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Změna č.1 Územního plánu Milavče

Obec Milavče

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

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

ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILAVČE
formou opatření obecné povahy
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ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILAVČE
Zadavatel:

Obec Milavče
Obecní úřad Milavče
344 01 Domažlice, Milavče 1
IČ: 0025 35 70
zastoupena Vojtěchem Weberem, starostou obce
Tel./fax: 602 144 944, 379 768 723
obec.milavce@tiscali.cz

Pořizovatel:

Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
344 01 Domažlice, náměstí Míru 1
zastoupený Ing. Ivanou Sladkou
Tel.: +420 379 719 184
Ivana.Sladka@mesto-domazlice.cz

Nadřízený orgán územního
plánování:

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

Zhotovitel:

MSP, projektová kancelář s.r.o.
zastoupen Ing. arch. Václavem Masopustem
346 01 Horšovský Týn, náměstí Republiky 59
IČ: 060 94 261
tel.: +420 723 957 714
masopust@ateliervas.cz

Datum:

Únor 2020
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Změna č.1 Územního plánu Milavče
Územní plán Milavče se mění takto:
TEXTOVÁ ČÁST

I.

1.

V části Vymezení řešeného území se doplňuje za místním názvem Na Ovčině místní název
„Byšensko“.

2.

V části A se v prvé větě nahrazuje uvedené datum 1.9.2014 datem 1.4.2019.

3.

Název kapitoly C. se upravuje takto „URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ
KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ“

4.

V bodě C3.1 se mění tabulka vymezení zastavitelných ploch takto:
Plocha (m2)

Kód

Název / umístění

Navržený způsob využití

R01-BO

Milavče - jihovýchod

plochy bydlení (BO)

23660 27380

R02-BO

Na Ovčině

plochy bydlení (BO)

670

R03-BO

Radonice - sever

plochy bydlení (BO)

7 730

R04-VZ

Milavče - severozápad

R05-BO

Milavče - severozápad

plochy výroby a skladování - zemědělské
(VZ)
plochy bydlení (BO)

R06-BO

Milavče - východ

plochy bydlení (BO)

R07-VZ

Milavče - sever

R08-BO

Božkovy - sever

plochy výroby a skladování - zemědělské
(VZ)
plochy bydlení (BO)

R09-ZV

Milavče - severozápad

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

7 600

R10-BO

Radonice - východ

plochy bydlení (BO)

2 700

R11-PO

Milavče - severozápad

plochy veřejných prostranství - obecné (PO)

4 390

R12-ZV

Radonice - sever

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

4 550

R13-OS

Milavče - východ

6 150

R14-ZV

Radonice - východ

plochy občankého vybavení - sportovní
(OS)
plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

R15-SV

Milavče - jih

plochy smíšené výrobní (SV)

3 690

R16-OS

Milavče - západ

8 610

R17-ZV

Radonice - jih

plochy občankého vybavení - sportovní
(OS)
plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

R18-BO

Milavče - severozápad

plochy bydlení (BO)

750

Z1.R01-BO

Milavče - jih

plochy bydlení (BO)

740

Z1.R02-PO

Milavče - západ

plochy veřejných prostranství - obecné (PO)

1 450

Z1.R03-BO

Milavče - západ

plochy bydlení (BO)

6 530

Z1.R04-ZV

Milavče - západ

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

3 760

Z1.R05-TI

Radonice - západ

plochy technické infrastruktury (TI)

1 950

Z1.R06-BO

Radonice - severozápad

plochy bydlení (BO)

4 630

Z1.R07-PO

Milavče - Na Brandejse

plochy veřejných prostranství - obecné (PO)

1 060

Z1.R08-ZV

Milavče - západ

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

Z1.R09-BO

Milavče - západ

plochy bydlení (BO)

3 000

Z1.R10-BO

Milavče - východ

plochy bydlení (BO)

890

Celkem:
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10570 8860
5 850
4 800
23 450
1 150

5 420

2 610

470

124350
127700
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5.

V bodě C3.1 se v odstavci Urbanistické, architektonické a estetické požadavky pro konkrétní
zastavitelné plochy k naplnění urbanistické koncepce, nahrazuje plocha R12-ZV plochou Z1.R06BO.

6.

V bodě C3.2 se mění tabulka vymezení zastavitelných ploch takto:

Kód

Název / umístění

Navržený způsob využití

Plocha (m2)

P01-BO

Radonice - střed

plochy bydlení (BO)

3760 4170

P02-SV

Radonice - střed

plochy smíšené výrobní (SV)

5 460

P03-BO

Milavče - jih

plochy bydlení (BO)

3 250

Celkem:
7.

12470 12880
V bodě C3.3se mění tabulka vymezení zastavitelných ploch takto:
2

Kód

Název / umístění

Navržený způsob využití

Plocha (m )

N01-DU

Radonice - jihovýchod

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

N02-DD

Železniční koridor ŽD6

N03-ZI

Milavče - severozápad

plochy dopravní infrastruktury – účelové drážní
(DUD)
plochy zeleně - ochranné a izolační (ZI)

N04-ZT

Radonice - sever

plochy zemědělské - TTP (ZT)

3 760

N05-ZT

Milavče - severovýchod

plochy zemědělské - TTP (ZT)

25 150

N06-ZT

Božkovy - jih

plochy zemědělské - TTP (ZT)

5 400

N07-ZT

Milavče - severovýchod

plochy zemědělské - TTP (ZT)

7 720

N08-DU

Milavče - východ

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

1 270

N09-ZT

Radonice - východ

plochy zemědělské - TTP (ZT)

N10-ZI

Milačve - severozápad

plochy zeleně - ochranné a izolační (ZI)

N11-ZT

Radonice - sever

plochy zemědělské - TTP (ZT)

Z1.N01-ZT Radonice - sever

plochy zemědělské - TTP (ZT)

2 300
532 200
11 370

10 060
1 125
880
2 520
601235
587500

Celkem:
8.

V bodě C4 se ruší pátá odrážka „plocha R12-ZV v Radonicích může být po posouzení
relevantnosti vymezené hranice záplavového území Q100 a stanovení hranice nové převedena
do návrhových ploch bydlení;”

9.

V bodě C4 se ruší pátá odrážka „pro prostorové a vizuální oddělení bydlení od zemědělsky
obhospodařovaných ploch využívaných pro pastvu dobytka na severu Milavčí se vymezují plochy
zeleně ochranné a izolační (N03-ZI);“

10.

V bodě D2.1 Vodní hospodářství se v části Čištění odpadních vod nahrazuje text třetího odstavce
„ÚP navrhuje změnu stávající koncepce systému čištění odpadních vod v sídle Radonice,
která spočívá v gravitačním odvedení odpadních vod novou oddílnou kanalizační sítí
do přečerpávacích stanic (šachtových jímek s čerpadly), ze kterých budou odpadní vody pomocí
výtlačného potrubí čerpány přes odlehčovací šachty na centrální ČOV v sousedních Milavčích“,
textem „Změna č.1 ÚP Milavče navrhuje v sídle Radonice vybudování nové samostatné splaškové
kanalizace zakončené mechanicko-biologickou ČOV s vyústěním přečištených vod do řeky
Zubřiny.“

11.

V bodě D2.1 Vodní hospodářství se v části Čištění odpadních vod doplňuje za prvou větu čtvrtého
odstavce text “ V lokalitách, u kterých je možno provádět navazující výstavbu budou založeny
veřejné kanalizační stoky. Délky přípojek na veřejném prostranství budou minimalizovány.
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Odkanalizování nových staveb bude řešeno výše popsaným systémem. Každou nemovitost je
možné napojit (pokud je to technicky možné) jednou samostatnou kanalizační přípojkou
na veřejnou kanalizaci.“
12.

V bodě D4 se ruší první odrážka:
R11-PO (Milavče - severozápad) zajišťující dopravní napojení lokality R05-BO určené k výstavbě
rodinných domů.
a doplňují se odrážky:
Z1.R02-PO (Milavče – západ) – zpřístupňující dopravní napojení rozvojové lokality Z1.R03-BO
Z1.R07-PO (Milavče – Na Brandejse) – zpřístupňující rozvojovou lokalitu R01-BO

13.

Název kapitoly E. se upravuje takto „KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI,
REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN“

14.

V bodě E2 se nahrazuje plocha N04-ZT plochou Z1.N01-ZT

15.

V bodě E2 se ruší text na konci věty „a plochy N03-ZI a N10-ZI na severozápadním okraji Milavčí“

16.

V bodě E5 se v druhé odrážce nahrazuje plocha N04-ZT plochou Z1.N01-ZT

17.

V bodě F1 se nahrazuje text odstavce Podmínky prostorového uspořádání

„- koeficient zastavěné plochy KZP=0,40
- koeficient zeleně KZ=0,30
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolním terénem
- podmínkou využití plochy R18-BO je realizace izolační a ochranné zeleně v ploše N10-ZI
- ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa lze umisťovat pouze doplňkové stavby a zařízení, např.
garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích zvířat.“
Textem:
„- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30 pro izolované, resp. samostatně stojící domy v navrhovaných
plochách změn a zároveň koeficient zeleně KZ=0,40
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,60 pro pozemky ve stabilizovaných plochách, dále také pro dvojdomy
v navrhovaných plochách změn a zároveň koeficient zeleně KZ=0,30
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,80 pro původní usedlosti ve stabilizovaných plochách, resp. pozemek či
pozemky určené k umístění stavby do max. velikosti 300 m2
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. dvě nadzemní podlaží a podkroví
- musí být respektován charakter venkovské zástavby* s výjimkou rekonstrukce stávajících staveb, které
tento charakter nemají.“
18. V bodě F8 se doplňuje text odstavce Podmíněně přípustné využití takto:
- stavby silniční a stavby a zařízení technické infrastruktury za podmínky, že souvisejí s modernizací
železniční trati a zpřístupňují rozvojovou lokalitu R01-BO
19. V bodě G se u veřejně prospěšné stavby VPS01 doplňuje text v závorce „vč. vedlejších staveb“.
20. V bodě H u veřejně prospěšné stavby VPS04 nahrazuje text „625 (PK 806, 805, 802, 801, 798, 797,
794, 795, 788, 789) 1482/4, 637/1 (PK 768, 784), 1618/1 (PK 774), 1618/2, 1482/2 (PK 775), 630/2
(PK 778, 779)“
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Textem „623/16, 623/15, 623/14, 623/13, 623/12, 623/11, 623/10, 623/9, 778, 768, 637/13, 1482/4,
1618/6, 1618/2, 637/4, 1482/2, 630/2, 630/9, 630/10“
21. V bodě H se ruší veřejně prospěšná stavba VPS05
22. V bodě H se doplňuje veřejně prospěšná stavba:
VPS08

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
(místní komunikace)
POZEMKY s p.č.: 302/6, 288, 287/6, 287/4, 287/3 v k.ú. Milavče

Z1.R02-PO

23. V bodě J se mění tabulka vymezení ploch územních rezerv takto:
Kód

Název / umístění

Navržený způsob využití

V01-BO

Milavče - západ

plochy bydlení (BO)

V02-ZV

Milavče - západ

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

Z1.V01-BO

Radonice - sever

plochy bydlení (BO)

Celkem:

Plocha (m2)
12270 7320
10 470
6 220
22740 24010

24. V bodě L se nahrazuje text „ÚP vymezuje v souladu se zadáním plochy R01-BO, P01-BO a P02-SV
pro prověření změn jejich využití územní studií jako podmínku pro rozhodování v území.
Územní studie prověří a posoudí zejména koncepci veřejných prostranství včetně veřejné zeleně
v návaznosti na okolní plochy, koncepci veřejné infrastruktury, resp. dopravní řešení, napojení na technickou
infrastrukturu.
Územní studie pro tyto plochy budou pořízeny a schváleny do 4 let od vydání tohoto ÚP.
Územní studie budou vloženy do evidence územně plánovací činnosti, čímž se stanou podkladem
neopominutelným.
Podmínky pro ÚS v Radonicích podmiňující změnu využití ploch P01-BO a P02-SV:
Řešené území je principiálně rozděleno na 2 funkční části ploch bydlení a ploch smíšených
výrobních. Přesné hranice jednotlivých přestavbových ploch budou stanoveny v ÚS. V části určené
pro bydlení je třeba vymezit hranici veřejného prostoru, vytvořit frontu zástavby uzavírající jihozápadní stranu
návsi, určit principy pro parcelaci a stanovit základní parametry zástavby. Dále je třeba stanovit dopravní
obslužnost smíšené výroby a navrhnou opatření, jimiž dojde k separaci těchto dvou ploch (P01-BO a P02SV).“
Textem „ÚP nevymezuje plochy pro prověření změn jejich využití územní studií jako podmínku
pro rozhodování v území.“
25. V bodě N se ruší poslední věta „Před naplněním nebo současně s naplněním plochy R18-BO musí
dojít k realizaci izolační a ochranné zeleně v ploše N10-ZI.“

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy:
Číslo přílohy
T1
01, 02, 03
T2
05, 06
P1

Název přílohy
Textová část Změny č.1 ÚP Milavče (výroková část, 6 stran)
Grafická část Změny č.1 ÚP Milavče (výroková část, 3 výkresy)
Textová část odůvodnění Změny č.1 ÚP Milavče (15 stran)
Grafická část odůvodnění Změny č.1 ÚP Milavče (2 výkresy)
Textová část Souhrnný text s vyznačením změn (29 stran)
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Změna č.1 územního plánu Milavče

Odůvodnění

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILAVČE
TEXTOVÁ ČÁST
A.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMÍHO PLÁNU

3

B.

SOULADS PÚR ČR A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE

3

B1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 2008, SCHVÁLENOU VLÁDOU ČR 20.7.2009
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A.

Odůvodnění

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMÍHO PLÁNU

Pořizovatel vypracoval zprávu o uplaťnování územního plánu Milavče z vlastního podnětu,
na základě ustanovení §55 stavebního zákona, jejíž součástí bylo i zadání změny č.1 územního plánu
Milavče. Poté zaslal tuto zprávu, včetně zadání změny č.1 územního plánu Milavče, dotčeným orgánům,
sousedním obcím a krajskému úřadu dne 5.9.2018 a vyzval k uplatnění požadavků, připomínek a podnětů.
Zároveň zajistil zveřejnění návrhu zadání veřejnou vyhláškou a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí.
Stanoviska dotčených orgánů byla zapracována do zadání změny č.1 územního plánu Milavče. Zpráva
o uplatňování územního plánu Milavče, obsahující i zadání změny č.1 územního plánu Milavče, byla
schválena zastupitelstvem obce Milavče dne 22.05.2019 na veřejném zasedání pod bodem č. 5. Odbor
životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve svém stanovisku k návrhu zadání změny č.1 uvedl,
že není třeba tuto změnu posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, a že lze vyloučit významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy
NATURA 2000, nevyplynul tudíž požadavek na zpracování variant řešení. Schválené zadání bylo
bezodkladně předáno vybranému zpracovateli jako podklad pro vypracování návrhu změny č.1 ÚP Milavče.
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Milavče bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou a zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Milavče, sousedním
obcím a oprávněným investorům. Společné jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Milavče se konalo dne
26.6.2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Domažlice. Dotčené orgány uplatnily svá stanoviska
ve lhůtě do 30 dní ode dne jednání. Ve stejné lhůtě nebyly sousedními obcemi uplatněny žádné připomínky.
Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byly u pořizovatele uplatněny dvě písemné připomínky.
Upravený návrh změny č. 1 ÚP Milavče byl spolu se zprávou o jeho projednání předložen Krajskému
úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, který posoudil návrh řešené změny územního plánu
a neshledal nedostatky, které by bránily zahájit řízení o změně č. 1 ÚP Milavče. Stanovisko bylo vydáno dne
05.09.2019 č.j. PK-RR/2960/19. Součástí souhlasného stanoviska KÚPK byly i připomínky k drobným
nepřesnostem v textové i grafické části změny. Veškerá zaslaná stanoviska dotčených orgánů byla předána
zpracovateli k zapracování do návrhu změny č. 1 ÚP Milavče k veřejnému projednání.
Po úpravě návrhu změny k veřejnému projednání pořizovatel oznámil zahájení řízení o změně č. 1
ÚP Milavče a stanovil termín veřejného projednání řešené změny, které proběhlo dne 30.10.2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu Milavče. V rámci veřejného projednání byly uplatněny celkem dvě
námitky.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem byly vyhodnoceny výsledky projednání, byl zpracován návrh
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. Pořizovatel následně vyzval dotčené orgány a krajský
úřad jako nadřízený orgán, aby k nim uplatnily stanoviska. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
regionálního rozvoje, ve stanovisku č.j. PK-RR/4718/19 ze dne 16.12.2019 konstatoval, že námitky
i připomínky byly k návrhu změny č. 1 ÚP Milavče uplatněny v zákonné lhůtě, neshledal nesoulad s PUR ČR
ve znění Aktualizace č. 3 z roku 2019 ani s ZUR PK ve znění Aktualizace č. 4, které nabylo účinnosti
24.01.2019 a vydal souhlasné stanovisko.
Pořizovatel v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona předložil zastupitelstvu obce Milavče návrh
na vydání změny č. 1 ÚP Milavče s jejím odůvodněním.

B.

SOULADS PÚR ČR A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE

B1.

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou vládou ČR
20.7.2009 usnesením č. 929 (PÚR ČR), resp. s Aktualizací č.1 PÚR ČR, schválenou vládou ČR
dne 15.4.2015 a Aktualizací č.2 a č.3 PÚR ČR, účinné od 1.10.2019.

Pro řešené území nevyplývají z PÚR ČR žádné konkrétní požadavky ani omezení. Řešené území
není součástí republikové rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti, nejsou zde umístěny žádné
koridory ani plochy dopravní a technické infrastruktury republikového významu. Nejbližší rozvojová oblast je
oblast OB5 - Plzeň, nejbližší rozvojová osa je osa OS1 Praha – Plzeň – Rozvadov (- Nürnberg). Základem
této rozvojové osy je dálnice D5. Koncepce rozvoje řešeného území se Změnou č.1 nemění. Je v souladu
s obecnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR
ČR.
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Odůvodnění

Změna č.1 ÚP rovněž respektuje tyto požadavky vyplývající z celorepublikových priorit územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území:
- ve veřejném zájmu chránit a zachovat přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně
urbanistického, architektonického dědictví, případně vytvořit podmínky pro jejich rozvoj,
- zachovat ráz urbanistické struktury, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být provázána
s potřebami
ekonomického
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje,
- při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování
kvality života obyvatel území i s jeho uživateli. Sledovat veřejný zájem v obci a najít kompromis, tak aby
bylo uspokojeno co nejvíc zájmových skupin,
- podporovat rozvoj sídlení struktury - zajistit rozvoj zástavby v návaznosti na zastavěné území
a omezit roztroušenou zástavbu ve volné krajině,
- vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi vesnickými a městskými oblastmi a zlepšit tak
jejich konkurence schopnost (společná opatření v oblasti občanské
vybavenosti, zajištění sociálních
služeb, zdravotnictví nebo vzdělání, zajištění dopravní obslužnosti,…),
- v nezastavěném území řešit ochranu území před erozí vymezením ploch pro přírodě blízká
opatření.
- Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace
pro udržitelný rozvoj území.
Změna ÚP byla zpracována v souladu s těmito požadavky.
B2.

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, vydanými
Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2. 9. 2008 č. usnesením 834/08 (ZÚR PK), resp. ve znění
Aktualizace č.1 ZÚR PK, účinné od 1.4.2014, ve znění Aktualizace č.2, účinné od 29.9.2018
a ve znění Aktualizace č. 4, účinné od 24.1.2019.

Řešené území není součástí specifické oblasti, rozvojového území, neprochází jím ani rozvojová osa
dle ZÚR PK. V blízkosti se nachází rozvojová oblast RO1 Domažlice, rozvojová osa OR7 Domažlice –
Klatovy a specifická oblast SON8 Kolovečsko.
Ze ZÚR PK vyplývají pro ÚPD řešeného území následující požadavky:
- ZÚP respektuje navrhovaný koridor promodernizaci železniční trati č. 180;
- ZÚP upřesňuje regionální ÚSES, vymezený v ZÚR PK, nefunkční prvky tohoto systému jsou
v ÚPD dále vedeny jako veřejně prospěšná opatření;
- ZÚP respektuje stanovené záplavové území řeky Zubřiny s hranicí odpovídající průtoku velkých
vod Q100,
- ZÚP v souladu s koncepcí rozvoje území vytváří předpoklady pro komplexní stabilizaci a posílení
sídelní struktury regionu zejména návrhovými plochami bydlení.
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Výřez z výkresu Uspořádání území kraje ze ZÚR PK
V rámci hlavních cílů územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v Plzeňském kraji ÚP
respektuje tyto zásady:
- k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem s ohledem na místní podmínky
a preferované funkce území,
- v sídlech lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní
předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou
ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot),
- racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména
na životní prostředí,
- při návrhu rozvojových ploch byly minimalizovány zábory ZPF v I. a II. třídě přednosti v ochraně.
- při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny
a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
- chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny před změnami, které by mohly
jejich působení v krajině poškodit.
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Výřez z koordinačního výkresu ze ZÚR PK

C.

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

Změna č.1 ÚP Milavče byla zpracována v souladu s cíli územního plánování dle §18 a úkoly
územního plánování dle §19 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Změna ÚP vytváří
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
Při řešení Změny č.1 ÚP byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy týkající se rozvoje řešeného
území. Nové zastavitelné plochy byly vymezeny dle aktuálních požadavků na rozvoj v nejbližším období.
Navržené změny nemají vliv na architektonické ani urbanistické hodnoty v území.

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STAVEBNÍHO

ZÁKONA

A

JEHO

Změna č.1 ÚP Milavče je řešena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je proveden dle vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů.
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E.

Odůvodnění

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

Soulad Změny č.1 územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů
ZÚP Milavče je v souladu s požadavky zvláštních předpisů.
ZÚP Milavče je v souladu se stanovisky dotčených orgánů.
V průběhu pořizování ZÚP č.1 Milavče nedošlo k rozporu mezi požadavky dotčených orgánů.

Vyjádření ke zprávě o uplatňování ÚP
•
Ministerstvo životního prostředí (2. 10. 2018)
č.j. MZP/2018/520/710
Ministerstvo jako dotčený orgán při projednávání územně plánovací dokumentace podle § 15 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle
§ 13 odst. 2 a 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
nemá žádné požadavky ani námitky k návrhu této zprávy.
•
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí (10. 9. 2018)
MeDO-470731/2018-Sla
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
Bez připomínek
Z hlediska vodohospodářského
V části A3 „Zpracovatel posoudí sávající koncepci odkanalizování obce a v lokalitách, ve kterých není
dostupná veřejná kanalizace prověří možnost zřízení domovních ČOV se zasakováním na pozemku.“
Požadujeme opravit text“…prověří možnost zřízení domovních ČOV s vypouštěním odpadních vod do vod
povrchových ev. do vod podzemních.“ Podle § 38 odst. 7 vodního zákona povolí vodoprávní úřad vypouštění
odpadních vod do vod podzemních jen výjimečně, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné
jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo veřejné kanalizace.
Z hlediska odpadového hospodářství
Vymezit místa pro oddělené soustřeďování odpadního papíru, plastů, skla a kovů minimálně v období od 1.4.
do 31.10. i pro biologické odpady rostlinného původu. Ke zprávě samotné nemáme připomínek.
Z hlediska správy lesů
Bez připomínek
•
Ministerstvo dopravy (3. 10. 2018)
Zn. 49/2018-910-UPR/3
Železniční doprava
Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č.180 Plzeň-Domažlice-Furth im
Wald, která je ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zařazena
do kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona
o drahách.
V platném územním plánu Milavče je zanesen zpřesněný koridor N02-DD pro přestavbu železniční trati č.
180 Současně je pro tento železniční záměr vymezena veřejně prospěšná stavba VPS01. Výše uvedené
požadujeme respektovat. Pro modernizaci tratě se zpracovává aktualizace studie proveditelnosti.
V rámci prověření umisťování staveb v nezastavěném území (§ 18 odst. 5 stavebního zákona) požadujeme
zachování možnosti umisťování staveb dopravní a technické infrastruktury v nezastavěném území. Při
zpracování podrobnějších dokumentací může dojít k potřebě úpravy některých komunikací, výstavby
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technické infrastruktury, sítí apod. Případným vyloučením těchto staveb by mohlo dojít k podstatnému ztížení
realizace modernizace železniční tratě.
Z hlediska silniční, letecké a vodní dopravy bez připomínek
•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (4. 10. 2018)
č.j. PK-RR/4216/18
Vyjádření k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Milavče
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, vykonává na základě ustanovení § 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), působnost ve věcech územního plánování.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje obdržel dne 5. 9. 2018 návrh Zprávy
o uplatňování územního plánu Milavče.
V souladu s ustanovením § 55 stavebního zákona se může odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu
Plzeňského kraje vyjádřit k obsahu Zprávy o uplatňování územního plánu Milavče
Z Politiky územního rozvoje ČR vč. jejích aktualizací nevyplývají pro řešené území žádné nové požadavky.
Ze Zásad územního rozvoje PK vč. jejich aktualizací nevyplývají pro řešené území žádné nové požadavky.
Na základě § 171 stavebního zákona upozorňuje na nutnost úplného znění územního plánu Milavče pro
nabytí účinnosti změny č.1 (§ 55c stavebního zákona). Pojem „právní stav“ byl novelou stavebního zákona
změněn na „úplné znění“.
ORR KÚPK neuplatňuje další požadavky na obsah projednávané zprávy.
•
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů (5. 10.
2018)
Sp.zn. 104720/2018-1150-OÚZ-LIT
Uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu
této změny.
Jev 082 (vymezené území Ministerstvy obrany pro nadzemní stavby).
•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (4. 9. 2018)
č.j. PK-ŽP/18187/18
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Krajský úřad Plzeňského kraje, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 17a
písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), posoudil podle § 5 odst. 2 zákona zadání změny územního plánu obce Milavče, ke
kterému uplatňuje následující stanovisko:
K podobě a zpracování dokumentace předloženého zadání územního plánu nemá orgán ochrany ZPF
zásadní připomínky. Následné vymezení konkrétních záborů ZPF je nutné provést v souladu se zásadami
jeho ochrany uvedenými v ust. § 4 zákona, zejména pak navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Zejména je nutné
zdůraznit, že nebude možné vymezovat na zemědělské půdě nové zastavitelné lokality, dokud nebudou
alespoň z převážné části využity plochy stávající, nebo nebudou stávající a nově navrhované plochy
vzájemně plošně kompenzovány. Finální podobu návrhu územního plánu je vhodné projednat se zdejším
orgánem ochrany ZPF ještě před jeho dokončením. Stanovisko orgánu ochrany ZPF bude následně
uplatněno k návrhu územního plánu obce Milavče.
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OCHRANA PŘÍRODY
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody a příslušný dle ust. §
77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“)
vydává podle § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
Zadání územního plánu obce Milavče nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí
oblasti.
Odůvodnění:
Uvedená koncepce řeší území mimo evropské významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak
neovlivňuje.
POSUZOVÁNÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stanovisko k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Milavče, včetně pokynů pro zpracování návrhu
změny č.1 územního plánu Milavče podle ust. § 55odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon):
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad), obdržel zprávu
o uplatňování územního plánu Milavče, vč. změny č.1 podle § 47 zákona. Součástí této zprávy jsou pokyny
pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny.
Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 47 odst. 2 písm. b) stavebního zákona následující
stanovisko:
Návrh určený k projednání zprávy o uplatňování územního plánu Milavče včetně pokynů pro zpracování
návrhu změny č.1 územního plánu Milavče není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle
§ 10i zákona o posuzování vlivů.
•
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (10. 9. 2018)
zn. 45964/2018-SŽDC-GŘ-O26
V platném územním plánu je zanesen zpřesněný koridor N02-DD pro přestavbu železniční trati č. 180.
Současně je po tento železniční záměr vymezena veřejně prospěšná stavba VPS01. Toto požadujeme
nadále respektovat. Pro modernizaci tratě se zpracovává aktualizace studie proveditelnosti.
V případě nově vymezených rozvojových ploch či přestavbových ploch lokalitách v ochranném pásmu dráhy
požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního
využití podmínečně přípustného. Podmínky bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a venkovních prostorech.
V rámci prověření umisťování staveb v nezastavěném území (§18 odst. 5 stavebního zákona) požadujeme
zachování možnosti umisťování staveb dopravní a technické infrastruktury v nezastavěném území.
Při zpracování podrobnějších dokumentací může dojít k potřebě úpravy některých komunikací, výstavby
technické infrastruktury, sítí apod. Případným vyloučením těchto staveb by mohlo dojít k podstatnému ztížení
realizace modernizace železniční tratě.
•
Ministerstvo průmyslu a obchodu (11. 9. 2018)
zn. MPO 65764/2018
Na území obce Milavče nezasahují žádné dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní
zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Pouze v jeho jižní části byly vymezeny plochy
ostatních prognózních zdrojů cihlářské suroviny č. 9365500 Milavče a technických zemin č. 9368900
Chrastavice-Milavče a nebilancované ložisko cihlářské suroviny č. 5174500 Milavče, ty však nejsou limitem
využití území. Navíc zastavitelné plochy vymezené schváleným územním plánem a navržené v Pokynech
pro zpracování změny č.1 ÚP k prověření leží mimo prognózní zdroj i ložisko. Z uvedených důvodů není
nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
S návrhem zprávy o uplatňování ÚP Milavče souhlasíme
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Společné jednání, které se konalo dne 26. 6. 2019
Stanoviska k návrhu územního plánu
•
Ministerstvo dopravy (24.7. 2019)
Zn. 471/2019-910-UPR/3
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a 1) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů,
k návrhu změny č. 1 územního plánu Milavče vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále
jen „stavební zákon"), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska drážní dopravy nesouhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu
Milavče:
1) Nesouhlasíme se zúžením koridoru N02-DD pro přestavbu železniční tratě č. 180 v prostoru
navrhované plochy Z1.R07-PO a požadujeme zachování koridoru N02-DD v původním rozsahu.
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu
Milavče za následujících podmínek:
2) V textové části popisu VPS01 požadujeme uvést, že se jedná o modernizaci železniční tratě č. 180
včetně vedlejších staveb.
3) V celé textové části změny požadujeme opravit v tabulkách popis plochy N02-DD, železniční
koridor ŽD6, kde je uvedeno „plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)" na „plochy dopravní
infrastruktury - drážní (DD)".
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké
a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu Milavče a požadavky
neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
•
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (8. 7. 2019)
zn. 39505/2019-SŽDC-GŘ-O26
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), vznikla na základě zákona č.
77/2002 Sb., hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cesta a plní funkci
vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty.
Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva
dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb.
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření:
Nesouhlasíme se zúžením koridoru N02-DD pro přestavbu železniční tratě č. 180 v prostoru
navrhované plochy Z1.R07-PO.
S navrhovanou plochou Z1.R07-PO (plochy veřejných prostranství zpřístupňující rozvojovou lokalitu
R01-BO) principiálně souhlasíme. V daném místě však požadujeme zachovat rovněž kondor N02-DD.
V současnosti se zpracovává aktualizace studie proveditelnosti modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.
hranice SRN (dále jen ASP). V lokalitě se v rámci zpracovávané ASP uvažuje přeložka komunikace III. třídy
pro zachování komunikačního propojení do lokality Na Brandejse. Dopravní napojení pro rozvojovou lokalitu
R01-BO by mělo být v budoucnu řešeno koordinovaně s uvažovanou přeložkou komunikace. Z tohoto
důvodu požadujeme zachování koridoru N02-DD v původním rozsahu.
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Rozsah veřejně prospěšné stavby pro železniční záměr (VPS01) měněn nebyl, požadujeme tedy
VPS01 nadále respektovat. V textové části popisu VPS01 by mělo být uvedeno, že se jedná o modernizaci
železniční tratě č. 180 včetně vedlejších staveb.
V celé textové části změny je nezbytné opravit v tabulkách popis plochy N02-DD, železniční koridor
ŽD6, kde je uvedeno „plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)". Jedná se o plochy dopravní
infrastruktury - drážní (DD).
•
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů (1. 7.
2019)
Sp.zn. 109243/2019-1150-OÚZ-LIT
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:
- jev 082 - koridor RR směru (vymezené území Ministerstva obrany pro nadzemní výstavbu
přesahující 200 m nad terénem), které je nutno respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat do
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany
a do grafické části - koordinačního výkresu.
Vymezená území Ministerstva obrany jsou, v souladu s § 175 stavebního zákona, poskytnuta
úřadům územního plánování pro UAP ORP, v rámci územního plánování tvoří neopomenutelné limity v
území a Ministerstvo obrany předpokládá jejich respektování.
•
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka (2. 7. 2019)
Sp.zn. PVL-12557/2019/SP
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako správce výše uvedených vodních toků máme k uvedenému návrhu změny č. 1 územního
plánu Milavče tyto připomínky:
1. Do odůvodnění územního plánu (Koordinační výkres) doporučujeme v rámci změny č. 1 územního plánu
Milavče zakreslit všechny vodní toky (otevřená koryta vodních toků, zatrubněná koryta vodních toků,
občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány v Centrální evidenci vodních toků (zdroj: portál
Ministerstva zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html), tedy i ty toky a jejich části, které nemají své
parcelní vymezení.
(Trasy vodních toků v digitální podobě (fromát .shp) jsou ke stažení na portálu Ministerstva
zemědělství: https://voda.gov.cz/portal/cz/ - záložka Evidence ISVS - vodní toky - ke stažení.)
2. Nedoporučujeme návrh nové zastavitelné plochy Z1.R06-BO z důvodu jejího situování v záplavovém
území významného vodního toku Zubřina. Upozorňujeme, že dle čl. 26 Politiky územního rozvoje lze
„vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech".
•
Ministerstvo životního prostředí (2. 7. 2019)
č.j. MZP/2019/520/552
Ministerstvo neuplatnilo žádné požadavky k návrhu zadání výše uvedeného územního plánu, proto
nemá žádné další požadavky ani námitky k jeho následnému projednání.
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Ministerstvo vnitra (28. 6. 2019)

Č. j. MV-103200-5/OSM-2018
V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Milavče nenachází
území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu §175 odst. 1 stavebního zákona.
•

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (7. 6. 2019)

SBS 19302/2019/OBÚ-06
souhlasné stanovisko
zákona)

k návrhu změny č. 1 územního plánu Milavče (§ 50 stavebního

OBU, na základě obdrženého oznámení a výzvy dle § 50 stavebního zákona, přezkoumal
předložený návrh změny č. 1 územního plánu Milavče a vyhodnotil jeho vliv na ochranu a využití nerostného
bohatství. Podle § 15 odst. 2 horního zákona k němu vydává souhlasné stanovisko.
•
Ministerstvo průmyslu a obchodu (4. 6. 2019)
Zn. MPO 42981/2019
S návrhem Změny č. 1 ÚP Milavče souhlasíme bez připomínek.
•

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (22. 7. 2019)

Č.j.: KHSPL / 13837 / 21 / 2019
S předloženým návrhem změny č. 1 územního plánu Milavče se souhlasí za této podmínky:
Bude zachována podmínka stanovená KHS k Návrhu územního plánu Milavče pod č.j.
KHSPL/5933/21/2014, ze dne 16.5.2014 s tím, že pro železniční koridor se řešení vlivu této stavby na okolí
rozšíří i na lokalitu R01-BO.
•
Státní pozemkový úřad (25. 7. 2019)
Č.j. SPU 289516/2019
Státní pozemkový úřad s návrhem změny č.1 územního plánu Milavče souhlasí za níže
uvedených podmínek:
1) Územní plán Milavče bude v souladu s plány společných zařízení.
2) Do územního plánu Milavče (koordinační výkres) bude doplněno, jako technická infrastruktura,
umístění a průběh staveb vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení.
•
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí (27. 6. 2019)
MeDO-37369/2019-Sla
Z hlediska ochrany přírody a krajiny
K předloženému návrhu zprávy není z hlediska ochrany přírody a krajiny připomínek.
Z hlediska vodohospodářského
V části D.l.l „Odvádění dešťových vod" nesouhlasíme s formulací: „Navržené řešení bude vypracováno tak,
aby došlo k bezkoliznímu odvedení povrchových vod do recipientu nebo neškodnému rozlivu." Územní plán
musí řešit nakládání s dešťovými vodami tak, aby se v max. míře zajistilo zasakování těchto vod nebo jejich
akumulace a regulované odvádění do recipientu (z důvodu zamezení povodňových stavů).
V částí A3 - „Zpracovatel posoudí stávající koncepci odkanalizování obce a v lokalitách, ve kterých není
dostupná veřejná kanalizace prověří možnost zřízení domovních ČOV se zasakováním na pozemku."
Požadujeme opravit text „... prověří možnost zřízení domovních ČOV s vypouštěním odpadních vod do vod
povrchových ev. do vod podzemních." Podle § 38 odst. 7 vodního zákona povolí vodoprávní úřad vypouštění
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odpadních vod do vod podzemních jen výjimečně, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné
jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do veřejné kanalizace.
Z hlediska odpadového hospodářství
Zájmy chráněné zákonem o odpadech specifikuje především vyhláška 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Územní plán by měl vymezit místa
pro oddělené soustřeďování odpadního papíru, plastů, skla, kovů a biologických odpadů rostlinného původu
a od 1.1. 2020 i jedlých olejů. Ke změně samotné nemáme připomínky.
Z hlediska správy lesů
K předloženému návrhu zprávy není z hlediska státní správy lesů připomínek.
•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (5. 9. 2019)
č.j. PK-RR/2960/19
Stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu Milavče
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje (ORR KÚPK) vykonává působnost ve věcech
územního plánování na základě ustanovení § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").
ORR KÚPK obdržel dne 07. 08. 2019 žádost o stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu Milavče (ÚP
Milavče) podle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu
Domažlice podle ustanovení § 50 stavebního zákona předložil návrh ÚP Milavče včetně odůvodnění,
stanovisek dotčených orgánů a námitky.
Návrh změny č. 1 ÚP Milavče řeší úpravu několika lokalit, rozšiřuje zastavěná území v nově přidružené části
„Byšensko", vymezuje nové a zpřesňuje stávající zastavitelné plochy, mění funkční využití, zvyšuje koeficient
zastavěné plochy ve stabilizovaných částech sídel a snižuje koeficient zeleně, vymezuje na základě
zpracování územní studie nová veřejná prostranství
V souladu s ustanovením § 50 odst. 7 stavebního zákona je ORR KÚPK příslušný k vydání stanoviska
z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a zajištění
souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.
Společné jednání o návrhu bylo oznámeno dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Plzeňského kraje
a sousedním obcím, uskutečnilo se dne 26. 06. 2019 na Městském úřadě v Domažlicích. Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj se nezpracovávalo, neboť schválené zadání tento požadavek neobsahovalo.
Vzhledem k obdrženému negativnímu stanovisku Ministerstva dopravy k návrhu ÚP Milavče bude nutné
před zahájením řízení o vydání tuto záležitost projednat, ÚP v rozporu s tímto stanoviskem není možné
v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona vydat.
Z hlediska formální správnosti upozorňujeme pořizovatele, že:
■ v textové části „Odůvodnění" nekoresponduje datum aktualizace zastavěného s ostatními částmi ÚP;
■ plocha Z1 .P01-BO je uvedena pouze v textové části „Odůvodnění", v ostatních částech je uváděna
plocha P01-BO;
■ plocha R04-VZ je dle tabulky v bodě 4 výčtu změn ÚP Milavče zmenšena, ale není znázorněna v
grafické části; zároveň by bylo vhodné do grafické části doplnit a příslušně označit všechny rušené
plochy;
■ výřez z koordinačního výkresu ZÚR PK (v textové části „Odůvodnění") nezahrnuje celé řešené
území - není patrný železniční koridor ŽD6;
■ ve srovnávacím textu je v kapitole C3.2 uvedena tabulka ploch změn v nezastavěném území nikoliv
tabulka plochy přestavby, v kapitole C3.3 je pak uvedena jiná tabulka než v bodě 7 výčtu změn ÚP
Milavče;
MSP, projektová kancelář s.r.o., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 06094261
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■ u ploch Z1 .R09-BO a Z1 .N01-ZT není jednotný název/umístění v grafické části (Milavče-západ vs.
Milavče-sever; Radonice-sever vs. železniční koridor ŽD6);
■ způsob vymezení ploch dopravní infrastruktury (i veřejně prospěšných staveb) pomocí směrových
šipek není v územním plánu vhodné, komunikace musí být vymezeny pomocí koridorů, aby bylo
zřejmé, které pozemky budou dotčeny;
je zmatečné označení veřejně prospěšných staveb: VPS03 je ve srovnávacím textu uvedena dvakrát,
pokaždé ale pro jiný účel; VPS05 je uvedena spolu s platnými VPS ve „Výkresu VPS, VPO a asanací", i
přesto, že má být dle bodu 19 výčtu změn ÚP Milavče zrušena; VPS07 je ve výkresu ve skupině VPS s
možností vyvlastnění a v textu pro předkupní právo, také se v obou případech liší její funkční charakter
(cesta pro pěší a cyklisty vs. místní komunikace).
ORR KÚPK na základě posouzení předložených materiálů ve smyslu § 50 odst. 2 a 7 stavebního zákona
konstatuje, že:
■ z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, že
předložený návrh změny č. 1 ÚP Milavče byl zpracován s ohledem na vazby a souvislosti s
bezprostředně navazujícím okolím ve správním území obce a současně respektuje požadavky na
koordinaci rozvoje v rámci širšího území,
■ návrh změny č. 1 ÚP Milavče je v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR,
schválené usnesením Vlády ČR č. 276/2015 ze dne 15.04.2015,
■ ■ návrh změny č. 1 ÚP Milavče respektuje řešení platné územně plánovací dokumentace vydané
krajem: Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK), ve znění Aktualizace č. 4, účinné od
24.01.2019.
■ ORR KÚPK neshledal nedostatky, které by bránily zahájit řízení o změně č. 1 územního plánu
Milavče, a vydává souhlasné stanovisko

Veřejné projednání, které se konalo dne 30. 10. 2019
Stanoviska k návrhu územního plánu
•
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí (14. 10. 2019)
MeDO-60876/2019-Sla
Z hlediska vodohospodářského (Aul):
K předloženému návrhu změny není z hlediska vodního hospodářství připomínek.
Z hlediska odpadového hospodářství (Vac):
Zájmy chráněné zákonem o odpadech vymezuje především vyhláška 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Územní plán by měl vymezit místa
pro oddělené soustřeďování odpadního papíru, plastů, skla, kovů, biologických odpadů rostlinného původu
a jedlých olejů. Ke změně samotné nemáme připomínky.
Z hlediska státní správy lesů (Záh):
K předloženému návrhu změny není z hlediska státní správy lesů připomínek.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny (Sla):
K předloženému návrhu změny není z hlediska ochrany přírody a krajiny připomínek.
•

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (30. 10. 2019)

Č.j.: KHSPL/23576/21/2019
K předloženému návrhu změny č. 1 územního plánu Milavče bylo vydáno stanovisko KHS pod č.j.
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KHSPL/13837/21/2019 ze dne 22.7.2019, které zůstává nadále v platnosti.

•
Státní pozemkový úřad (5. 11. 2019)
Zn. SPU 443345/2019
Státní pozemkový úřad s návrhem změny č. 1 územního plánu Milavče souhlasí.
•
Ministerstvo dopravy (6.11.2019)
Zn. 720/2019-910-UPR/3
Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu Milavče
za následujících podmínek:
1) Požadujeme zachování koridoru N02-DD pro přestavbu železniční tratě č. 180 v původním rozsahu
(dle platného územního plánu Milavče).
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy, letecké a vodní
dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu Milavče a požadavky
neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy.
•
Ministerstvo životního prostředí (6. 11. 2019)
č.j. MZP/2019/520/871
Ministerstvo nemá žádné požadavky ani námitky k následnému projednání změny č. 1 územního
plánu obce Milavče. Změna se nedotýká zájmů chráněných ministerstvem.
•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (7. 11. 2019)
č.j. PK-ŽP/13215/19
Krajský úřad Plzeňského kraje, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle §
17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon"), nemá k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Milavče připomínky.
Návrh změny územního plánu vhodným způsobem plošně kompenzuje nově navrhované a stávající
nevyužité zastavitelné plochy, přičemž nenavyšuje zábor půd I. a II. třídy ochrany ve smyslu ust. § 4 odst. 3
a 4 zákona. Mírné navýšení záboru zemědělské půdy pro rozvojové plochy bydlení (cca 0,4 ha) plně
reflektuje podíl využitých zastavitelných ploch pro daný účel a lze jej považovat za řádně zdůvodněné dle
ust. §§ 4 a 5 zákona.
•
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (22. 10. 2019)
zn. 64320/2019-SŽDC-GŘ-O26
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám dáváme následující vyjádření:
V rámci našeho vyjádření zn. 39505/2019-SŽDC-GŘ-O26, ze dne 3. srpna 2019, k návrhu změny č.
1 jsme požadovali zachování koridoru N02-DD pro přestavbu železniční tratě č. 180 v původním rozsahu
(dle platného ÚP Milavče). V grafické části k řízení o změně č. 1 tento koridor již není znázorněn, tj.
předpokládáme, že jeho rozsah se tedy nemění. V textové části k řízení o změně č. 1 v bodě C3.3 se však
v tabulce vymezení zastavitelných ploch zmenšuje plocha koridoru N02-DD. Tento rozpor požadujeme
odstranit a zachovat původní rozsah koridoru v grafické i textové části.
•

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (8. 10. 2019)

SBS 33889/2019/OBÚ-06
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Souhlasné stanovisko k návrhu územního změny č. 1 územního plánu Milavče (§ 52stavebního
zákona)
•
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů (23. 10.
2019)
Spis.zn. 111417/2019-1150-OÚZ-LIT
Souhlasí s návrhem změny č. 1 územního plánu Milavče. Navržené změny nejsou v rozporu se
zájmy Ministerstva obrany.
•
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka (7. 10. 2019)
Sp.zn. PVL-12557/2019/SP
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Berounky, podle ustanovení § 54 odst.
1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a jako správce výše uvedených vodních toků máme k uvedenému návrhu změny č. 1 územního
plánu Milavče tyto připomínky:
1. Do odůvodnění územního plánu (Koordinační výkres) doporučujeme v rámci změny č. 1
územního plánu Milavče zakreslit všechny vodní toky (otevřená koryta vodních toků,
zatrubněná koryta vodních toků, občasné vodní toky a HOZ), které jsou evidovány v Centrální
evidenci
vodních
toků
(zdroj:
portál
Ministerstva
zemědělství:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html), tedy i ty toky a jejich části, které
nemají své parcelní vymezení.
(Trasy vodních toků v digitální podobě (fromát .shp) jsou ke stažení na portálu Ministerstva
zemědělství: https://voda.gov.cz/portal/cz/ - záložka Evidence ISVS - vodní toky - ke stažení.)
2. Nedoporučujeme návrh nové zastavitelné plochy Z1.R06-BO z důvodu jejího situování
v záplavovém území významného vodního toku Zubřina. Upozorňujeme, že dle 51. 26 Politiky
územního rozvoje lze „vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech".
•
Ministerstvo průmyslu a obchodu (24. 9. 2019)
zn. MPO 73997/2019
S návrhem Změny č. 1 ÚP Milavče souhlasíme bez za podmínky přesunu nebilancovaného zdroje
z návrhu do stavu v legendě Koordinačního výkresu.
•
GasNet s.r.o. (4. 10. 2019)
Zn.: 5002013550
K návrhu změny územního plánu nemáme žádné námitky.
Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek
•
Ministerstvo životního prostředí (15. 1. 2020)
č.j. MZP/2020/520/96
Ministerstvo nemá žádných námitek k předloženému návrhu, neboť se řešené námitky a připomínky
nedotýkají zájmů chráněných v dané věci ministerstvem.
•
Ministerstvo průmyslu a obchodu (5. 12. 2019)
zn. MPO 90135/2019
S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č, 1 ÚP Milavče
souhlasíme bez připomínek.
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•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (16. 12. 2019)
č.j. PK-RR/4718/19
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje (ORR KÚPK) vykonává působnost ve věcech
územního plánování na základě ustanovení § 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").
ORR KÚPK obdržel dne 29. 11. 2019 návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek
k návrhu Změny č. 1 ÚP Milavče podle § 53 odst. 1 stavebního zákona.
Dle předloženého návrhu byly k návrhu Změny č. 1 ÚP Milavče v zákonné lhůtě v rámci veřejného
projednání uplatněny celkem dvě námitky a dvě připomínky. Předložený návrh rozhodnutí o námitkách
a návrh vyhodnocení připomínek nemá nadmístní charakter a navržená řešení neovlivní koordinaci
využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Odbor regionálního rozvoje KÚPK neshledal nesoulad mezi Politikou územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 3 z r. 2019, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4, které
nabyly účinnosti dne 24. 01. 2019, a navrženým vyhodnocením námitek a připomínek uplatněných k návrhu
Změny č. 1 ÚP Milavče dle § 53 odst. 1 stavebního zákona, a vydává souhlasné stanovisko.
•
Státní pozemkový úřad (23. 12. 2019)
Č.j. SPU 512972/2019
Státní pozemkový úřad s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu změny č. 1
územního plánu Milavče souhlasí.

F.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍZÁKLADNÍ INFORMACEO VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Změna č.1 ÚP nebude mít vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti soustavy Natura 2000
vzhledem ke skutečnosti, že se v řešeném území uvedené lokality nenacházejí.
Krajský úřad nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP Milavče z hlediska vlivů
na životní prostředí ani vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů
na životní prostředí nebylo požadováno ani od Ministerstva životního prostředí.

G.

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ (stanovisko SEA)

Příslušný krajský úřad ve svém stanovisku PK-ŽP/18187/18 ze dne 4.9.2018 konstatuje, že Změna
č.1 ÚP Milavče nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv
na příznivý stav předmětu ochrany nebo na celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

H.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj, a proto příslušný
úřad nevydával stanovisko k návrhu koncepce.

I.
I1.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
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Mapovým podkladem, nad kterým byla zpracována Změna č.1 ÚP Milavče, je digitální katastrální
mapa z 02/2019. V říjnu 2014 byl formou opatření obecné povahy schválen Územní plán Milavče, v němž
byly vymezeny hranice zastavěných území obce. Stanovené hranice zastavěných území tedy vychází
z tohoto dokumentu a jsou zpřesněny podle nového mapového podkladu. Od doby vydání územního plánu
Milavče došlo k zastavění několika zastavitelných ploch a ploch přestaveb. Hranice zastavěného území byla
aktualizována k datu 1.2.2019. Dále došlo ke změně rozsahu řešeného území. Změna ÚP rozšiřuje
zastavěná území v nově přidružené části „Byšensko“.
I2.
I2.1.

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
Hlavní cíle rozvoje území obce nejsou Změnouč.1 ÚP Milavče měněny.

I2.2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Milavče nejsou situovány v blízkosti nemovitý kulturních památek.

PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Zvláště chráněná území:
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Milavče nejsou situovány v zvláště chráněném území.
Obecně chráněná území:
Řešené území je situováno mimo plochy přírodních parků dle § 12 zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V řešeném území se nachází významné krajinné
prvky (VKP) ze zákona – lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy dle § 3 písm. b zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. VKP tvořící krajinnou matrix a základ krajinného
rázu, musí být zachovány. Jedná se v převážné většině o rozptýlenou krajinnou zeleň. Nenachází se zde
žádný registrovaný VKP.
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Milavče nezasahují do oblastí Natura 2000 dle § 3 odst.1 písm. q a r
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ani do území biosférické
rezervace ani geoparku (Unesco).
V řešeném území se nenachází žádný památný strom dle § 46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Do řešeného území nezasahuje žádné smluvně chráněné území (SCHÚ) dle § 39 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Další hodnoty:
Řešené území spadá do území se zvýšenou ochranou krajinného rázu Domažlicko-chodská oblast.
Do řešeného území nezasahuje žádná výrazná krajinná veduta.
I3.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce je Změnou č.1 ÚP Milavče respektována a Změna č.1 ÚP z ní svým návrhem
vychází.
I4.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
-

R01-BO (Milavče-jihovýchod) …dochází k upřesnění hranic této rozvojové lokality na základě
zpracované územní studie.
Limitujícími prvky jsou: území s možnými archeologickými nálezy;

-

Z1.R01-BO (Milavče-jih) … tato plocha umožňuje umístění přidružené stavby k rodinnému domu
(skladu, kolny, garáže apod). Nepředpokládá umístění nového rodinného domu. Zarovnává hranici
zastavěného území sídla Milavče.
Limitujícími prvky jsou: OP pozorovacího pramenu;

MSP, projektová kancelář s.r.o., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 06094261

18

Změna č.1 územního plánu Milavče

Odůvodnění

-

Z1.R02-PO, Z1.R03-BO, Z1.R04-ZV a Z1.R08ZV (Milavče-západ) … tyto plochy nahrazují
původně vymezené plochy pro bydlení zahrady a veřejné prostranství zpřístupňující tyto plochy.
Nově jsou plochy bydlení a zahrad v této lokalitě zpřístupněny ze stávající (rozšířené) místní
komunikace v rámci stabilizovaných a navržených ploch veřejných prostranství Z1.R02-PO.
Limitujícími prvky jsou: OP lesa, OP hřbitova, vedení el. energie vč. OP tohoto vedení, vodovod;

-

Z1.R05-TI (Radonice-západ) … tato plocha je vymezena za účelem umístění centrální čistírny
odpadních vod pro sídlo Radonice.
Limitujícími prvky jsou: okraj regionálního biocentra, záplavové území Q100;

-

Z1.R06-BO (Radonice-severozápad) … tato plocha nahrazuje původně vymezené zahrady.
Společně se sousední rozvojovou plochou R03-BO bude tvořit jeden celek. Plochy budou dopravně
propojeny místní komunikací.
Limitujícími prvky jsou: vodovod, záplavové území Q100, el. vedení vč. jeho OP;

-

Z1.R07-PO (Milavče-Na Brandejse) … tato plocha je vymezena za účelem umístění místní
komunikace zpřístupňující rozvojovou lokalitu R01-BO
Limitujícími prvky jsou: záplavové území Q100, regionální biokoridor;

-

Z1.R09-BO (Milavče-západ) … tato plocha převádí část územní rezervy V01-BO do zastavitelných
ploch bydlení. Umožňuje umístění max. dvou rodinných domů
Limitující prvky nejsou

-

Z1.R10-BO (Milavče-východ) … tato plocha umožňuje umístění max. 1 rodinného domu.
Limitujícími prvky jsou: OP silnice;
PLOCHY PŘESTAVBY

-

Z1.P01-BO (Radonice-střed) … u této plochy přestavby dochází k jejímu mírnému zvětšení
západním směrem, které umožní umístění zahrady za rodinným domem
Limitujícími prvky jsou: území s možnými archeologickými nálezy, záplavové území Q100;

I5.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Do systému sídelní zeleně je započtena i zeleň v rámci stabilizovaných ploch bydlení BV. Změna
územního plánu zvyšuje koeficient zastavěné plochy ve stabilizovaných částech sídel a snižuje koeficient
zaleně. Důvodem je požadované umožnění vyšší zastavitelnosti pozemků ve stabilizovaných plochách
bydlení, která při současném nastavení nepřiměřeně omezuje umisťování drobných přidružených staveb
sloužících jako zázemí či příslušenství rodinných domů zejména u historické zástavby v centrálních částech
sídel (starých dvorů).
I6.
I6.1.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční doprava:
Koncepce dopravní infrastruktury byla respektována. Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Milavče
neovlivní svým rozsahem a charakterem systém silniční dopravy v řešeném území.
Účelové komunikace:
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Milavče nevznáší požadavky na vybudování nových účelových
komunikací. Polní cesty budou konkrétně vymezeny plánem společných zařízení v budoucích komplexních
pozemkových úpravách
Doprava v klidu:
Plochy, navržené Změnou ÚP č.1 nevyvolají požadavky na vybudování nových parkovacích stání.
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Cyklistická a pěší doprava:
Navržené řešení neovlivní stávající cyklistické a pěší trasy. Pro rozvoj těchto forem dopravy budou
v budoucnu využity polní cesty vymezené plánem společných zařízení komplexních pozemkových úprav.
Železniční doprava:
Navržené řešení neovlivní tento druh dopravy.
Letecká doprava:
Lokality řešené Změnou č.1 ÚP Milavče nejsou situovány v blízkosti letiště ani vzletové a přistávací
dráhy ani neleží v OP letiště.
I6.2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní zdroje a zásobování vodou:
Změna č.1 ÚP koncepci zásobování vodou není.

Odvádění dešťových a čištění odpadních vod:
Koncepce likvidace odpadních vod v sídlech Milavče, Božkovy a osadě Na Ovčině zůstává
zachována.
Změna ÚP Milavče č.1 mění koncepci odvádění a čištění odpadních vod v sídle Radonice. Nově se
navrhuje na základě rozhodnutí obce vybudování samostatné splaškové kanalizace a centrální čistírny
odpadních vod západně od Radonic.
Odvádění dešťových vod:
Doporučeny jsou přírodě blízké způsoby nakládání s dešťovými vodami, tzn. např. zadržovací
nádrže s přepadem a postupným upouštěním, vsakovací jímky, retenční tůně, apod.
ENERGETIKA
Zásobování elektrickou energií:
Navržené změny nebudou mít vliv na celkovou koncepci zásobování území elektrickou energií.
Zásobování zemním plynem a teplem:
Navržené změny nebudou mít vliv na celkovou koncepci zásobování území plynem.
Obnovitelné zdroje:
V navržené lokalitě se nepředpokládá s umístěním žádných zdrojů z obnovitelných energií.
DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Změnou č.1 ÚP nedojde k ovlivnění stávajícího systému.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Koncepce nakládání s odpady zůstává zachována.
I6.3.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Stávající občanská vybavenost je respektována.

I6.4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Změna č.1 ÚP vymezuje na základě zpracované územní studie nová veřejná prostranství v oblasti
Na Brandejse, která budou tvořit kostru dopravní obsluhy této lokality.
I7.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Lokality navržené Změnou č.1 ÚP nemají zásadní vliv na koncepci uspořádání krajiny.

I7.1.

ÚSES
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Změna č.1 ÚP do vymezeného systému nezasahuje.
I7.2.

PROSTUPNOST KRAJINY
Nebude Změnou č.1 ovlivněna.

I7.3.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Změna ÚP č.1 nenavrhuje nová protierozní opatření.

I7.4.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI A OBNOVA PŘÍZNIVÉHO VODNÍHO REŽIMU KRAJINY
V řešeném území se uplatňují vymezená záplavová území se stanovenou hranicí odpovídající
průtoku velkých vod Q5, Q20, Q50 a Q100. Nově vymezená plocha veřejných prostranství zasahuje do Q100 řeky
Zubřiny. Při projednávání územní studie s tímto záměrem Povodí Vltavy s.p. souhlasilo.
I7.5.

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A PLOCHY, INVESTICE DO PŮDY
Lokality navržené Změnou č.1 ÚP zásadním způsobem nemění odtokové poměry v území. Místní
komunikace zpřístupňující lokalitu Na Brandejse bude výškově navřena tak, aby byla zachována niveleta
okolního terénu.
I7.6.

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Ochrana ložisek nerostných surovin:
Lokality navržené Změnou č.1 ÚP se nedotýkají zájmů ochrany ložisek nerostných surovin.
Sesuvná území, svahové deformace a oznámená hlavní důlní díla se v řešeném území nevyskytují.

I8.

STARÉ ZÁTĚŽE, POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY
V lokalitě řešené Změnou č.1 ÚP se nenachází žádná evidovaná stará skládka, která se považuje
za místo možného ekologického rizika.
Do východní části řešeného území zasahuje koridor radioreléové trasy Ministerstva obrany, v jehož
trase není možné zřizovat bez souhlasu Ministerstva obrany stavby přesahující 200 m nad terén). Ostatní
zařízení či lokality důležité pro obranu státu, vojenské objekty s jejich ochrannými pásmy ani významná
zařízení civilní ochrany (zájmy Armády ČR, zájmy Ministerstva obrany ČR) se v řešeném území
nenacházejí. Nejsou zde zastoupeny ani plochy požární ochrany.

J.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území se soustřeďuje na vyhodnocení počtu proluk
a dosud nezastavěných pozemků v rámci stabilizovaných ploch pro bydlení a dále pak ploch přestaveb –
viz tabulka níže:
Označení plochy
Celková
Počet
Počet
Předpokl.
/ číslo pozemku dle KN
plocha
rodinných bytových
počet
(m2)
domů
jednotek
obyvatel
p.č. 60/2 (Milavče)
1 070
1
1
3
p.č. 84 (Milavče)
900
1
1
3
p.č. 38 (Milavče)
1180
1
1
3
p.č. 247 (Milavče)
1170
1
1
3
p.č. 74/1, 73/1 (Milavče)
780
1
1
3
p.č.
891/1,
894,
893
1 830
1
1
3
(Radonice)
P01-BO (Radonice)
3 580
2
2
6
Celkem
8
8
24
Potenciál využití zastavěného území spolu s vymezenými plochami přestaveb v oblasti bydlení byl
stanoven na cca 8 bytových jednotek, resp. rodinné domy pro cca 24 obyvatel.
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Od platnosti ÚPD byly v obci vystavěny celkem 4 rodinné domy a počet obyvatel za 5 let vzrostl
z 581 (1.1.2014) na 597 (1.1.2019).
Zpracovatel společně s pověřeným zastupitelem zhodnotil potřebnost vymezených zastavitelných
ploch pro bydlení vymezené platným ÚP.
V níže přiložené tabulce jsou uvedeny předpokládané (orientační) počty nových rodinných domů,
resp. bytových jednotek a počet obyvatel v těchto objektech v jednotlivých nově navržených a upravených
zastavitelných plochách řešeného území.
Označení plochy

R05-BO (Milavče-severozápad)-ruší se
Z1.R03-BO (Milavče-západ)
Z1.R06-BO (Radonice-severozápad)
Z1.R09-BO (Milavče-západ)
Z1.R10-BO (Milavče-východ)
Celkem

Celková
plocha
lokality
(ha)
-0,32
0,593
0,463
0,300
0,890
-

Počet
rodinných
domů

Počet
bytových
jednotek

Počet
obyvatel

-5
4
3
2
1
5

-5
4
3
2
1
5

-15
12
9
6
3
15

Bilance Změny č.1 ÚP:
4 rodinné domy vystavěny
5 rodinných domů redukováno
10 rodinných domů nově vymezeno

K.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ
Širší vztahy nejsou navrženým řešením Změny č.1 dotčeny.

L.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Zadání Změny č.1 bylo součástí zprávy o uplatňování. Změna č.1 ÚP Milavče je zpracována
v souladu se zadáním Změna ÚP

M.

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

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

N.

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

Bonitované půdně ekologické jednotky:
Ochrana se realizuje formou vymezených bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Podmínky ochrany ZPF vyplývají ze zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (Ochrana ZPF
při územně plánovací činnosti) a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších úprav. Kvalita ZPF je
hodnocena dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k odnímání
půdy ze ZPF. Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny „Třídy ochrany zemědělského půdního
fondu“, zařazující jednotlivé pětimístné kódy BPEJ do 5 tříd přednosti v ochraně (I. až V.).
Využití půd v řešeném území: zemědělská půda 72,8 % (886 ha), lesy 17,8 % (217 ha), vodní plochy
1,2 % (14 ha), zastavěné plochy 1,3 % (16 ha) a ostatní plochy 6,9 % (84 ha) z celkové výměry správního
MSP, projektová kancelář s.r.o., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 06094261
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území obce. Z celkové výměry zemědělské půdy činí orná půda 80,7 % (715 ha), TTP 17,8 % (158 ha)
a zahrady 1,5 % (12 ha). V řešeném území se vyskytují půdy všech tříd přednosti v ochraně (BPEJ).
Vyhodnocení navrženého řešení na předpokládané zábory ZPF je uvedeno v následující tabulce:
Způsob využití plochy

R01-BO

Plochy bydlení

Výměra
lokality
(ha)

Zábor
ZPF
(ha)

2,683

2,460

Zábor ZPF podle kultur
(ha)

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)

trvale
travnatý
povrch

zahrady
a sady

1,066

-

-

-

1,214

-

1,214

-

-

0,180

0,180

orná
půda

I.

II.
-

III.
-

IV.

V.

- 1,066

-

P01-BO

Plochy bydlení

0,470

0,094

-

0,094

-

-

-

-

- 0,094

Z1.R01-BO

Plochy bydlení

0,074

0,074

-

0,074

-

-

-

-

- 0,074

Z1.R03-BO

Plochy bydlení

0,653

0,653

0,270

-

0,383

- 0,270

- 0,383

Z1.R06-BO

Plochy bydlení

0,358

0,358

-

0,358

-

-

-

-

Z1.R09-BO

Plochy bydlení

0,300

0,300

0,180

-

-

- 0,300

Z1.R10-BO

Plochy bydlení

0,089

0,089

-

0,021

0,068

-

- 0,089

Plochy bydlení celkem
Plochy veřejných prostranství Z1.R02-PO obecné
Plochy veřejných prostranství Z1.R07-PO obecné

4,627

4,028

1,456

1,761

0,811 0,000 0,270 0,089 3,143 0,526

0,145

0,030

-

-

0,106

0,106

-

0,106

Plochy veřejných prostranství celkem

0,251

0,136

0,000

0,106

Z1.N01-ZT

0,242

0,000

-

-

Plochy zemědělské celkem

0,242

0,000

0,000

0,000

Z1.R05-TI

0,195

0,195

-

0,195

Plochy technické infrastruktury celkem

0,195

0,195

0,000

0,195

Z1.R04-ZV

Plochy zeleně - vyhrazené

0,376

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Z1.R08-ZV

Plochy zeleně - vyhrazené

0,047

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Plochy zeleně celkem

0,423

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Plochy změn celkem

5,738

4,359

1,456

2,062

0,841 0,000 0,270 0,089 3,173 0,827

Plochy zemědělské - TTP

Plochy smíšené výrobní

0,120 -

-

- 0,358

-

0,030

-

-

- 0,030

-

-

-

-

-

-

- 0,106

0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 0,106
-

-

-

-

-

-

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
-

-

-

-

- 0,195

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,195

Zdůvodnění navrhovaného trvalého záboru ZPF:
Z celkové rozlohy ploch změn (5,738 ha), navrhovaných v rámci Změny č.1 ÚP, dochází celkem
k záboru 4,359 ha ZPF. Na nejcennějších půdách s ochranou bonity 1. stupně není vymezena žádná
zastavitelná plocha. Na půdách s ochranou bonity 2. stupně je vymezena rozvojová plocha Z1.R03-BO,
která však nahrazuje původně vymezenou plochu R05-BO a plošně dochází k redukci předpokládaných
záborů na této kvalitní půdě o 600 m2.
Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny nové výměry upravovaných (již vymezených) ploch R01-BO,
R03-BO a nově vymezená, resp. převymezená plocha Z1.R03-BO (R05-BO). Po odečtení těchto ploch (viz
tabulka níže) dostáváme skutečnou bilanci předpokládaných záborů ZPF Změny ÚP č.1.
Lokalita

R01-BO

R05-BO

Způsob využití plochy

Plochy bydlení

Plochy bydlení

Výměra Zábor
lokality
ZPF
(ha)
(ha)

2,366

0,585

2,186

0,585

Zábor ZPF podle kultur (ha)

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)

trvale
travnatý
povrch

zahrady
a sady

1,066

-

-

-

1,120

-

1,120

-

-

0,180

0,180

0,463

-

-

orná
půda

I.

II.
-

III.
-

- 0,285

IV.
- 1,066

- 0,178
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-

-

0,122

-

-

- 0,122

Plochy bydlení celkem

2,951

2,771

1,529

1,120

R11-PO

0,350

0,350

0,350

-

-

-

0,120

-

0,230

-

Plochy veřejných prostranství celkem

0,350

0,350

0,350

0,000

0,000

0,000

0,120

0,000

0,230

0,000

R12-ZV

0,455

0,455

-

0,455

-

-

-

-

-

0,455

Plochy zeleně celkem

0,455

0,455

0,000

0,455

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,455

Plochy změn celkem

3,756

3,576

1,879

1,575

0,302 0,000 0,405 0,000 2,896 0,455

-

-

Plochy veřejných prostranství - obecné

Plochy zeleně - vyhrazené

0,302 0,000 0,285 0,000 2,666 0,000

Celková bilance předpokládaných záborů ZPF Změny ÚP č.1:
navýšení předpokládaného záboru 0,783 ha, z toho je 0,136 ha veřejných prostranství a 0,195 ha
ploch technické infrastruktury vymezených za účelem umístění čistírny odpadních vod v Radonicích,
který je veřejně prospěšnou stavbou. Pro bydlení je tak nově vymezeno 0,452 ha.
ponížení předpokládaných záborů na nejkvalitnějších půdách (I. a II. třídy ochrany) o 0,19 ha.

Zábor ZPF pro prvky ÚSES nebyl dle metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj
a Ministerstva pro životní prostředí vyhodnocen.
Ochrana lesního půdního fondu:
Celkový podíl PUPFL na výměře řešeného území je 17,8 % (217 ha). Lesy jsou chráněny ze zákona
jako významné krajinné prvky a mají stanovenu orientační hranici 50 m od okraje lesa, zabezpečující jejich
ochranu. V řešeném území se nacházejí pouze lesy hospodářské.
Změna č.1 ÚP neuvažuje s novými zábory PUPFL.

O.

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitka č. 1 – označení N1
Žadatel
Tomáš Příbek, Milavče 62, Domažlice 34401
Datum doručení
6. 11. 2019 – doručeno pořizovateli
Předmět námitky
Požadavek na zařazení pozemků 662/15, 662/16 a 665/19 v k.ú. Milavče do zastavitelných ploch
pro bydlení.
Vyhodnocení
Námitka se zamítá
Odůvodnění vyhodnocení
Žadatel měl uplatnit požadavek v rámci zprávy o uplatňování. Vymezení nové zastavitelné plochy by
znamenalo neodůvodněné zvětšení záboru ZPF. Vzhledem k tomu, že v uplynulém období nedošlo
k vyčerpání zastavitelných ploch vymezených v ÚP Milavče v takové míře, že by to znemožnilo další rozvoj
obce, nelze nové zastavitelné plochy ve změnách ÚP vymezovat, aniž by nedošlo k redukci jiných
zastavitelných ploch již vymezených.

MSP, projektová kancelář s.r.o., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 06094261
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Námitka č. 2 – označení N2
Žadatel
JUDr. Jan Šebestová, Točitá 1729/11, Praha – Krč 14000
Mgr. Marie Fajtová, Milavče 113, Domažlice 34401
Datum doručení
13. 11. 2019 – doručeno pořizovateli
Předmět námitky
a) Nesouhlas se zmenšením zastavitelného území Milavče – západ (Z1.R02-PO, Z1.R03-BO, Z1.R04-ZV,
Z1.R08-ZV) a požadavek na zachování stavu lokality Milavče – západ, kterou stanovil územní plán Milavče
z roku 2014.
b) Nesouhlas s rozšířením účelové komunikace vedoucí na hřbitov (Z1.R02-PO), která má napojit lokalitu
Milavče - západ místo původně navržené komunikace R11-PO.
Odůvodnění námitky
Změna č. 1 územního plánu neřeší faktické napojení lokality Z1.R03-BO z nově navrhované přístupové
komunikace Z1.R02-PO při převýšené terénu cca 3,5 – 5m. Tato komunikace je účelná pro napojení
pozemku parc. č. 288 v k. ú. Milavče, ale naprosto nelogická jako přístupová cesta u pozemků, které leží
u účelové komunikace vedoucí na hřbitov níže. Rozšíření by znamenalo výrazný zářez do současného
svahu a nutnost vykácet veškerou zeleň na tomto svahu. Místo toho případně žadatelky navrhují přístupovou
komunikace k lokalitě Milavče – západ na úrovni parcel č. 302/3, 302/4, 302/5, 302/2, 302/6, tato cesta by
nevyžadovala zvláštní investiční nároky. Nesouhlas se zmenšením zastavitelného území Milavče – západ,
kdy se zvětšuje zastavitelná lokalita Milavče – jihovýchod (R01-BO) a svůj nesouhlas odůvodňují. Je
překvapivé, že je navrhována redukce zastavitelného území a ploch zeleně v této lokalitě, když jediným
zdůvodněním je údajná ochrana půd 2. stupně. Výsledkem této ochrany je pouze úspora 600 m2.
Z urbanistického hlediska je podle názoru žadatelek původní plán v té podobě, jak byl uveden v územním
plánu dosud platném, výrazně vhodnější.
Vyhodnocení
Námitka se zamítá
MSP, projektová kancelář s.r.o., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 06094261

25

Změna č.1 územního plánu Milavče

Odůvodnění

Odůvodnění vyhodnocení
V dané lokalitě Milavče – západ (Z1.R04-ZV, Z1.R03-BO, Z1.R08-ZV) se celková zastavitelná plocha
zmenšuje, nicméně samotná plocha pro bydlení (BO) se zvětšuje z 5850 m2 na 6530 m2. Zmenšení
zastavitelné plochy dojde především v důsledku vypuštění veřejného prostranství R11-PO, které mělo sloužit
pro dopravní napojení dané lokality a uložení inženýrských sítí. Vybudováním tohoto veřejného prostranství
s veřejně přístupnou pozemní komunikací (R11-PO) a navazující plochou izolační zeleně (N03-ZI), byl
podmíněn rozvoj zastavitelné plochy bydlení R05-BO. Realizaci přístupové komunikace by si museli investoři
hradit z vlastních zdrojů. V průběhu platnosti stávajícího územního plánu neprojevil nikdo zájem o výstavbu
v ploše (R05-BO) a tím pádem nedošlo k vymezení veřejného prostranství, jehož součástí měla být veřejně
přístupná pozemní komunikace. Na základě výše uvedeného, došla obec Milavče k závěru, že z důvodu
lepší využitelnosti území bude nově lokalita Milavče – západ napojena ze stávající komunikace vedoucí
na hřbitov, a proto bylo nově vymezeno veřejné prostranství Z1.R02-PO, které částečně kopíruje stávající
účelovou komunikaci. Změna č. 1 územní plánu Milavče navrhuje zástavbu rodinných domů v co největší
vzdálenosti od areálu zemědělské výroby. Tím by mělo dojít k minimalizaci dopadu pachové stopy vytvářené
právě tímto areálem. Plocha pro bydlení bude nově chráněna zahradami, které budou oddělovat rodinné
domy od areálu zemědělské výroby. Zastavitelnost pozemku ve spoluvlastnictví žadatelek se sníží v ploše
bydlení o cca 38 m2 a v ploše zeleně vyhrazené cca o 20 m2. Nicméně využitelnost této lokality se
pro investory zlepší. Změna č. 1 územního plánu Milavče navrhuje lokalitu Milavče – západ, tak aby byl
vstup pro investory méně finančně náročný, jelikož je možno využít stávající dopravní a technickou
infrastrukturu.

P.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínka č. 1 – označení P1
Žadatel
JUDr. Jan Šebestová, Točitá 1729/11, Praha – Krč 14000
Mgr. Marie Fajtová, Milavče 113, Domažlice 34401
Datum doručení
9. 7. 2019 – doručeno pořizovateli
MSP, projektová kancelář s.r.o., náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 06094261
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Předmět námitky
a) Nesouhlas se zmenšením zastavitelného území Milavče – západ (Z1.R02-PO, Z1.R03-BO, Z1.R04-ZV,
Z1.R08-ZV) a požadavek na zachování stavu lokality Milavče – západ, kterou stanovil územní plán Milavče
z roku 2014.
b) Nesouhlas s rozšířením účelové komunikace vedoucí na hřbitov (Z1.R02-PO), která má napojit lokalitu
Milavče - západ místo původně navržené komunikace R11-PO.
Odůvodnění námitky
Změna č. 1 územního plánu neřeší faktické napojení lokality Z1.R03-BO z nově navrhované přístupové
komunikace Z1.R02-PO při převýšení terénu cca 3,5m a zároveň dochází k vypuštění plánované pozemní
komunikace R11-P0, která měla dle stávajícího územního plánu zajišťovat dopravní napojení lokality R05BO určené k výstavbě rodinných domů a uložení příslušných sítí. Nesouhlas se zmenšením zastavitelného
území Milavče – západ po pouhých pěti letech, kdy se zvětšuje zastavitelná lokalita Mlavče – jihovýchod
(R01-BO), která bude významně dotčena plánovanou výstavbou železničního koridoru s rychlostí 200 km/h.
Toto zmenšení zastavitelného území se dotýká pozemků ve spoluvlastnictví žadatelek, a to pozemků parc.
č. 305/31 a 305/31 v k. ú. Milavče. Se zmenšením zastavitelného území žadatelky nesouhlasí. Je
překvapivé, že je navrhována redukce zastavitelného území a ploch zeleně v této lokalitě, když jediným
zdůvodněním je údajná ochrana půd 2. stupně. Výsledkem této ochrany je pouze úspora 600 m2. Z těchto
důvodů požadují žadatelky, aby lokalita Milavče – západ zůstala ve stejném stavu jako je tomu v územním
plánu Milavče platném od roku 2014.
Odůvodnění vyhodnocení
Nevyhověno - Připomínka byla vyhodnocena v rámci vyhodnocení námitky č. 2 došlé dne 9. 7. 2019,
předmět námitky a požadavky byly totožné.
Žadatel
JUDr. Jan Šebestová, Točitá 1729/11, Praha – Krč 14000
Mgr. Marie Fajtová, Milavče 113, Domažlice 34401
Datum doručení
13. 11. 2019 – doručeno pořizovateli
Předmět připomínky
Nesouhlas se zvětšením zastavitelného území Milavče – jihovýchod (R01-B0) a nově navržené účelové
komunikaci (Z1.R07-PO).
Odůvodnění připomínky
Nevyhověno - Změna č. ÚP Milavče navrhuje výrazně zvětšit zastavitelné území Milavče – jihovýchod R01BO. Část této lokality ale bude významně dotčena plánovanou výstavbou železničního koridoru a vysokou
hlučností. O základních parametrech podoby železničního koridoru má být rozhodnuto komisí Ministerstva
dopravy ČR nejpozději do konce roku 2019, z tohoto důvodu je změna územního plánu předčasná. Nejníže
navržené nově vymezené parcely zasahují až k zúženému ochrannému pásmu dráhy a budou skutečně jen
několik metrů od řeky Zubřiny. Obec navíc hodlá v této lokalitě vybudovat účelovou komunikaci, která bude
poměrně dlouhá a jejímž účelem je propojit lokalitu Milavče – jihovýchod s obcí. Tato účelová komunikace
má být zvýšená, což ještě více zúží koryto řeky Zubřiny. Přitom dosud nejsou nad Milavčemi vybudována
žádná protipovodňová opatření, která předpokládá územní plán z roku 2014.
Vyhodnocení
Nevyhověno - Zvětšení zastavitelného území Milavče – jihovýchod (R01-BO) i nově navržená účelová
komunikace Z1.R07-PO není v rozporu se železničním koridorem, trasa koridoru není touto změnou dotčena
a koridor zůstává neměnný. Soulad navrhované změny s koridorem potvrdily i dotčené orgány v rámci
uplatněných stanovisek ke společnému i veřejnému projednání změny č. 1 územního plánu Milavče.
Ministerstvo dopravy vydalo souhlasné stanovisko s rozšířením zastavitelné plochy R01-BO i nově navržené
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účelové komunikace Z1R07-PO. Povodí Vltavy souhlasilo s návrhem změny ÚP včetně umístění účelové
komunikace Z1.R07-PO v rámci uplatněných stanovisek. Hlukové zatížení uvedené lokality a celé obce
Milavče bude řešeno v rámci protihlukových opatření spojených s realizací stavby nové železnice.

Q.

05
06

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Odůvodnění Změny č.1 ÚP má celkem 30 stran.
Grafická část Odůvodnění Změny č.1 ÚP obsahuje tyto 2 výkresy:
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů PF

M 1:5 000
M 1:5 000

Změna č.1 ÚP je kompletně zpracována digitálním způsobem v programu ArcGis. Data budou
v kompletní podobě poskytnuta obci (vektorová zdrojová data, editovatelné podoby textové části, PDF všech
výkresů). Součástí dokumentace je datový nosič, na kterém je změna č.1 ÚP zpracována ve formátech *.pdf,
*.doc, *.mxd a dalších vektorových formátech.

R.

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK

Pro účely Změny č.1 ÚP Milavče jsou definovány tyto vybrané pojmy:
a)
Areál je zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití.
Součástí areálu jsou zpravidla pozemky zeleně, provozních prostranství (manipulační a obslužné
plochy, plochy pro parkování a odstavování vozidel apod.) nebo rezervní plochy pro rozšíření areálu.
b)
Brownfields jsou opuštěná, zanedbaná, nevyužívaná nebo nevhodně využívaná území povětšinou
v zastavěném území, která mohou, ale nemusí vykazovat ekologickou zátěž. Tato území
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou určená k regeneraci, dostavbě, případně k asanaci a nové
výstavbě odpovídající navrhované urbanistické koncepci.
c)
KZP - koeficient zastavěné plochy - je podíl maximální zastavěné plochy pozemku k pozemku
či vzájemně souvisejícím pozemkům určeným k umístění stavby. Do koeficientu zastavěné plochy se
počítají pouze nadzemní stavby, nezapočítávají se zpevněné plochy. Cílem stanovení tohoto
koeficientu je určení maximální hustoty urbanistické struktury v dané ploše.
d)
KZ - koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítávaných ploch zeleně k pozemku
či pozemkům určeným k umístění stavby.
e)
Plochy přestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavěném území vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
f)
Plochy stabilizované tvoří území se zachovaným dosavadním charakterem a vysokou mírou stability
využití i prostorové struktury zástavby, zeleně nebo krajiny, v níž ÚP nepředpokládá podstatné
změny (viz legendy grafické části ÚP).
g)
Plochy změn zahrnují rozvojová území, v nichž je předpokládán kvalitativně odlišný způsob jejich
využití (viz legendy grafické části ÚP).
h)
Územní rezervy jsou povětšinou ty části nezastavěného území, jejichž charakteristiky budou
v budoucnosti prověřeny, zdali jsou vhodné pro stanovený účel (viz legendy grafické části ÚP).
Jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by podstatně ztížil nebo znemožnil
prověřované budoucí využití.
i)
Řemeslná výroba, služby mající charakter výroby – výroba v malém rozsahu produkce a
využívaných ploch, bez velkých nároků na přepravu, bez negativních dopadů na životní prostředí,
které nepřesahují hranice jednotlivých areálů (např. truhlářství, klempířství, zámečnictví, sklenářství,
výroba lahůdek, malé pekárny apod.)
Pro účely Změny č.1 ÚP Milavče jsou definovány tyto používané zkratky:
AOPK ... Agentura ochrany přírody a krajiny
BP... bezpečnostní pásmo
BPEJ … bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV … čistička odpadních vod
ČSÚ … český statistický úřad
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DP … dobývací prostor
DTS … distribuční trafostanice
EO … ekvivalentní obyvatel
ES … ekologická stabilita
CHLÚ … chráněné ložiskové území
IP … interakční prvek
KN … katastr nemovitostí
KZ … koeficient zeleně
KZP … koeficient zastavěné plochy
LBC … lokální biocentrum
LBK … lokální biokoridor
MÚ … městský úřad
MMR … ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP … ministerstvo životního prostředí
NN … nízké napětí
OP … ochranné pásmo
ORP … obec s rozšířenou působností
PF… půdní fond
PK... pozemkový katastr
PUPFL … pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR ČR … Politika územního rozvoje ČR 2008
RBC … regionální biocentrum
RBK … regionální biokoridor
RD … rodinný dům
STL … středotlaký
SZ … stavební zákon
TTP … trvalý travní porost
ÚAP … územně analytické podklady
ÚAN … území s archeologickými nálezy
ÚP … územní plán
ÚPD … územně plánovací dokumentace
ÚS … územní studie
ÚSES … územní systém ekologické stability
VKP … významný krajinný prvek
VN … vysoké napětí
VVN … velmi vysoké napětí
VPS … veřejně prospěšná stavba
VPO … veřejně prospěšné opatření
VTL … vysokotlaký
ZD … zemědělské družstvo
ZPF … zemědělský půdní fond
ZÚR PK … Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

S.

POUČENÍ

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

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

Vojtěch Weber
starosta obce

…..………………………………….

Lubomír Ondruš
místostarosta obce

………….……………………………….
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Datum vyvěšení: ……………….
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(15 dní)

Zastupitelstvo obce Milavče příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon),
v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 50 až 54 stavebního zákona, ve spojení
s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, §
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

Oznamuje

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
že usnesením Zastupitelstva obce Milavče č………….…….
ze dne ………………..

vydává
po provedeném řízení podle §§50 až 53 stavebního zákona a ve vazbě na §§171 až 174 správního řádu,
podle §54 stavebního zákona
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VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je vymezeno hranicí správního území obce Milavče (ZÚJ/kód obce 553948) o rozloze
1218 ha. Řešené území tvoří 2 katastrální území Milavče (694509) a Radonice u Milavčí (738255),
ve kterých se nachází sídla Milavče, Božkovy a Radonice; dále pak osada Na Ovčině, Byšensko,
Šedlbauerův mlýn a Nový mlýn a dvě samoty při železniční trati. Trvale zde žije 581 obyvatel (k 1.1.2014).
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A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území se vymezuje k 1.9.2014 1.4.2019 a to v rozsahu zakresleném na všech výkresech
grafické části ÚP.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B1.

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
ÚP stanovuje tyto hlavní cíle rozvoje řešeného území:
a) zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v sídlech;
b) upřednostnit intenzifikaci využití zastavěných území před plošným rozvojem mimo zastavěná
území;
c) odklonit silnice III. třídy č.1834 a č.1831 z centra Milavčí vybudováním přeložky této silnice
trasované paralelně s železniční tratí mezi Milavčemi a místní částí Na Brandejsce;
d) stabilizovat a rozvíjet v sídlech veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně;
e) stanovit koncepci stabilizace a podmínky rozvoje výrobních zemědělských areálů;
f) respektovat přírodní a kulturní hodnoty území;
g) realizovat protierozní a protipovodňová opatření;
h) realizovat opatření ve volné krajině za účelem její stabilizace a posílení biodiverzity;
i) doplnit chybějící sítě a zařízení technické infrastruktury (zejména odvádění a čištění vod v sídle
Radonice).

B2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

B2.1.

KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj následujících kulturních hodnot území:
ARCHITEKTONICKY HODNOTNÉ OBJEKTY (či soubory objektů):
a) kaple sv. Jakuba v Radonicích (K1);
Způsob ochrany:
- chránit tuto hodnotu při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter
stavby a jejího okolí, aby nemohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných
historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení
architektonické jednoty celku,
- tuto hodnotu ÚP vymezuje jako stavbu, pro kterou je povinné zpracování architektonické části
projektové dokumentace stavby autorizovaným architektem – viz kap. O. textové části výroku
ÚP.
- při veškerých stavebních úpravách zachovat solitérní polohu stavby, objemové, resp. hmotové
řešení stavby a její celkový charakter,
- rozvíjet a kultivovat předprostor stavby a okolní parter,
b) roubené stavení č.p.38 v Radonicích (K2);
Způsob ochrany:
- při veškerých stavebních úpravách zachovat objemové, resp. hmotové řešení stavby a její
celkový charakter,
- hmotové, architektonické (ve smyslu použitého tvarosloví) řešení nových staveb
v území sousedícím s výše uvedenou hodnotou je třeba navrhovat s respektem k této hodnotě,
c) kaple sv. Vojtěcha v Božkovech (K3);
Způsob ochrany:
- při veškerých stavebních úpravách zachovat objemové, resp. hmotové řešení stavby a její
celkový charakter,
- rozvíjet a kultivovat předprostor stavby a okolní parter.
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URBANISTICKY HODNOTNÉ PROSTORY:
d) Milavečská náves včetně okolní zástavby (U1);
e) Radonická náves včetně okolní zástavby (U2);
f) Jižní část sídla Božkovy (U3);
Způsob ochrany výše uvedených urbanisticky hodnotných prostorů:
- hmotové řešení nových staveb a stavební úpravy stávajících objektů ve frontách vymezujících
tyto prostory je třeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru urbanisticky cenného
prostoru a k jeho estetické hodnotě,
- je nutno respektovat umístění staveb na pozemcích ve vztahu k veřejnému prostranství,
- je nutno zachovat architektonické provedení vjezdových bran, které je typické v těchto sídlech,
tzn. zděné pilíře s dřevěnými vraty, případně vstupní brankou;
- při revitalizaci či úpravách parteru těchto prostorů dbát na zklidnění dopravy, dostatečné
dimenze a rozlišení odstavných ploch, zastoupení sídelní zeleně a doplnění drobných staveb
a prvků parterového mobiliáře,
- doplnit urbanistickou strukturu jihozápadní části Radonické návsi;
- zachovat a podporovat komorní charakter kompaktního sídla Božkovy.
B2.2.

PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj následujících přírodních hodnot území.
VÝZNAMNÉ BIOTOPY:
a) „Za Stuncí“ (P1);
Způsob ochrany:
- při veškerých zásazích je nutné zachovat přírodní ráz místa,
- zachovat či prohloubit přirozený charakter druhově pestrých společenstev mokrých luk.

C.

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTUCKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C1.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
ÚP stanovuje následující základní principy urbanistické koncepce:
a) rozvíjet sídla:
- tak, aby dominantní podíl ve struktuře zástavby zaujímaly plochy bydlení;
- prioritně doplněním pozemků s možností stavět v místech nevyužitých v rámci zastavěného
území,
- vymezováním zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území a s ohledem
na možné ovlivnění krajinného rázu, (tzn. bez vymezování nových sídel či samot);
b) minimalizovat rozsah koridoru N02-DD navrhované přestavby železniční trati č.180 procházející
sídlem Milavče;
c) zachovat dopravní spojení mezi Milavčemi a místní částí Na Brandejsce ve vazbě na navrhovaný
železniční koridor;
d) nerozvíjet výrobní plochy v jižní části sídla Milavče po dobu vymezení koridoru plánované
modernizace železniční trati;
e) plochy výroby rozvíjet v návaznosti na zemědělský areál umístěný severně od Milavčí tak,
aby jejich provozem nebylo negativně ovlivněno bydlení v Milavčích a uvnitř hranic regulace
nezastavěného území, kde nebudou stavby výrazně pohledově exponovány v krajině;
f) důsledně rozvíjet pásy izolační a ochranné zeleně separující plochy bydlení v severní části sídla
Milavče od bezprostředně navazujících zemědělsky obhospodařovaných ploch;
g) odklonit přístupovou komunikaci obsluhující zemědělský areál umístěný severně od Milavčí
mimo zastavěné území;
h) nerozvíjet plochy bydlení v návaznosti na sídlo Milavče severozápadním směrem;

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

7

Územní plán Milavče
i)

doplnit urbanistickou strukturu v centru Radonic tak, aby došlo k uzavření jihozápadního okraje
návsi;
j) minimalizovat plošný rozvoj sídla Božkovy;
k) posílit význam a hodnotu ploch veřejných prostranství;
l) umožnit rozvoj občanského vybavení v sídlech;
m) podpořit rozvoj koupaliště mezi Milavčemi a Božkovy;
n) respektovat výškovou hladinu současné zástavby ve vazbě na morfologii terénu;

C2.

VYMEZENÍ PLOCH
Pro každou plochu je stanoveno funkční využití formou plochy s rozdílným způsobem využití,
podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání. Níže uvedené plochy jsou opatřeny
kódováním: např. pod kódem R01-BO je označena plocha změny (R) s pořadovým číslem (01) a typem
plochy bydlení (BO).
C3.

PLOCHY ZMĚN
Plochy změn jsou v ÚP dále děleny na: zastavitelné plochy, resp. rozvojové (pod kódem RXX-XX);
plochy přestavby (pod kódem PXX-XX) a plochy změn v nezastavěném území (pod kódem NXX-XX).
C3.1.
Kód

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy (RXX-XX):
Název / umístění
Navržený způsob využití

Plocha (m2)

R01-BO

Milavče - jihovýchod

plochy bydlení (BO)

23660 27380

R02-BO

Na Ovčině

plochy bydlení (BO)

670

R03-BO

Radonice - sever

plochy bydlení (BO)

7 730

R04-VZ

Milavče - severozápad

R05-BO

Milavče - severozápad

plochy výroby a skladování - zemědělské
(VZ)
plochy bydlení (BO)

R06-BO

Milavče - východ

plochy bydlení (BO)

R07-VZ

Milavče - sever

R08-BO

Božkovy - sever

plochy výroby a skladování - zemědělské
(VZ)
plochy bydlení (BO)

R09-ZV

Milavče - severozápad

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

7 600

R10-BO

Radonice - východ

plochy bydlení (BO)

2 700

R11-PO

Milavče - severozápad

plochy veřejných prostranství - obecné (PO)

4 390

R12-ZV

Radonice - sever

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

4 550

R13-OS

Milavče - východ

6 150

R14-ZV

Radonice - východ

plochy občankého vybavení - sportovní
(OS)
plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

R15-SV

Milavče - jih

plochy smíšené výrobní (SV)

3 690

R16-OS

Milavče - západ

8 610

R17-ZV

Radonice - jih

plochy občankého vybavení - sportovní
(OS)
plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

R18-BO

Milavče - severozápad

plochy bydlení (BO)

750

Z1.R01-BO

Milavče - jih

plochy bydlení (BO)

740

Z1.R02-PO

Milavče - západ

plochy veřejných prostranství - obecné (PO)

1 450

Z1.R03-BO

Milavče - západ

plochy bydlení (BO)

6 530

Z1.R04-ZV

Milavče - západ

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

3 760

Z1.R05-TI

Radonice - západ

plochy technické infrastruktury (TI)

1 950

Z1.R06-BO

Radonice - severozápad

plochy bydlení (BO)

4 630

Z1.R07-PO

Milavče - Na Brandejse

plochy veřejných prostranství - obecné (PO)

1 060

Z1.R08-ZV

Milavče - západ

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)
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Z1.R09-BO

Milavče - západ

plochy bydlení (BO)

3 000

Z1.R10-BO

Milavče - východ

plochy bydlení (BO)

890
124350
127700

Celkem:
Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

Urbanistické, architektonické a estetické požadavky pro konkrétní zastavitelné plochy k naplnění
urbanistické koncepce:
R03-BO: tato rozvojová plocha bude dopravně propojena západním směrem na veřejné prostranství
přes plochu R12-ZV Z1.R06-BO.
P03-BO: v části plochy, která se nachází v OP pozorovacího pramenu podzemních vod není možné
zřizovat takové stavby, které by mohly ovlivnit režim podzemní vody pramene.
C3.2.
Kód

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
ÚP vymezuje tyto plochy přestavby (PXX-XX):
Název / umístění
Navržený způsob využití

2

Plocha (m )

P01-BO

Radonice - střed

plochy bydlení (BO)

3760 4170

P02-SV

Radonice - střed

plochy smíšené výrobní (SV)

5 460

P03-BO

Milavče - jih

plochy bydlení (BO)

3 250

Celkem:

12470 12880

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

Urbanistické, architektonické a estetické požadavky pro konkrétní zastavitelné plochy k naplnění
urbanistické koncepce:
P01-BO a P02-SV: změny využití území jsou podmíněny zpracováním územní studie, která určí
podmínky, za kterých je možno umístit plochy smíšené výroby situované v blízkosti ploch bydlení. Obytná
zástavba musí vytvořit souvislou hranu veřejného prostoru návsi. Výroba musí být prostorově a funkčně
separována od ploch bydlení.
C3.3.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
ÚP vymezuje tyto plochy změn v nezastavěném území (NXX-XX):
Plocha (m2)

Kód

Název / umístění

Navržený způsob využití

N01-DU

Radonice - jihovýchod

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

N02-DD

Železniční koridor ŽD6

N03-ZI

Milavče - severozápad

plochy dopravní infrastruktury - účelové
drážní (DUD)
plochy zeleně - ochranné a izolační (ZI)

N04-ZT

Radonice - sever

plochy zemědělské - TTP (ZT)

3 760

N05-ZT

Milavče - severovýchod

plochy zemědělské - TTP (ZT)

25 150

N06-ZT

Božkovy - jih

plochy zemědělské - TTP (ZT)

5 400

N07-ZT

Milavče - severovýchod

plochy zemědělské - TTP (ZT)

7 720

N08-DU

Milavče - východ

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

1 270

N09-ZT

Radonice - východ

plochy zemědělské - TTP (ZT)

N10-ZI

Milačve - severozápad

plochy zeleně - ochranné a izolační (ZI)

N11-ZT

Radonice - sever

plochy zemědělské - TTP (ZT)

880

Z1.N01-ZT

Radonice - sever

plochy zemědělské - TTP (ZT)

2 520

Celkem:

2 300
532200 477640
11 370

10 060
1 125

601235 545435

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

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

9

Územní plán Milavče
C4.
-

-

-

D.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP vymezuje systém sídelní zeleně takto:
součást systému sídelní zeleně v Milavčích je niva řeky Zubřiny;
v zastavěných územích je tento systém tvořen dílčími rozptýlenými stabilizovanými plochami
veřejných prostranství (PO), jejichž součástí je i vzrostlá zeleň, zejména v Milavčích prostor návsi
s dominantním podílem zeleně v okolí rybníku;
dále tvoří veřejná zeleň nedílnou součást ploch bydlení (BO), resp. veřejných prostranství,
umístěných v těchto plochách;
pro plynulý přechod zastavěného území ve volnou krajinu se vymezují plochy zeleně – vyhrazené
(ZV) s cílem přirozeného zakončení zástavby sídel;
plocha R12-ZV v Radonicích může být po posouzení relevantnosti vymezené hranice záplavového
území Q100 a stanovení hranice nové převedena do návrhových ploch bydlení;
pro prostorové a vizuální oddělení bydlení od zemědělsky obhospodařovaných ploch využívaných
pro pastvu dobytka na severu Milavčí se vymezují plochy zeleně ochranné a izolační (N03-ZI);
Pro koncepci systému sídelní zeleně obecně platí:
plochy sídelní zeleně jsou nezastavitelné s výjimkami uvedenými v regulativech pro výše uvedené
plochy dle kapitoly F. textové části výroku ÚP;
plochy sídelní zeleně budou dle možností vzájemně propojovány komunikacemi pro pěší a cyklisty
s návazností na veřejné prostory v zastavěném území a na účelové komunikace v krajině;
součástí navrhovaných ploch veřejných prostranství – PO bude vysoká zeleň (liniové nebo plošné
výsadby);
ve stabilizovaných plochách veřejných prostranství bude vysoká zeleň podle prostorových možností
doplňována;
k redukci na úkor staveb by mělo docházet pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech
pro funkce nezbytné k provozu obce.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

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

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Při obsluze řešeného území zůstane do budoucna prioritní stabilizovaná síť pozemních komunikací,
tj. silnice II. třídy č.183, stabilizovaná formou ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ni navazující
silnice III. třídy a účelové komunikace.
ÚP navrhuje přeložku S1 silnic III/1834 a III/1831 v paralelní trase s železniční tratí.
Dopravní napojení nových rozvojových lokalit pro bydlení bude řešeno místními komunikacemi třídy
D (obytná zóna se smíšeným provozem) tak, aby byla zajištěná maximální prostorová prostupnost
zastavěného území. Není nutné doplnit nové zastávky veřejné hromadné dopravy.

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
ÚP respektuje stávající síť účelových komunikací. Hlavní trasy polních a lesních cest jsou fixovány
stabilizovanými plochami dopravní infrastruktury – účelové (DU). Navrhuje se doplnění účelových
komunikací cca 15 m širokými koridory:
- N01-DU umožňující obsluhu zahrad situovaných za obytnou částí sídla Radonice;
- N08-DU propojující místní část sídla Milavče Na Brandejsce s okolní krajinou a zpřístupňující
bažantnici severně od Milavčí.
Dále ÚP navrhuje účelové komunikace:
- D1 zlepšující dostupnost zemědělsky obhospodařovaných ploch;
- D2 umožňující odklonění dopravy obsluhující zemědělský areál nacházející se severně od Milavčí.
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DOPRAVA V KLIDU
Stávající způsob decentralizovaného odstavování vozidel je vzhledem k charakteru sídla v zásadě
vyhovující. Navrhuje se dle potřeby zřídit parkovací místa v rámci stávajících i navržených veřejných
prostranství tak, aby byla rozmístěna pokud možno rovnoměrně a ve vazbě na místa s kumulací aktivit.
Parkování a odstavování vozidel je nutné řešit v rámci lokalit na pozemcích jednotlivých investorů
podle platných předpisů v závislosti na předpokládané kapacitě využití. Pro novou výstavbu rodinných domů
bude zajištěno vždy minimálně 1 parkovací stání na pozemku jednotlivé nemovitosti.
V rámci parterových úprav veřejných prostranství budou vymezena parkovací stání s dostatečnou
kapacitou u fotbalového hřiště. Návštěvnická parkovací stání budou také v rámci parterových úprav
vymezena u kulturního domu a školy.
D1.2.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
ÚP v souladu se ZÚR PK vymezuje plochu N02-DD určenou pro přestavbu železničního koridoru
ŽD6, procházející řešeným území v severojižním směru a upřesňuje šířkové parametry tohoto koridoru.
Koridor je v místech trasovaných sídlem Milavče lokálně zúžen. Veškerá křížení se stávající dopravní
infrastrukturou vzniklá tímto návrhem musí být řešena mimoúrovňově a nesmí nepřiměřeně omezit
prostupnost krajiny. Musí být zachováno dopravní propojení v sídle Milavče s místní částí Na Brandejsce,
umožňující automobilový provoz.
V plochách dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby dopravní infrastruktury, zůstává
v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce). V místech, kde na dopravní koridor
bezprostředně navazují plochy změn, mohou být tyto plochy po realizaci dopravní stavby rozšířeny až k její
hranici, resp. k OP. Veškerá protihluková opatření nově vzniklých staveb s hygienickými hlukovými
požadavky v plochách sousedících s dopravním koridorem budou hrazena na vlastní náklady investorů.
Trasování navrhovaného železničního koridoru musí respektovat vymezené prvky ÚSES, v případě
střetu je nutné řešit stavební opatření, která tento problém eliminují, případně vymezit a realizovat náhradní
vedení ÚSES tak, aby byla zajištěna spojitost jednotlivých skladebných prvků. Jedná se zejména o funkční
části prvku ÚSES v nivě řeky Zubřiny.
Výškové uspořádání navrhované trasy musí být navrženo s minimálním negativním dopadem
na krajinný ráz. Stavba nesmí přerušit funkční prvky „environmentální infrastruktury“ – ÚSES, přípustná jsou
technická řešení těchto střetů.

D1.3.

CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA
ÚP navrhuje cyklotrasu T1 ve směru Zahořany – Radonice – Milavče – Milavečské mohyly – Baldov.
ÚP navrhuje cestu pro pěší a cyklisty C1 umožňující v budoucnu cyklistické a pěší propojení
s Chrastavicemi a dále s Domažlicemi.

D2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D2.1.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, POŽÁRNÍ OCHRANA
Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou vychází z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje.
ÚP respektuje stávající systém zásobování pitnou vodou v sídlech Milavče a Radonice, spočívající
ve vybudovaném vodovodu pro veřejnou potřebu, který zásobuje většinu zdejších obyvatel. V uvedených
sídlech se předpokládá běžná údržba vodovodu s případnými potřebnými rekonstrukcemi sítí a zařízení.
Pro navrhované plochy změn určené k bydlení lze předpokládat dostatečnou kapacitu stávajícího vodního
zdroje. Bude však nutné podrobněji posoudit způsob napojení jednotlivých ploch v závislosti na jejich
kapacitách. Nové vodovodní řady pro potřeby napojování rozvojových ploch budou kladeny přednostně
ve veřejných prostorech a budou pokud možno zokruhovány.
V Božkovech, Na Ovčině a zbylých samotách je s ohledem na nízký počet obyvatel a investiční
náklady na realizaci vodovodu pro veřejnou potřebu výhledově počítáno s individuálním způsobem
zásobování pitnou vodou z domovních studní.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
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Koncepce systému likvidace odpadních vod v řešeném území vychází z Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Plzeňského kraje.
ÚP respektuje stávající systém čištění odpadních vod v sídle Milavče spočívající v kombinovaném
(gravitačním a výtlačném) odvedení odpadních vod oddílnou kanalizační sítí do mechanicko-biologické
centrální ČOV o stávající kapacitě 650 EO, ležící severně od Milavčí při řece Zubřině, na kterou je napojena
většina obyvatel. Přečištěné vody z ČOV jsou vyústěny do řeky Zubřiny. Kapacita ČOV je dostatečná
pro všechny navrhované plochy změn určené pro bydlení. Jiné potenciální zdroje znečistění (mimo zástavbu
určenou k bydlení) musí podléhat podrobnějšímu posouzení.
ÚP navrhuje změnu stávající koncepce systému čištění odpadních vod v sídle Radonice,
která spočívá v gravitačním odvedení odpadních vod novou oddílnou kanalizační sítí do přečerpávacích
stanic (šachtových jímek s čerpadly), ze kterých budou odpadní vody pomocí výtlačného potrubí čerpány
přes odlehčovací šachty na centrální ČOV v sousedních Milavčích.
Změna č.1 ÚP Milavče navrhuje v sídle Radonice vybudování nové samostatné splaškové
kanalizace zakončené mechanicko-biologickou ČOV s vyústěním přečištených vod do řeky Zubřiny.
Nové i rekonstruované kanalizační stoky budou vedeny přednostně ve veřejných prostorech.
V lokalitách, u kterých je možno provádět navazující výstavbu budou založeny veřejné kanalizační stoky.
Délky přípojek na veřejném prostranství budou minimalizovány. Odkanalizování nových staveb bude řešeno
výše popsaným systémem. Každou nemovitost je možné napojit (pokud je to technicky možné) jednou
samostatnou kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci.
ÚP výhledově počítá v ostatních místních částech v řešeném území, kde není s ohledem na velikost
investičně a provozně výhodné budovat ČOV a nové kanalizační sítě, s individuálním způsobem čištění
odpadních vod, spočívající ve výstavbě domovních (mikro)ČOV, např. ČOV s biokontaktory, eventuálně
provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou
náplní.
Odkanalizování nových staveb mimo dosah ČOV bude řešeno podle umístění a velikosti konkrétních
staveb buďto domovní (mikro)ČOV s vypouštěním vyčištěné vody (podle umístění stavby buď do recipientu,
je-li v blízkosti pozemku, nebo zasakováním na pozemku, umožňují-li to geologické poměry)
nebo bezodtokovou akumulační jímkou (s vyvážením na ČOV). Za domovní ČOV lze považovat
i vícekomorový septik doplněný vhodným biologickým nebo zemním filtrem. Odpadní vody z domovní ČOV
nebo akumulačních jímek budou odváženy na centrální ČOV do Milavčí.
ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
Při realizaci nových staveb, úpravách staveb stávajících nebo změně využití staveb v řešeném
území je nutné zajistit vsakování nebo zadržování povrchových vod (s postupným přepouštěním vod
do dešťové kanalizace) vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby na pozemku stavby
v souladu s vodním zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
U navrhovaných nebo rekonstruovaných účelových komunikací a cest pro pěší a cyklisty mimo
zastavěná území a zastavitelné plochy bude provedeno posouzení, zda navrhované opatření nezpůsobí
nasměrování povrchové vody směrem do zástavby. Navržené řešení bude vypracováno tak, aby došlo
k bezkoliznímu odvedení povrchových vod do recipientu nebo neškodnému rozlivu.
D2.2.

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

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Koncepce uspořádání občanského vybavení je dána potvrzením stávajících ploch sloužících této
funkci, tzn. jejich zahrnutí do ÚP jako plochy občanského vybavení – obecné (OV) a jako plochy občanského
vybavení – sportovní (OS) ve stabilizovaných částech území.
ÚP vymezuje plochy R13-OS a R16-OS pro potřeby doplnění objektů občanské vybavenosti
a sportovních ploch v areálu koupaliště a fotbalového hřiště.
Umístění občanské vybavenosti je podmínečně přípustné v plochách s rozdílným způsobem využití
pod kódovým označením BO. Stanovuje se, že do ploch bydlení lze zahrnout i stavby souvisejícího
občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod s prodejní plochou o výměře větší než 300 m2.
ÚP navrhuje v intencích zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, ochranné pásmo hřbitova v Milavčích o šíři 50 m. V ochranném pásmu
hřbitova je omezeno provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem
veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.

D4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP respektuje všechna stávající funkční veřejná prostranství.
ÚP nově vymezuje tuto plochu veřejného prostranství – obecného (PO)
a) R11-PO (Milavče - severozápad) zajišťující dopravní napojení lokality R05-BO určené k výstavbě
rodinných domů.
b) Z1.R02-PO (Milavče – západ) – zpřístupňující dopravní napojení rozvojové lokality Z1.R03-BO
c) Z1.R07-PO (Milavče – Na Brandejse) – zpřístupňující rozvojovou lokalitu R01-BO

ÚP dále umožňuje umístění veřejných prostranství v rámci ploch s rozdílným způsobem využití podle
regulativů stanovených v kap. F. textové části výroku ÚP.

E.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO
JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE,
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

E1.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Cílem koncepce uspořádání neurbanizované krajiny je vymezení ploch pro zemědělské, lesnické
a jiné hospodářské využití krajiny, včetně stanovení některých omezujících podmínek pro takové využití.
Cílem je dále ochrana stávajících ekologických a krajinářských hodnot území, včetně funkčních částí
systému ÚSES a vytvoření odpovídajících územních podmínek pro doplnění a založení dostatečného podílu
nových prvků "environmentální infrastruktury" s biologickou, ale i protierozní či krajinotvornou funkcí.
ÚP stanovuje tyto základní principy koncepce uspořádání krajiny:
a) v nezastavěném území respektovat krajinný ráz a přirozený obraz sídel v krajině;
b) zachovat souvisle přístupné krajinné celky, umožňující prostupnost a rekreační využití při udržení
reprodukční schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;
c) ÚP vymezuje v řešeném území pro účely širšího využití pohledově neexponovaného
nezastavěného území plochy „regulace nezastavěného území“, které rozlišují míru regulace
využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kap. F textové části výroku ÚP):
- pohledově neexponovaná území uvnitř vymezených ploch regulace nezastavěného území
(volnější režim),
- volné krajiny vně vymezených ploch regulace nezastavěného území (striktněji omezující
režim);
d) eliminovat nevhodné využívání krajiny;
e) podporovat péči o funkční prvky ÚSES a zajistit péči o zanedbané (částečně funkční) prvky
ÚSES (stabilizace vodního režimu, kosení luk, apod.), v lesních biocentrech podporovat
postupné přibližování k přirozené druhové skladbě;
f) zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny, tzn. schopnost udržovat biodiverzitu a odolávání
kalamitním jevům;
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g) zachovat stávající dominanty soliterní a rozptýlené zeleně ve volné krajině, podporovat a rozvíjet
krajinotvornou vegetaci;
h) realizovat protierozní opatření, revitalizační opatření na vodních tocích a další zásahy
podporující retenci vod v krajině.
E2.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN VE VYUŽITÍ KRAJINY
ÚP vymezuje plochy změn N05-ZT a N07-ZT severovýchodně od Milavčí, plochu N06-ZT na jižním
okraji Božkov, plochu N09-ZT východně od Radonic, plochy N04-ZT Z1.N01-ZT a N11-ZT na severním okraji
Radonic. a plochy N03-ZI a N10-ZI na severozápadním okraji Milavčí.
Stávající plochy ZPF budou zachovány a chráněny pro zemědělské využití s výjimkou ploch
určených k zastavění uvedených v kap. C3. textové části ÚP a ploch systému sídelní zeleně dle kap. C4.
a prvků ÚSES dle kap. E3. Stávající vodní plochy, toky, vodní zdroje a jejich ochranná pásma jsou chráněny
pro plnění biologických a vodohospodářských funkcí v krajině. Dále je třeba respektovat volný pruh
v minimální šíři 8 m alespoň na jednom břehu podél vodních toků pro jejich správu a údržbu.

E3.

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

E3.1.

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
Nejvyšší nadregionální hierarchická úroveň (NR) se v řešeném území nevyskytuje. ÚP respektuje
regionální ÚSES dle ZÚR PK, dále jej zpřesňuje a vymezuje jeho skladebné části.

Přehled skladebných částí ÚSES na regionální hierarchické úrovni včetně vymezených VPO je
uveden v následující tabulce:
Označení
Charakteristika
Název
Plocha
Kód
k.ú.
VPO
RBC 1
funkční, hydrofilní
1044 –
23,111 ha
Radonice u
Spálený Mlýn
Milavčí
RBK1
funkční, hydrofilní
Spálený Mlýn - 7,256 ha
Radonice u
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RBK 2

funkční, hydrofilní

RBK 3

funkční, hydrofilní

Chotiměř
Spálený Mlýn Chotiměř
Spálený Mlýn Chotiměř

2,094 ha

-

Milavčí, Milavče
Milavče

5,240 ha

-

Milavče

E3.2.

LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
Přehled skladebných částí ÚSES na lokální hierarchické úrovni včetně vymezených VPO je uveden
v následující tabulce:
Označení

Charakteristika

Název

Plocha

LBC 2

funkční, hygrofilní

U Tůní

18,571 ha

Kód
VPO
-

LBC 3

funkční, hygrofilní

20,507 ha

-

LBC 4

18,499 ha

-

Milavče

Kozí Doly
Držalka

8,125 ha
7,631 ha

-

Radonice u Milavčí
Radonice u Milavčí

LBC 7
LBC 8

funkční,
hydrofilní+mezofilní
funkční, mezofilní
funkční,
hydrofilní+mezofilní
funkční, hygrofilní
funkční, hygrofilní

Na velkých
lukách
Odlivky

Radonice u Milavčí,
Milavče
Milavče

1,301 ha
0,640 ha

-

Milavče
Milavče

LBC 9

funkční, hygrofilní

1,916 ha

-

Milavče

LBC 10
LBC 11

funkční, hygrofilní
funkční, hygrofilní

3,375 ha
0,313 ha

-

Milavče
Radonice u Milavčí

LBC 12

nefunkční,
hygrofilní

V Lubnicích
Pod
Ševčíkovou
skálou
V Liščích
jamách
Bahnice
Husmánkův
Mlýn
Na Lánu

0,399 ha

VPO01

Milavče

LBC5
LBC 6

k.ú.

Cílový stav LBC 12: Obnovená přírodě blízká vodoteč s doprovodem břehových porostů přirozené skladby a
lemem extenzivní přirozené druhově pestré aluviální louky v návaznosti na budoucí úpravu LBC v sousedním
území.

LBK 4

funkční, hygrofilní

LBK 5

funkční, hygrofilní

LBK 6

funkční,
hygrofilní+mezofilní
nefunkční,
mezofilní

LBK 6

Na
Novinách

Nad
rybníčky
Nad
rybníčky

5,122 ha

-

Milavče

4,368 ha

-

5,303 ha

-

Radonice u Milavčí,
Milavče
Radonice u Milavčí

0,063 ha

VPO02

Radonice u Milavčí

Cílový stav LBK 6: V Z části tok s přirozenými břehovými porosty, extenzivně kosené přirozené druhově pestré
nivní louky. Ve V části úžlabina s porosty přirozené druhové skladby a věkové struktury s přírodě blízkými
podrostními formami lesního hospodaření. Na Z hranici budoucí propojení biokoridoru pozemky orné půdy v
návaznosti na řešení v sousedním území.

LBK 7
LBK 7

funkční, mezofilní
nefunkční,
mezofilní

Na Křídle
Na Křídle

3,526 ha
0,527 ha

VPO03

Radonice u Milavčí
Radonice u Milavčí

Cílový stav LBK 7: Propojený pás porostních okrajů přirozené dřevinné skladby a struktury s pestrými lesními a
ekotonovými společenstvy s přírodě blízkým podrostním lesním hospodařením. Mimo les propojený pás krajinné
zeleně s přirozenými druhy dřevin.

LBK 8

funkční, mezofilní

Houvareční

1,880 ha

-

Radonice u Milavčí
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LBK 8

nefunkční,
mezofilní

Houvareční

1,630 ha

VPO04

Radonice u Milavčí

Cílový stav LBK 8: Mimo les propojený pás krajinné zeleně s přirozenými druhy dřevin, resp. pozemky
extenzivní louky doplněné rozptýlenou či liniovou zelení. V lesním úseku porost přirozené dřevinné skladby a
struktury s přírodě blízkým podrostním lesním hospodařením.

LBK 9
LBK 10
LBK 10

funkční,
hygrofilní+mezofilní
funkční, hygrofilní
nefunkční,
hygrofilní

U Kapličky

2,447 ha

-

Milavče

V
Rybníčkách
V
Rybníčkách

1,869 ha

-

Milavče

0,409 ha

VPO05

Milavče

Cíl: Obnovená přírodě blízká vodoteč s doprovodem břehových porostů přirozené skladby a lemem extenzivní
přirozené druhově pestré aluviální louky.

LBK 11

funkční, hygrofilní

LBK 12
LBK 13

funkční, hygrofilní
funkční, hygrofilní

Zahořanský
potok
U Rybníka
Komanský

0,756 ha

-

Radonice u Milavčí

3,812 ha
0,404 ha

-

Milavče
Radonice u Milavčí

E4.

PROSTUPNOST KRAJINY
ÚP respektuje a stabilizuje stávající účelové komunikace v krajině. Pro posilování vazeb a zkvalitnění
prostorové prostupnosti krajiny jsou navrženy úpravy stávajících cest v rámci ploch zemědělských-TTP (ZT),
ploch zemědělských-ZPF (ZZ) a ploch lesních (LS). Navržená účelová komunikace N08-DU zajišťuje
dopravní obsloužení bažantnice situované severovýchodně od Milavčí. Dimenzovány budou prioritně
pro společné užívání pro potřeby obhospodařování zemědělského půdního fondu, pěšími i cyklisty.
Navržená účelová komunikace D1 zlepšuje dopravní dostupnost zemědělsky obhospodařovaných ploch, C1
umožňuje budoucí pěší a cyklistické propojení Milavčí s Chrastavicemi.

E5.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Pro zajištění ochrany území ÚP stanovuje tyto podmínky:
a) ÚP vymezuje plochy pro realizaci protierozních opatření, na kterých je třeba realizovat potřebná
technická opatření;
b) ÚP navrhuje plochy N04-ZT Z1.N01-ZT, N11-ZT a N06-ZT, které mají postupnou přeměnou
pásu orné půdy na trvalý travní porost v návaznosti na zastavěné území ochránit hranu zástavby
v ohrožených místech před přívalovými dešti a smyvem ornice;
c) ÚP navrhuje plochy N05-ZT a N07-ZT pro zatravnění příkrých neúrodných půd;
d) ÚP vymezuje plochu N09-ZT pro zatravnění dráhy soustředěného odtoku dešťových vod;
e) vysazovat přirozenou vegetaci podél komunikací, cest a v údolnicích vodních toků;
f) realizovat prvky ÚSES jako součást revitalizace krajinných prvků, zejména v rámci zastavěných
území a v návaznosti na něj se stabilizační protierozní funkcí (výsadba doprovodné vegetace,
údržba nezpevněných ploch, zamezení další výstavby v blízkosti toků, atd.).

E6.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
ÚP stanovuje následující protipovodňová opatření:
a) revitalizace směrově upravených a zatrubněných vodních toků na prakticky všech vodních tocích
v řešeném území;
b) poldry, rozlivová území a malé retenční nádrže a tůně v rámci ploch zemědělských – TTP (ZT)
zejména v nivě Zubřiny, Zahořanského potoku a bezejmenného vodního toku pramenícím
u Božkov;
c) zvýšit kapacitu retenčních nádrží východním směrem od Radonic.

E7.

DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
ÚP stanovuje následující opatření ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny:
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a) revitalizace vodních toků, návrh návratu vodotečí do původních tras, event. obnova a tvorba
dalších mokřadních biotopů v okolí, v ÚP vymezeno také jako součást ÚSES, jedná se zejména
o nivu řeky Zubřiny a bezejmenné vodoteče pramenící u Božkov;
b) zakládání liniové zeleně (oboustranných alejí nebo stromořadí) podél účelových komunikací
v krajině;
c) obecně zakládání nelesní liniové, skupinové či solitérní zeleně; zakládání druhově pestrých
extenzivních luk či extenzivních ovocných sadů na hospodářsky obtížně využitelných plochách,
zakládání různých mokřadních biotopů atd.
E8.

KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
ÚP stanovuje koncepci rekreačního využívání krajiny:
a) ÚP navrhuje plochu R13-OS, situovanou při silnici mezi sídly Milavče a Božkovy, která je určena
k rozvoji volnočasových sportovně-rekreačních aktivit;
b) ÚP navrhuje cykloturistickou trasu T1 Zahořany – Radonice – Milavče - Baldov.

F.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Základní skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Pro každou základní plochu je vždy
v souladu s koncepcí rozvoje řešeného území stanoven typ plochy s rozdílným způsobem využití
a podmínky prostorového uspořádání. Minimální velikost vymezované základní plochy je zpravidla 0,5 ha,
plochy menší než 0,5 ha mohou být zahrnuty do základních ploch, které slouží jinému účelu využití.
Výjimečně jsou samostatně vymezeny menší základní plochy v rozsahu 0,2 – 0,5 ha např.: plochy technické
infrastruktury pro některá zařízení technického vybavení nadmístního významu, plochy vzniklé vymezením
solitérní stavby veřejné vybavenosti apod. Základní podmínky využití území jsou stanoveny pomocí hlavního
(převažujícího), přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného účelu využití typu plochy. Hlavní
využití znamená převažující využití základní plochy pro uvedený účel. V případě, že není hlavní využití
stanoveno, pak je využitelnost přípustného a podmíněně přípustného využití v rozsahu 0-100%.
ÚP vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
Označení Název plochy s rozdílným způsobem využití
Kód plochy
F1.
PLOCHY BYDLENÍ
BO
F2.
PLOCHY REKREACE - SOUKROMÉ
RS
F3.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OBECNÉ
OV
F4.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ
OS
F5.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – OBECNÉ
PO
F6.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ
DS
F7.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ÚČELOVÉ
DU
F8.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ
DD
F9.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
TI
F10.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ
VZ
F11.
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
SV
F12.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
VV
F13.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF
ZZ
F14.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP
ZT
F15.
PLOCHY LESNÍ
LS
F16.
PLOCHY ZELENĚ – IZOLAČNÍ A OCHRANNÉ
ZI
F17.
PLOCHY ZELENĚ - VYHRAZENÉ
ZV
F18.
PLOCHY ZELENĚ - KRAJINNÉ
ZK

F1.
PLOCHY BYDLENÍ (BO)
Hlavní využití:
- stavby pro bydlení*
Přípustné využití:
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- stavby pro rodinnou rekreaci*
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích
zvířat, vedlejší stavby slučitelné s bydlením*
Podmíněně přípustné využití:
- do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod
(dle §3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.) s prodejní plochou o výměře větší než 300 m2
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné
na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,40
- koeficient zeleně KZ=0,30
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolním terénem
- podmínkou využití plochy R18-BO je realizace izolační a ochranné zeleně v ploše N10-ZI
- ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa lze umisťovat pouze doplňkové stavby a zařízení, např.
garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, stavby pro chov domácích zvířat.
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30 pro izolované, resp. samostatně stojící domy v navrhovaných
plochách změn a zároveň koeficient zeleně KZ=0,40
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,60 pro pozemky ve stabilizovaných plochách, dále také pro dvojdomy
v navrhovaných plochách změn a zároveň koeficient zeleně KZ=0,30
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,80 pro původní usedlosti ve stabilizovaných plochách, resp. pozemek
či pozemky určené k umístění stavby do max. velikosti 300 m2
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. dvě nadzemní podlaží a podkroví
- musí být respektován charakter venkovské zástavby* s výjimkou rekonstrukce stávajících staveb, které
tento charakter nemají.
F2.
PLOCHY REKREACE – SOUKROMÉ (RS)
Hlavní využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci*
Přípustné využití:
- stavby související a slučitelné s rodinnou rekreací
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, vedlejší stavby slučitelné
s rekreací
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné
na dopravní obsluhu
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Podmínky prostorového uspořádání:
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30
- koeficient zeleně KZ=0,50
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 9 m nad okolním terénem
F3.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – OBECNÉ (OV)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- stavby pro vzdělávání a výchovu
- sociální služby
- stavby pro péči o rodinu
- zdravotní služby
- stavby pro kulturu
- veřejná správa
- vybavení pro ochranu obyvatelstva
- stavby pro vědu a výzkum
- církevní stavby
- stavby pro obchodní prodej, ubytování a stravování
- služby
- stavby a zařízení pro pohřebnictví, hřbitovy
- stavby pro řemeslnou výrobu
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství parkovacích stání
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství* o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- koeficient zeleně KZ=0,30
F4.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORTOVNÍ (OS)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport
Přípustné využití:
- ubytování a stravování
- služby
- veřejná koupaliště
- vodní toky a plochy
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- stavby pro doplňkovou funkci, např. kůlny, tribuny, vedlejší objekty slučitelné s občanskou vybaveností
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
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Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu a zemědělskou výrobu
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství odstavných stání
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 9 m nad okolním terénem
F5.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – OBECNÉ (PO)
Hlavní využití:
- veřejná prostranství
Přípustné využití:
- drobná architektura (zejména občanského vybavení) a prvky parteru
- vodní toky, plochy a prvky
- související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných
prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zeleně KZ=0,20
- na plochách veřejných prostranství v zastavěných územích a zastavitelných plochách nesmí být
umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury
F6.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)
Hlavní využití:
- dálnice a silnice
Přípustné využití:
- místní komunikace I. a II. třídy
- stavby a zařízení, které jsou součástí komunikace např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné
a izolační a ochranné zeleně*
- stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení
- autobusová nádraží
- terminály
- odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily
- hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy
- areály údržby pozemních komunikací
- čerpací stanice pohonných hmot
- související občanské vybavení
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
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Podmínky prostorového uspořádání:
- objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem zástavby respektovat
měřítko a kontext okolní zástavby a krajiny
- v plochách navrhovaných dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby dopravní infrastruktury,
zůstává v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce)
- v místech, kde na navrhovaný dopravní koridor bezprostředně navazuje na plochy změn, mohou být tyto
plochy po realizaci dopravní stavby rozšířeny až k její hranici, resp. k OP
F7.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ (DU)
Hlavní využití:
- cesty pro pěší a cyklisty
Přípustné využití:
- účelové komunikace
- místní komunikace III. a IV. třídy
- zemědělský půdní fond
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- vodní toky a plochy
- liniové trasy a plochy technické infrastruktury nadmístního charakteru
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny
F8.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ (DD)
Hlavní využití:
- stavby a zařízení drážní dopravy
Přípustné využití:
- stavby a zařízení, která jsou součástí dráhy například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, kolejiště
a doprovodné izolační a ochranné zeleně*
- zařízení pro drážní dopravu například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy
a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov
- související občanské vybavení
Podmíněně přípustné využití:
- stavby silniční a stavby a zařízení technické infrastruktury za podmínky, že souvisejí s modernizací
železniční trati a zpřístupňují rozvojovou lokalitu R01-BO
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem zástavby respektovat
měřítko a kontext okolní zástavby a krajiny
- v plochách navrhovaných dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby dopravní infrastruktury,
zůstává v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce)
- v místech, kde na navrhovaný dopravní koridor bezprostředně navazuje na plochy změn, mohou být tyto
plochy po realizaci dopravní stavby rozšířeny až k její hranici, resp. k OP
F9.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
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Hlavní využití:
- technická infrastruktura
Přípustné využití:
- stavby a provozně související zařízení technického vybavení například vodovodů, vodojemů, kanalizace
a čistíren odpadních vod
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedení, komunikační vedení
veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody
- stavby a zařízení pro zásobování plynem
- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- na plochách veřejného prostranství v zastavěných územích a zastavitelných plochách nesmí být
umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury
F10.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (VZ)
Hlavní využití:
- stavby pro zemědělství
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních
prostředků
- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže
- stavby a zařízení pro rybářské a včelařské účely
- služby mající charakter výroby
- účelové komunikace
- provozní čerpací stanice PHM v areálu
- izolační a ochranná zeleň*
- stavby a plochy zahradnictví
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- nejsou
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy výroby a skladování musí být situovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být
z nich přístupné
- pokud budou nové zastavitelné plochy umístěné v pohledově exponované poloze (např. na horizontu),
budou opatřeny izolační a ochrannou zelení*
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolním terénem
- výšková hladina zástavby* může být místně překročena s ohledem na umístění v krajině, max. však
v rozsahu 10 % z celkové plochy (např. komíny, stožáry, sila a další)
F11.
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV)
Hlavní využití:
- není stanoveno
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Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu
- stavby a zařízení pro dřevovýrobu
- stavby a zařízení pro skladování výrobků, hmot a materiálů
- skladové areály
- služby mající charakter výroby
- účelové komunikace
- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních
prostředků
- související občanské vybavení
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím zejména
stavby pro zemědělství
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy smíšené výrobní musí být situovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být
z nich přístupné
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,70
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 12 m nad okolním terénem
- výšková hladina zástavby* může být místně překročena max. však v rozsahu 5 % z celkové plochy
(např. komíny, stožáry, sila a další)
F12.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV)
Hlavní využití:
- vodní plochy a koryta vodních toků
Přípustné využití:
- další pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití
- související technická infrastruktura a veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- v okolí vodních toků umožnit jednostranný manipulační pruh o šířce min. 8 m
F13.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF (ZZ)
Hlavní využití:
- zemědělský půdní fond
Přípustné využití:
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy
- liniová vedení technické infrastruktury
- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy
zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické
dočišťovací rybníky apod.
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- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství* a doprovodné stavby pro hospodářská zvířata*, za podmínky, že
budou lokalizovány v nezastavěném území uvnitř vymezených ploch regulace nezastavěného území, a že
souhrnná zastavěná plocha těchto staveb nesmí překročit 450 m2 v každé z vymezených ploch regulace
nezastavěného území
Nepřípustné využití:
- stavby pro zemědělství s výjimkou doprovodných staveb pro hospodářská zvířata* a zařízeních a jiných
opatření pro zemědělství* umístěných ve vymezených plochách regulace nezastavěného území
- plochy technické infrastruktury nadmístního významu
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. třídy
- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zimoviště musí být lokalizovány v přímé návaznosti na dopravní infrastrukturu
F14.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP (ZT)
Hlavní využití:
- trvalý travní porost (louky a pastviny)
Přípustné využití:
- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy
- liniová vedení technické infrastruktury
- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy
zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické
dočišťovací rybníky apod.
- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství* a doprovodné stavby pro hospodářská zvířata*, za podmínky, že
budou lokalizovány v nezastavěném území uvnitř vymezených ploch regulace nezastavěného území, a že
souhrnná zastavěná plocha těchto staveb nesmí překročit 450 m2 v každé z vymezených ploch regulace
nezastavěného území
Nepřípustné využití:
- orná půda
- stavby pro zemědělství s výjimkou doprovodných staveb pro hospodářská zvířata* a zařízeních a jiných
opatření pro zemědělství* umístěných ve vymezených plochách regulace nezastavěného území
- plochy technické infrastruktury nadmístního významu
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady
- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. třídy
- zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat krajinný ráz
- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení
- je nutné zachovat stávající cesty a sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové
- zimoviště musí být lokalizovány v přímé návaznosti na dopravní infrastrukturu
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F15.
PLOCHY LESNÍ (LS)
Hlavní využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití:
- mimolesní zeleň*
- stavby a zařízení lesního hospodářství
- související dopravní a technická infrastruktura
- liniové trasy technické infrastruktury
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- dálnice a silnice, místní komunikace I., II. a III. třídy
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny
F16.
PLOCHY ZELENĚ – IZOLAČNÍ A OCHRANNÉ (ZI)
Hlavní využití:
- izolační a ochranná zeleň*
Přípustné využití:
- vodní toky a plochy
- terénní úpravy
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zeleň je v ploše N10-ZI chápána jako souvislý pás zeleně o min. šíři 8 m o min. výšce 8 m se souvislým
keřovým patrem
F17.
PLOCHY ZELENĚ – VYHRAZENÉ (ZV)
Hlavní využití:
- soukromá a poloveřejná zeleň*
Přípustné využití:
- vodní toky a plochy
- terénní úpravy
- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény, vedlejší stavby slučitelné se
zelení
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
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Podmínky prostorového uspořádání:
- plocha R12-ZV musí umožnit dopravní propojení navržené plochy R03-BO s veřejným prostranstvím
nacházejícím se západně.
F18.
PLOCHY ZELENĚ – KRAJINNÉ (ZK)
Hlavní využití:
- krajinná zeleň*
Přípustné využití:
- prvky ÚSES
- mimolesní zeleň*
- vodní toky
- terénní úpravy, valy a průlehy
- malé vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou,
ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční
schopnost území apod.
- účelové komunikace
Podmíněně přípustné využití:
- prvky technické infrastruktury, které zásadním způsobem nemění hlavní charakter této plochy
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny

G.

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

VPS01

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(modernizace železnice ŽD6 vč. vedlejších staveb)

N02-DD

VPS02

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(přeložka silnice III.třídy)

S1

VPS03

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

D2

VPS07

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(cesta pro pěší a cyklisty)

C1

V ÚP vymezuje tato VPO k založení prvků ÚSES, pro která lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit:
VPO01

VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOCENTRA

LBC 12

VPO02

VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU

LBK 06

VPO03

VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU

LBK 07

VPO04

VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU

LBK 08
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VPO05

VYMEZENÍ LOKÁLNÍHO BIOKORIDORU

LBK 10

Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nejsou konkrétně vymezeny tímto ÚP,
jsou taktéž veřejně prospěšnými stavbami.
ÚP nenavrhuje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani nevymezuje plochy
pro asanaci.

H.

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

VPS04

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
N08-DU
(účelová komunikace)
POZEMKY s p.č.: 1482/1, 625 (PK 806, 805, 802, 801, 798, 797, 794, 795, 788, 789) 1482/4, 637/1 (PK
768, 784), 1618/1 (PK 774), 1618/2, 1482/2 (PK 775), 630/2 (PK 778, 779) 623/16, 623/15, 623/14, 623/13,
623/12, 623/11, 623/10, 623/9, 778, 768, 637/13, 1482/4, 1618/6, 1618/2, 637/4, 1482/2, 630/2, 630/9,
630/10 v k.ú. Milavče
VPS05

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
R11-PO
(místní komunikace)
POZEMKY s p.č.: 287/1 (PK 135, 1649, 1653, 1658, 1661/2, 1661/1, 1667, 1668, 1669), 287/2 (PK 1649),
296 v k.ú. Milavče
VPS06

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
N01-DU
(účelová komunikace)
POZEMKY s p.č.: 962/3, 967/1, 967/2, 961/27, 872/2, 872/3, 961/5, 893 v k.ú. Radonice u Milavčí
VPS08

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
(místní komunikace)
POZEMKY s p.č.: 302/6, 288, 287/6, 287/4, 287/3 v k.ú. Milavče

Z1.R02-PO

Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, které nejsou
konkrétně vymezeny tímto ÚP, jsou taktéž veřejně prospěšnými stavbami. Také veřejná prostranství, která
nejsou konkrétně vymezena tímto ÚP, jsou ve veřejném zájmu.

I.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

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

J.

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

ÚP vymezuje v souladu s urbanistickou koncepcí pro účely ochrany území pro další rozvoj tyto
plochy územních rezerv (VXX-XX):
Kód

Název / umístění

Navržený způsob využití

V01-BO

Milavče - západ

plochy bydlení (BO)

V02-ZV

Milavče - západ

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)
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Z1.V01-BO

Radonice - sever

plochy bydlení (BO)

Celkem:

6 220
22740 24010

V plochách územních rezerv v nezastavěném území je přípustné pouze jejich současné využití
a údržba. Mohou zde být v souladu s podmínkami využití dané stabilizované plochy umístěny dočasné
stavby, např. přístřešky, mobilní objekty, demontovatelné stavby a oplocení. V plochách územních rezerv
jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.

K.

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

ÚP nestanovuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách využití území podmíněno dohodou
o parcelaci.

L.

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

ÚP vymezuje v souladu se zadáním plochy R01-BO, P01-BO a P02-SV pro prověření změn jejich
využití územní studií jako podmínku pro rozhodování v území.
Územní studie prověří a posoudí zejména koncepci veřejných prostranství včetně veřejné zeleně
v návaznosti na okolní plochy, koncepci veřejné infrastruktury, resp. dopravní řešení, napojení na technickou
infrastrukturu.
Územní studie pro tyto plochy budou pořízeny a schváleny do 4 let od vydání tohoto ÚP.
Územní studie budou vloženy do evidence územně plánovací činnosti, čímž se stanou podkladem
neopominutelným.
Podmínky pro ÚS v Radonicích podmiňující změnu využití ploch P01-BO a P02-SV:
Řešené území je principiálně rozděleno na 2 funkční části ploch bydlení a ploch smíšených
výrobních. Přesné hranice jednotlivých přestavbových ploch budou stanoveny v ÚS. V části určené
pro bydlení je třeba vymezit hranici veřejného prostoru, vytvořit frontu zástavby uzavírající jihozápadní stranu
návsi, určit principy pro parcelaci a stanovit základní parametry zástavby. Dále je třeba stanovit dopravní
obslužnost smíšené výroby a navrhnou opatření, jimiž dojde k separaci těchto dvou ploch (P01-BO a P02SV).
ÚP nevymezuje plochy pro prověření změn jejich využití územní studií jako podmínku
pro rozhodování v území.

M.

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

ÚP nevymezuje v souladu se zadáním plochy a koridory, ve kterých je vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování.

N.

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Naplnění ploch R04-VZ a R07-VZ musí předcházet realizace nové účelové komunikace D2
obsluhující zemědělský areál. Ostatní změny jsou realizovatelné kdykoli v době platnosti tohoto ÚP, zejména
je třeba využívat disponibilní stavební pozemky uvnitř zastavěného území a plochy přestaveb.
Před naplněním nebo současně s naplněním plochy R18-BO musí dojít k realizaci izolační
a ochranné zeleně v ploše N10-ZI.

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

28

Územní plán Milavče

O.

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

ÚP vymezuje objekt kaple sv. Jakuba v Radonicích (viz kulturní hodnota K1 dle kap. B2.1. textové
části výroku ÚP) jako stavbu, pro kterou je povinné zpracování architektonické části projektové dokumentace
staveb autorizovaným architektem.

P.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část ÚP (výroková část) má celkem 29 stran.
Grafická část ÚP (výroková část) obsahuje tyto 3 výkresy:
01 - Výkres základního členění
02 - Hlavní výkres
03 - Výkres VPS, VPO a asanací

M 1:5 000
M 1:5 000
M 1:5 000

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