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Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Město Domažlice, Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, jako povinný subjekt
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) a jako orgán územního plánování příslušný dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, kterou dne 17.07.2019 podala
INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 04998367, Ostrovní 2064/5, 110 00 Praha 1-Nové
Město
(dále jen "žadatel")
ve věci poskytnutí informací o pozemcích parc.č. 350/4 v k.ú. Starý Spálenec, obec Česká Kubice;
parc.č. 280/12, parc.č. 46/1 a parc.č. 51/1, vše k.ú. Nový Spálenec, obec Česká Kubice; parc.č. 3670/2 v
k.ú. Domažlice, obec Domažlice; parc.č. 550/76 v k.ú. Chodov u Domažlic, obec Chodov; parc.č. 29/2 v
k.ú. Nový Kramolín, obec Nový Kramolín; parc.č. 2/4 v k.ú. Trhanov a to:


zda jsou tyto pozemky zasaženy stavbou silnice nebo jiné dopravní infrastruktury nebo jejím
návrhem



zda jsou tyto pozemky zasaženy stavbou veřejně prospěšné stavby nebo jejím návrhem,

kdy tato žádost o informaci je evidována odborem výstavby a ÚP pod č.j. MeDO-47655/2019-Sd
sděluje tyto informace o pozemcích:


pozemek parc.č. 350/4 v k.ú. Starý Spálenec se dle platného Územního plánu sídelního útvaru
Česká Kubice (ÚPN-SÚ Česká Kubice), ve znění jeho změn č. 1 – 8 (změna č. 8 ÚPN-SÚ Česká
Kubice nabyla účinnosti 23.04.2014), nachází v zastavěném území – plochy ZPF; tento pozemek
není dotčen návrhem stavby DI ani návrhem VPS

V návrhu nového ÚP Česká Kubice (návrh po opakovaném veřejném projednání) se pozemek nachází v
zastavěném území ve stabilizované ploše smíšené obytné a není dotčen návrhem DI ani návrhem VPS


pozemek parc.č. 280/12 v k.ú. Nový Spálenec se dle platného Územního plánu sídelního útvaru
Česká Kubice (ÚPN-SÚ Česká Kubice), ve znění jeho změn č. 1 – 8, nachází v zastavitelné ploše
č. 74 s funkčním využitím občanská vybavenost – hřiště; tento pozemek není ÚPN-SÚ Česká
Kubice dotčen návrhem stavby DI ani návrhem VPS
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V návrhu nového ÚP Česká Kubice se pozemek nachází v nezastavěném území v plochách
zemědělských, na pozemku je navrhována veřejně prospěšná stavba WT5 – transformační stanice TSD
včetně přípojky VN


pozemek parc.č. 46/1 v k.ú. Nový Spálenec se dle platného Územního plánu sídelního útvaru
Česká Kubice (ÚPN-SÚ Česká Kubice), ve znění jeho změn č. 1 – 8, nachází v zastavěném
území v přestavbové ploše č. 75 s funkčním využitím smíšené území venkovské – rodinné farmy;
tento pozemek není dotčen návrhem DI ani návrhem VPS



pozemek parc.č. 51/1 v k.ú. Nový Spálenec se dle platného Územního plánu sídelního útvaru
Česká Kubice (ÚPN-SÚ Česká Kubice), ve znění jeho změn č. 1 – 8, nachází v zastavěném
území v přestavbové ploše č. 75 s funkčním využitím smíšené území venkovské – rodinné farmy;
tento pozemek není dotčen návrhem stavby DI ani návrhem VPS

V návrhu nového ÚP Česká Kubice se pozemek parc.č. 46/1 a parc.č. 51/1, oba v k.ú. Nový Spálenec
nachází v zastavěném území v přestavbové ploše č. 73 – plochy smíšené obytné a nejsou dotčeny
návrhem stavby DI ani návrhem VPS


pozemek parc.č. 3670/2 v k.ú. Domažlice se dle platného ÚP Domažlice, který nabyl účinnosti
07.11.2016, nachází v nezastavěném území v plochách s funkčním využitím – plochy zeleně
ochranné a izolační (ZO); není dotčen návrhem stavby DI ani návrhem VPS



pozemek parc.č. 550/76 v k.ú. Chodov se dle platného ÚP Chodov, který nabyl účinnosti
05.01.2015, nachází v zastavitelných plochách – část pozemku se nachází v ploše č. 17 s
funkčním využitím plochy smíšené obytné, část pozemku se nachází v ploše č. 22 s funkčním
využitím plochy ochranné zeleně a část pozemku se nachází v ploše č. 14 s funkčním využitím
plochy smíšené výrobní; tento pozemek není dotčen návrhem stavby DI ani návrhem VPS



pozemek parc.č. 29/2 v k.ú. Nový Kramolín se dle platného ÚP Nový Kramolín, který nabyl
účinnosti dne 14.05.2018, nachází v nezastavěném území v plochách s funkčním využitím plochy
smíšené nezastavěného území – ZPF orná půda, TTP, ost. Plochy vč. přístupových komunikací;
pozemek není dotčen návrhem stavby DI, po hranici pozemku se zastavěným územím je navržena
veřejně prospěšná stavba WT05 – zachytný příkop pro zachycení přívalových vod



pozemek parc.č. 2/4 v k.ú. Trhanov se dle platného ÚP Trhanov, který nabyl účinnosti
17.07.2014, nachází v zastavěném území ve stabilizovaných plochách s funkčním využitím
plochy smíšené obytné; pozemek není dotčen návrhem stavby DI ani návrhem VPS.

Tyto územně plánovací dokumentace jsou veřejně přístupné na těchto adresách:
http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/
https://www.domazlice.eu/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/

Ing. Ivana Sladká
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Obdrží:
žadatelé (dodejky)
1. INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., IDDS: 4cdtpnz
sídlo: Ostrovní č.p. 2064/5, 110 00 Praha 1-Nové Město
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