a námitce vlastníka nebude vyhověno.
N3 – námitka uplatněná dne 30.3. 2016
Žadatel:
Vlastníci pozemků nacházející se v ose záměru přeložky silnice I/22
pro k.ú. Sedlice u Domažlic:
Strádal Václav, Sedlice 3
LV 134
Mleziva Josef, Sedlice 3
LV 415
Fronk Josef a Fronková Marie, Sedlice 8 LV 163
Fronk Martin, Kout na Šumavě 19 LV 12
Tomandl Jiří a Tomandlová Marie, Sedlice 13
LV 14
Vondrovic Václav a Vondrovicová Alena, Sedlice 11
LV 13
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Perniklová Milena, Mrákov 110

LV 335

pro k.ú. Bořice u Domažlic:
Červený Jiří, Bořice 17
LV 29 (podíl ½)
Bayerová Anežka, Bořice 18
LV 176 (podíl 5/8)
Vondrovic Václav, náměstí Svobody 58, 345 43 Koloveč
LV 165
Hána Martin, Bořice 40
LV 189
Vondrovic Zdeněk, Bořice 24
LV 178
Bogerd Cornelis Jan, ´s-Gravelandseweg 19A, 1381 HH Weesp, Nizozemsko LV 241
hospodařící společnost: Holstein Dairy Farms CZ s.r.o., Spáňov 68, 344 01 Domažlice
pro k.ú. Zahořany u Domažlic:
Bogerd Cornelis Jan, ´s-Gravelandseweg 19A, 1381 HH Weesp, Nizozemsko LV 539
hospodařící společnost: Holstein Dairy Farms CZ s.r.o., Spáňov 68, 344 01 Domažlice
Timurová Zdeňka, Zahořany 127 LV 100
Ouřada Josef Ing., Spáňov 58
LV 671
Konopík Jiří, Prokopa Velikého 304, Domažlice LV 429
Kruml Jan, Zahořany 43
LV 76 (podíl 1/3)
Kruml Václav, Sedlice 3
LV 76
Kupilík Josef, Zahořany 50
LV 220 (podíl ½)
Pabián Josef, Zahořany 49
LV 480
Hrbáček Václav, 28.října 137, 344 01 Domažlice LV 126
Nesouhlas s umístěním přeložky (obchvatu Domažlic) silnice I/22 procházející katastrálním
územím Bořice u Domažlic, Sedlice, Zahořany u Domažlic zakreslené v územním plánu
Zahořany, jež byl předložen na veřejném projednání návrhu ÚP Zahořany dne 23.3. 2016.
Odůvodnění námitky: My vlastníci pozemků nacházející se v ose záměru přeložky silnice
I/22 uvádíme následující důvody – námitky a nesouhlas.
1. Při tvorbě záměru přeložky nebyl nikdo konkrétně z nás majitelů pozemků informován o
tom, že přes naše pozemky v budoucnu má vést přeložky silnice I/22 a tím vlastně
znehodnocuje naše pozemky.
2. Obchvat prochází prochází v katastrálním území Sedlice zónou, kde se nachází prameny
vody, které zásobují převážnou část občanů v obci Sedlice. Tímto záměrem lze předpokládat,
že dojde ke zhoršení kvality podzemích vod a jejich objemu.
3. Výše uvedená přeložka silnice I/22 dramaticky ohrozí ekologii v daném území včetně
nesmyslného záboru kvalitní zemědělské půdy. Přeložka prochází v relativně těsné blízkosti
zastavěného území, které bude ohrožovat hlukem a znečišťujícími látkami produkovanými
dopravními prostředky.
Věříme, že naše připomínky budou brány Vážně a případná přeložka silnice I/22 jako obchvat
Domažlic, bude vedena jinou trasou, která již v minulosti byla odsouhlasena v územním plánu
města Domažlice (ÚPN-SÚ Domažlice).
Rozhodnutí o námitce N3: námitce se nevyhovuje
Odůvodnění:
Pořizovatel prověřil LV jednotlivých vlastníků, respektive pozemkové parcely evidované na
těchto LV a potvrzuje dotčení navrhovanou přeložkou silnice I/22.
Město Domažlice iniciovalo změnu umístění trasy přeložky silnice I/22 z
severní části správního území města Domažlice.
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jižní strany do

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.3. 2014 vydalo usnesením č.437/14 Aktualizaci č.1
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK), která nabyla účinnosti 1.4. 2014.
Aktualizace č.1 ZÚR PK nahradila dosud platné ZÚR PK, je zpracována pro celé území kraje
a je závazná pro vydání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Tento nadmístní záměr přeložky silnice I/22 byl vymezen v koridoru š. 200m, který zasahuje
i na území správní obce Zahořany (k.ú. Sedlice u Domažlic a k.ú. Zahořany).
Pořizovatel převzal z Aktualizace č.1 ZÚR PK záměr „Draženov -Domažlice- Kout na
Šumavě, přestavba úseku s obchvaty sídel“, zapracoval a zpřesnil vedení tohoto dopravního
koridoru.
ÚP Zahořany zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Aktualizací č.1
ZÚR Plzeňského kraje. Jedná se o záměr mezinárodního, republikového a nadmístního
významu v souladu s kapitolou 5.
Koridor „SD 22/01 - Draženov -Domažlice- Kout na Šumavě, přestavba úseku s obchvaty
sídel“ je nyní vymezen jako veřejně prospěšná stavba v šíři 200m, zahrnující i plochy a
koridory provozně souvisejících staveb a zařízení (dle kapitoly 8.1.2 Silnice I.třídy).
Dle §53 odstavce 4 stavebního zákona musí pořizovatel zajistit soulad návrhu ÚP s územně
plánovvací dokumentací vydanou krajem (Aktualizace č.1 ZÚR Plzeňského kraje) a současně
dle §54 odstavce 5 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně
plánovvací dokumentací následně vydanou krajem.
Před vydáním ÚP Zahořany se musí pořizovatel řídit stanovisky (požadavky) dotčených
orgánů, kteří požadovali respektovat záměry a limity nadmístního významu, ale i obecných
zásad, priorot a cílů územního plánování stanovených v Aktualizaci č.1 ZÚR Plzeňského
kraje.
Umístění nadmístního záměru - koridoru přeložky silnice I/22 je tedy i přes nesouhlas obce
Zahořany i části jeho obyvatel jednou z podmínek pro vydání ÚP Zahořany.
Důvody uvedené v námitce v bodech 2 – ohrožení vodních zdrojů pro obec Sedice a 3 –
narušení ekologie řešeného území a zábor zemědělské půdy je nutné uplatnit k pořizovateli
(Odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje) v rámci námitky k následující Aktualizaci č.2
ZÚR Plzeňského kraje.
17)Vyhodnocení připomínek
P1. Obec Zahořany, Zahořany čp.7, ze dne: 11.5. 2015
Str.7 – Stanětice – uvedena kaplička – ve Staněticích je kostel sv. Kunhuty, na jiných místech
je uveden.
Str.7 – situovány poldry -vybudován pouze poldr ze Stanětic do Zahořan, na Zahořanském
potoku není poldr vybudován – pouze záměr.
Str.12 – chybí autobusová doprava Chocomyšl – Oprechtice- Kdyně.
Str.14 – Obec Oprechtice – dešťová kanalizace funkční.
Str.43 – Oprechtice – vyloučit čp.13, čp.8 – není funkční.
Str.46 – v obci Zahořany je autoservis jako služba pro řidiče.
Vyhodnocení:

připomínce se vyhovuje

Připomínky obce Zahořany k textové části návrhu ÚP budou zapracovány do návrhu ÚP
Zahořany pro veřejné projednání.
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P2. Město Domažlice, odbor správy majetku MěÚ, ze dne: 6.5. 2015
Město Domažlice jako vlastník pozemků nacházejících se v k.ú. Bořice u Domažlic a v k.ú.
Zahořany u Domažlic nesouhlasí s tím, aby v návrhu ÚP byly jako veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a
plochy pro asanaci (ad část I. ÚP ZAHOŘANY, 1.A Textová část ÚP, odstavec 1.g), ke
kterým lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, byla vypuštěna opatřeni k založení prvků
ÚSES označené WU01-LBC v RBK, WU02-RBK, WU03-RBC, WU04-LBC 264, WU11LBC 330 a WU12-LBK 330-331. Opatření WU01 - WUO4 jsou již vymezena v ZÚR
Plzeňského kraje a jsou dnes funkční.
U opatření WUl1 a WU12 nepovažujeme za nezbytné, aby pozemky pro tato opatření musely
být určeny „pro vyvlastnění"'.
Vyhodnocení:

připomínce se vyhovuje

Funkční prvky ÚSES budou vypuštěny z odstavce 1g) textové části 1.A návrhu ÚP Zahořany.
Opatření WU11 (funkční LBC) a WU12 (LBK založení) budou prověřeny zpracovatelem.
P3. Kadlec Miroslav, č.p. 29, 344 01 Zahořany, ze dne: 4.6. 2015
Požadavek vlastníka o změnu využití pozemků parcelní č. 5/1 a 1494/8 v k.ú. Zahořany na
plochy pro bytovou zástavbu RD.
Vyhodnocení:

připomínce se vyhovuje

Řešené pozemky se nacházejí v zastavěném území obce Zahořany a budou navrženy do ploch
bydlení – v RD venkovského typu (BV). Požadavek vlastníka bude zapracován do návrhu ÚP
pro veřejné projednání.
Připomínka uplatněná v rámci veřejného projednání návrhu ÚP:
P4 – připomínka uplatněná dne 30.3. 2016
Žadatel:
Obec Zahořany, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Jandečkou,
Zahořany 7,
344 01 Domažlice
Na veřejném projednání návrhu územního plánu Zahořany byly z řad občanů, majitelů
pozemků, jejichž se nově navrhovaná trasa obchvatu silnice I/22 nachází, vyjádřeny námitky
a nesouhlas s budoucím umístěním této stavby na jejich pozemcích.
Ze strany obce Zahořany znovu připomínáme, že navrhovaný obchvat silnice I/22 je v těsné
blízkosti osídlené části obce Sedlice a Zahořany, kde negativně ovlivní tyto části hlukem.
Navrhovaný úsek prochází katastrálním územím v části obce Sedlice, kde se nachází prameny
pro zásobování pitnou vodou pro občany v části obce Sedlice a je nebezpečí ohrožení tohoto
odběru. Navrhovaná trasa zabírá velkou plochu bonitních pozemků zemědělského půdního
fondu a realizací tohoto obchvatu dojde k celkové ekologické devastaci v současné době
klidné krajiny
Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje
Město Domažlice iniciovalo změnu umístění trasy přeložky silnice I/22 z
severní části správního území města Domažlice.

jižní strany do

Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.3. 2014 vydalo usnesením č.437/14 Aktualizaci č.1
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK), která nabyla účinnosti 1.4. 2014.
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Aktualizace č.1 ZÚR PK nahradila dosud platné ZÚR PK, je zpracována pro celé území kraje
a je závazná pro vydání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Tento nadmístní záměr přeložky silnice I/22 byl vymezen v koridoru š. 200m, který zasahuje
i na území správní obce Zahořany (k.ú. Sedlice u Domažlic a k.ú. Zahořany).
Pořizovatel převzal z Aktualizace č.1 ZÚR PK záměr „Draženov -Domažlice- Kout na
Šumavě, přestavba úseku s obchvaty sídel“, zapracoval a zpřesnil vedení tohoto dopravního
koridoru.
ÚP Zahořany zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu s Aktualizací č.1
ZÚR Plzeňského kraje. Jedná se o záměr mezinárodního, republikového a nadmístního
významu v souladu s kapitolou 5.
Koridor „SD 22/01 - Draženov -Domažlice- Kout na Šumavě, přestavba úseku s obchvaty
sídel“ je nyní vymezen jako veřejně prospěšná stavba v šíři 200m, zahrnující i plochy a
koridory provozně souvisejících staveb a zařízení (dle kapitoly 8.1.2 Silnice I.třídy).
Dle §53 odstavce 4 stavebního zákona musí pořizovatel zajistit soulad návrhu ÚP s územně
plánovvací dokumentací vydanou krajem (Aktualizace č.1 ZÚR Plzeňského kraje) a současně
dle §54 odstavce 5 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně
plánovvací dokumentací následně vydanou krajem.
Před vydáním ÚP Zahořany se musí pořizovatel řídit stanovisky (požadavky) dotčených
orgánů, kteří požadovali respektovat záměry a limity nadmístního významu, ale i obecných
zásad, priorot a cílů územního plánování stanovených v Aktualizaci č.1 ZÚR Plzeňského
kraje.
Umístění nadmístního záměru - koridoru přeložky silnice I/22 je tedy i přes nesouhlas obce
Zahořany i části jeho obyvatel jednou z podmínek pro vydání ÚP Zahořany.

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

1 : 10.000
1 : 50 000
1 : 10.000

III.POUČENÍ
Proti návrhu ÚP Zahořany 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.

……………………………………
Ing.Miroslav Jandečka
starosta obce Zahořany

……………………………………
Ing.Jaroslav Koutník
místostarosta obce Zahořany
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