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otisk úředního razítka :

I.

Změna č.2 územního plánu Domažlice

IA. Textová část :
1) V kapitole a) Vymezení zastavěného území se v první větě se ve výrazu : „aktualizováno k 31.5.2020“ mění datum na 30.11.2020“.
2) V kapitole c) se vkládá za 4. Odstavec končící slovy: „jsou dále identifikovány jako
Lokalita 1/x.“ nový odstavec :
„Změnou č.2 ÚP Domažlice je na Základě schváleného Zadání do územního plánu
doplněna jedna přestavbová plocha P2/1 pro zařízení komerčního vybavení (OV-K)
s příslušenstvím.“
3) V kapitole c) se za tabulku výčtu přestavbových ploch se vkládá nová položka :
„PLOCHY PŘESTAVBY :
plocha pro obchodní zařízení, jeho dopravní obsluhu a parkoviště
P2/1
OV-K
4) V kapitole d) se za tabulku Bilančních obvodů vkládá nový odstavec :
„Přestavbová plocha P2/1 vymezená Změnou č.2 ÚP Domažlice využije připojení
stávajícího objektu (bývalé jízdárny) na silniční síť, parkování zákazníků a zásobování
bude řešeno v rámci vymezené plochy.“
5) Na konci kapitoly d) se za poslední odstavec, končící větou : “Nově vymezené drobné rozvojové plochy (P1/2, P1/25, P1/42 a Z1/3) budou napojeny na stávající inž. sítě
přípojkami případně jejich prodloužením.“ doplňuje nový odstavec :
„Změnou č.2 ÚP Domažlice vymezená přestavbová plocha P2/1 využije stávající
napojení současně provozovaného areálu bývalé jízdárny na inženýrské sítě.“
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II. Obsah odůvodnění Změny č.2 územního plánu Domažlice
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j)

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky
zohledněny nebyly…………………………………………………………………….str.12

k) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch…………………………..str.12
l)

Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění…………………….str.12
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a)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území včetně souladu s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem

Z hlediska širších vztahů nemá Změna č.2 ÚP Domažlice vzhledem ke svému obsahu žádné dopady na sousední území ani trasy nadmístní technické infrastruktury,
zároveň není dokumentován ani výkres Širších vztahů, neboť se jedná pouze o změnu
využití stávajícího areálu uvnitř zastavěno území bez jakýchkoli širších územních vazeb.
Podle Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR, schválené usnesením Vlády ČR č.929
dne 20.7.2009, resp. Aktualizace č.1 schválené usnesením Vlády ČR č.276 dne
15.4.2015, Aktualizace č.2 schválené usnesením Vlády ČR č.249 z 30.9.2019, Aktualizace č.3 schválené usnesením Vlády ČR č.250 z 30.9.2019 a Aktualizace č.5 schválené
usnesením Vlády ČR č.149 dne 10.9.2020 se město Domažlice nenachází v žádné vymezené rozvojové či specifické oblasti nebo na rozvojové ose. Z této celorepublikové
dokumentace pro řešené území vyplývá povinnost respektovat vymezený koridor železniční dopravy Plzeň – Nýřany – Stod – Staňkov – Domažlice – Česká Kubice – hranice
ČR (– Regensburg) s cílem vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění
(zdvoukolejnění) tohoto koridoru, zařazeného do sítě TEN- a posílení obsluhy území.
- tento záměr je v ÚP Domažlice zapracován, koridor je respektován a lokalita 2/1
Změny č.2 ÚP Domažlice s ním není v kolizi
Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 10.3.2014 na svém 8. jednání vydalo usnesením č.437/14 Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK,
účinnost od 1.4.2014), které byly původně vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje
dne 2.9.2008 usnesením č.834/08 s nabytím právní moci 17.10.2008. Tyto dokumentace upřesnily vymezení celorepublikových rozvojových a specifických oblastí a rozvojových os (vše mimo řešené území) a vymezily nadmístní rozvojovou oblast RO1 Domažlice na křížení nadmístních rozvojových os OR4 Plzeň – Domažlice – hranice ČR, osy
OR6 Bor (dálnice D5) - Domažlice a osy OR7 Domažlice – Klatovy, která zahrnuje celé
řešené území Domažlic společně s k.ú. Draženov a Újezd. Cílem vymezení rozvojové
oblasti je vytvářet územní předpoklady dalšího vyváženého rozvoje osídlení v této rozvojové oblasti při zachování tradičních hodnot území a vlastní město Domažlice rozvíjet
jako komplexní regionální centrum osídlení s možností přeshraničních vazeb, přičemž
rozvoj území je nutno koordinovat zejména se záměry dopravního řešení.
- ÚP Domažlice v souladu s požadavky 1.Aktualizace ZÚR PK navrhuje dynamický
a vyvážený rozvoj řešeného území ve všech jeho funkčních složkách v koordinaci
s návrhem dopravního řešení silniční i železniční dopravy, Změna č.2 ÚP Domažlice vzhledem ke svému obsahu a rozsahu nemá na tyto priority žádný dopad
Další úkoly, vyplývající ze ZÚR PK a jejich 1.Aktualizace :
- respektovat koridor ŽD 6 Koridor Plzeň–Nýřany–Stod–Staňkov–Domažlice–Česká
Kubice–hranice ČR (–Regensburg), trať č.180 Plzeň - Česká Kubice – státní hranice
- v rámci vymezené rozvojové osy OR7 zpřesnit a vymezit koridor silnice č.I/22
Draženov - Domažlice - Klatovy - Horažďovice (Strakonice – Vodňany) dle bodu 5.2.2)
v úseku Draženov - Domažlice - Kout na Šumavě - přestavba úseku s obchvaty sídel
- zpřesnit návaznosti na koridory mezinárodních dálkových a regionálních cyklotras
- zpřesnit a vymezit (územně stabilizovat) vymezené regionální biokoridory a biocentra
jako plochy nadmístního významu (body 5.5.2, 5.5.3 a 6.1)
- v ÚP Domažlice jsou všechny uvedené koridory zapracovány a zpřesněny a
Změnou č.2 ÚP Domažlice nemohou být vzhledem k jejímu obsahu nijak dotčeny
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- vymezit jako plochu nadmístního významu výhradní bilancované ložisko se stanoveným
dobývacím prostorem na živcové suroviny (č. 3 215400).
- v ÚP Domažlice je zakreslen stanovený dobývací prostor a vymezené chráněné ložiskové území na výhradním bilancovaném ložisku, k zajištění jeho dobývaní je vymezena plocha krajinné těžby (NT) bez kolize s lokalitou Změny č.2 ÚP Domažlice
- respektovat cílové charakteristiky krajiny (bod 7) - v územích krajinných vedut a dominant je cílem jejich ochrany uchovávání dochovaných, případně dotvoření narušených
siluet a struktur pohledově exponovaných svahů, odvíjejících se od tradičních způsobů
využívání, v územích jednotlivých ohraničených krajinných oblastí je cílem uchování
dochovaných, případně dotvoření narušených siluet.
- v kapitole f) ÚP Domažlice jsou definovány podmínky pro zástavbu s cílem ochrany krajinné veduty Dmoutu a ochrany krajinného rázu v krajinné oblasti Domažlickochodské (20), resp. oblasti Babylonské (19), zasahující do řešeného území na
jeho jihozápadním okraji - bez konfliktu s lokalitou Změny č.2 ÚP Domažlice
Aktualizace č.2 ZÚR PK schválená usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje
č.815/18 ze dne 10.9.2018 s nabytím účinnosti 29.9. 2018 a Aktualizace č.4 ZÚR PK
schválená usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 920/18 ze dne 17.12.2018 s
nabytím účinnosti 24.1.2019 řeší pouze liniové stavby na území kraje mimo území řešené Změnou č.2 ÚP Domažlice a nemají tedy na ni žádný dopad.
b)

Vyhodnocení splnění požadavků Zadání, vyhodnocení souladu
s pokyny k úpravě návrhu územního plánu

Změna č.2 ÚP Domažlice je pořizována z vlastního podnětu Města Domažlice na
základě žádostí ze dne 7.7. 2020 č.j.: MeDO-37002/2020-OVÚP, a to zkráceným postupem, neboť požadovaná změna ÚP nevyžaduje zpracování variant řešení (za variantu řešení se nepovažuje současný stav). Požadavky na obsah Změny č.2 ÚP Domažlice
schválené usnesením zastupitelstva města Domažlice č. 687 b) ze dne 26.08.2020 jsou
v plném rozsahu splněny a v dokumentaci zohledněny.
V průběhu zpracování návrhu Změny č.2 ÚP Domažlice proběhla v souladu
s požadavky pořizovatele pracovní konzultace pořizovatele a zhotovitele, kde byly prověřeny jak otázky formálního obsahu a jeho vazby na nadřazenou ÚPD, tak problematika obsahu a rozsahu požadované změny ÚP Domažlice. Zpracovatel prověřil a vyhodnotil uplatněný požadavek navrhovatele z hlediska souladu s nadřazenou ÚPD, limit
využití území a celkové urbanistické koncepce řešení ÚP Domažlice a v dohodnutém
rozsahu pak tyto požadavky zohlednil ve Změně č.2 ÚP Domažlice.
c)

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich
vymezení

Změna č.2 ÚP Domažlice neobsahuje žádné záležitosti, které by nebyly řešeny v
zásadách územního rozvoje.
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d)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Změna č.2 ÚP Domažlice je zpracována na základě „Požadavků na obsah změny
č.2 ÚP Domažlice - pro zkrácený postup pořízení“ (Bc. Jiří Pivoňka, DiS., 18.8.2020)
schválených Zastupitelstvem města Domažlice dne 26.8.2020, číslo usnesení 687b).
Jedná se zde pouze o změnu funkčního využití stavební parcely č.3565 a
pozemkových parcel č. 5403, 5704, 5708 v k.ú. Domažlice v zastavěném území města,
a to z plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OV-KM) a
plochy veřejných prostranství (PV) do plochy občanského vybavení – komerční zařízení
(OV-K). Záměrem žadatele je demolice stávajícího objektu bývalé jízdárny na
st.p.č.3565 a následně vybudování prodejny potravin s prodejní plochou 1400m2 a
parkovacími stáními.
Zastavěné území vymezené v ÚP Domažlice k 31.8.2016 je aktualizováno a vymezeno k 30.11.2020 v souladu s požadavky Zadání a Stavebního zákona včetně
transformace územního plánu nad aktuální digitální mapy katastru nemovitostí (DKM).
Celková urbanistická koncepce rozvoje území založená v platném územním plánu
není Změnou č.2 ÚP Domažlice narušena ani měněna.
Jediná lokalita této změny je označena pořadovým číslem Změny ÚP Domažlice,
tj.2 (číslice před lomítkem) a zároveň i pořadovým číslem lokality v rámci této změny dle
schváleného Zadání (číslo za lomítkem) a takto je s identifikačním kódem zobrazena v
Hlavním výkrese č.2, resp. Koordinačním výkrese č.4, kde je návrh rozvoje území konfrontován s limitami využití území, které znázorňují jednotlivá správní rozhodnutí, týkající se zejména ochrany území a jeho hodnot.
Změna č.2 ÚP Domažlice se nedotýká nemovitých kulturních památek ani vymezené MPR Domažlice, záměr se nachází v území s archeologickými nálezy ve smyslu
§22 odst.2 zákona č.20/1987Sb.,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska zabezpečení zájmů ochrany ovzduší budou respektovány požadavky
na ochranu ovzduší a k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle §17 odst.1
písm. a) zákona č.86/2002 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, budou též respektována
příslušná ustanovení zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.
Způsob zneškodňování domovního a směsného odpadu, odpadu z veřejných prostranství a kalů z ČOV v řešeném území je prováděn v souladu se zákonem č.185/2001
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a
souvisejícími předpisy a Změnou č.2 ÚP Domažlice není měněn. Likvidace odpadních
vod je řešena v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a souvisejícími předpisy
s tím, že veškerá nově navrhovaná kanalizace je navrhována jako oddílná s opatřeními
ke snížení dešťového odtoku z území (využití přirozené nebo umělé retence).
Doprava
Změnou č.2 ÚP Domažlice vymezená přestavbová plocha P2/1 využije současné
připojení stávajícího objektu (bývalé jízdárny) na silniční síť, parkování zákazníků a zásobování bude řešeno v rámci vymezené plochy.
Technické vybavení území
Změnou č.2 ÚP Domažlice vzhledem k jejímu obsahu nedojde ke změně koncepce technického vybavení území, nově vymezená přestavbová plocha P2/2 využije stávající napojení současně provozovaného areálu bývalé jízdárny na inženýrské sítě.
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e)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Změna č.2 ÚP Domažlice vzhledem ke svému obsahu, tj. změně využití dosud zastavěného a využitého areálu uvnitř vymezeného zastavěného území, nevyvolá žádný
zábor ZPF.
Změna č.2 ÚP Domažlice nevyvolá zábor PUPFL ani nezasahuje do vzdálenosti
50 metrů od okraje lesa.
f)

Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území vč. výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán k
posuzování vlivů na životní prostředí, vydal dne 17.8.2020 stanovisko zn.PK-ŽP/20083/
20 : „Pro změnu č.2 ÚP Domažlice nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní
prostředí (vyhodnocení SEA) podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů. Změna je zpracována invariantně, opatření
je definováno na konkrétní lokalitu. U změny se nepředpokládá, že bude zakládat rámec
pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č.1 zákona č. 100/2001 Sb.“
Zároveň bylo ve stanovisku Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního
prostředí, zn. PK-ŽP/20083/20, ze dne 17.8.2020 konstatováno, že „Záměry změny č.2
územního plánu Domažlice se nevyskytují v chráněných územích (NATURA 2000 –
soustava lokalit chránící vybrané druhy rostlin a živočichů), a proto nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.“
V souladu s výše uvedenými stanovisky a vzhledem k obsahu a rozsahu Změny
č.2 ÚP Domažlice není zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani udržitelný
rozvoj území.
g)

Postup při pořízení územního plánu

Pořízení změny č.2 územního plánu (ÚP) Domažlice vzešlo z požadavku města
Domažlice, žádost Odboru správy majetku ze dne 01.07.2020. Změna ÚP má prověřit
jediný záměr developerské společnosti vybudovat v jediné řešené lokalitě prodejnu
potravin s prodejní plochou větší než 800m2.
Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor
životního prostředí) vydal, na základě výzvy pořizovatele, stanovisko k této změně ze
dne 17.08.2020. Podle tohoto stanoviska není nutné a účelné komplexně posuzovat
změnu č.2 ÚP Domažlice podle §10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Zároveň orgán ochrany přírody (Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního
prostředí) ve svém stanovisku k požadavku na obsah změny č. 2 ÚP Domažlice podle
§45i odstavce 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
dospěl k závěru, že změna č.2 ÚP Domažlice nemůže mít významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.
Zastupitelstvo města Domažlice rozhodlo usnesením č. 687 ze dne 26.08.2020 o
pořízení změny č.2 ÚP Domažlice i o jejím obsahu s tím, že změna bude pořizována
zkráceným postupem dle §55b odst.1 SZ. Důvodem pořízení změny ÚP je řešení
pouze záměru změny funkčního využití pozemků stp.3565 a p.č.5403, 5704 a 5708 v
9

k.ú. Domažlice v zastavěném území města a to z plochy OV-KM a plochy PV do plochy
občanského vybavení – komerční zařízení (OV-K). Ing. Viktor Krutina byl současně
zastupitelstvem města pověřen ke spolupráci s pořizovatelem.
Schválený obsah změny č.2 ÚP byl následně předán vybranému zpracovateli jako
podklad pro vypracování návrhu změny č.2 ÚP. Dne 30.11.2020 zpracovatel předal
pořizovateli návrh změny č.2 ÚP pro veřejné projednání.
Pořizovatel oznámil dle § 52 odst.1 SZ zahájení řízení o změně č.2 ÚP a stanovil
termín veřejného projednání změny ÚP, které proběhlo dne 25.01.2021 v zasedací
místnosti MěÚ v Domažlicích.
V rámci veřejného projednání změny č.2 ÚP byla v zákonem stanovené lhůtě
uplatněna připomínka PV1 společností Klatovské reality s.r.o.
Po veřejném projednání zpracovatel zaslal krajskému úřadu zprávu o projednání
návrhu změny a podklady pro vydání stanoviska dle §55b odst.4 stavebního zákona.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje vydal dne 10.03.2021
pod č.j.: PK-RR/951/21 stanovisko, ve kterém neshledal nedostatky, které by bránily
pokračovat v řízení o změně č.2 ÚP Domažlice a zároveň doporučil pořizovateli návrh
vyhodnocení připomínek dle §53 odst.1 stavebního zákona.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce zpracoval návrh
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č.2 ÚP a zaslal jej dotčeným
orgánům a krajskému úřadu. Současně je ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení vyzval k
uplatnění stanovisek. Žádný dotčený orgán neuplatnil nesouhlasné stanovisko, čímž
souhlasili s předloženým návrhem vyhodnocení.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č.1 s §53 odst. 4a)-d) stavebního
zákona, tj. Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území, soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů,
soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.
Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání
a dle §54 odst.1 stavebního zákona předložil zastupitelstvu města návrh vyhodnocení
připomínky návrh na vydání změny č.2 územního plánu Domažlice s jeho odůvodněním.
Změna č.2 ÚP Domažlice se vydává za použití ustanovení §43 odst.4 stavebního
zákona formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovením §173 odst. 1
správního řádu. Změnu ÚP a úplné znění územního plánu po této změně v souladu s §
55c stavebního zákona obec doručí veřejnou vyhláškou. Dnem doručení změny ÚP a
úplného znění nabývá změna účinnosti. Po nabytí účinnosti je změna ÚP závazná pro
rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
h)

Výsledek přezkoumání územního plánu
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č.2 ÚP zejména z hledisek:

h1) Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
Soulad změny č.2 ÚP Domažlice s Politikou územního rozvoje (PÚR) ČR ve znění
aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. ZÚR PK,
resp. aktualizací č. 1,2 a 4 ZÚR PK, je doložen a podrobně vyhodnocen v kapitole a)
tohoto Odůvodnění.
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h2) 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.2 ÚP Domažlice respektuje úkoly územního plánování uvedené v §19
stavebního zákona, jejichž jednotlivé dílčí řešení je podle své povahy součástí
jednotlivých odpovídajících kapitol územního plánu, resp. jeho Odůvodnění. Současně
jsou naplněny všechny cíle územního plánování uvedené v §18 stavebního zákona,
neboť jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Tuto
skutečnost dokládá zejména návrh rozvoje území při ochraně a rozvoji jeho hodnot,
která vychází ze systémového pojetí navržené a koordinované urbanistické koncepce s
cílem zajistit kontinuitu rozvoje sídelní struktury při maximálním respektování požadavku
na ochranu nezastavěného území. Změna č.2 ÚP Domažlice je v souladu s cíli a úkoly
územního plánování.
h3) Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů
Změna č.2 ÚP je obsahem i postupem projednání v souladu s požadavky zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), vyhlášky 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti a vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území ve znění pozdějších předpisů.
Změna č.2 ÚP Domažlice je zpracována autorizovaným architektem, splňujícím
požadavky stavebního zákona i zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v souladu s požadavky Stavebního
zákona a jeho prováděcích vyhlášek.
Změna č.2 ÚP Domažlice obsahuje textovou i grafickou část a obsahově
respektuje přílohu č.7 vyhlášky 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb. o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti.
Změna č.2 ÚP Domažlice je zpracovávána na podkladu katastrální mapy a
Základní mapy ČR s výškopisným a polohopisným zaměřením, respektuje a využívá
jako základní podklad ÚAP ORP Domažlice a ÚAP Plzeňského kraje. Grafická část je
zpracována nad mapovým podkladem katastrální mapy a vydána v měřítku 1: 5 000,
výkres širších vztahů je v měřítku nadřazené ÚPD, tj. měřítku 1 : 100.000.
Změna č.2 ÚP Domažlice nevymezuje jiné veřejně prospěšné stavby a opatření,
pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
Změna č.2 ÚP Domažlice je tak svým účelem, obsahem, procesním průběhem
pořízení a způsobem zpracování v souladu s výše uvedenými požadavky a rovněž v
souladu s ustanoveními § 3 a 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů a s přílohou č. 7 k této vyhlášce.
Změna č.2 ÚP naplňuje priority územního plánování, kdy vychází zejména z
charakteru řešeného území a z jeho kontextu, respektuje povahu sídel a chrání a rozvíjí
hodnoty zástavby a akceptovatelným způsobem zachovává a chrání přírodní prostředí.
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h4) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů
Změna č.2 ÚP Domažlice byla zpracována v souladu s požadavky zvláštních
předpisů. V rámci projednávání zadání i návrhu ÚP byly obeslány dotčené orgány (DO),
veřejnost i sousední obce, které mohli nebo uplatnili svá stanoviska a požadavky.
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů na úpravu ÚP byly předány zpracovateli
projektové dokumentace, který je do návrhu změny č.2 ÚP zapracoval - viz postup
pořízení a vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů. K řešení rozporu během projednávání ÚP nedošlo.
i)

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ve stanovisku zn. PKŽP/20083/20, ze dne 17.8.2020) nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů Změny č.2
ÚP Domažlice z hlediska vlivů na životní prostředí, ani požadavek na zpracování
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn.
j)

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno
s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky
nebo podmínky zohledněny nebyly

Stanovisko Krajského úřadu, odboru životního prostředí dle §50 odst.5 Stavebního
zákona nebylo vydáno.
k)

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

Změna č.2 ÚP Domažlice nevymezuje žádné nové zastavitelné plochy, navrhuje se
pouze využití stávajícího zastavěného areálu pro novou funkci občanského vybavení.
Protože se tedy jedná o plochu přestavby (P2/1), v souladu se schváleným Zadáním :
„návrh změny nemusí obsahovat Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných
ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona.“
l)

Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění
K návrhu změny č.2 ÚP Domažlice nebyly uplatněny námitky.

m) Vyhodnocení připomínek
Připomínky uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č.2 ÚP Domažlice
(PV -připomínky k veřejnému projednání) :
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PV1 - připomínka ze dne 1.2.2021
Žadatel: Klatovské reality s.r.o., zastoupená jednatelem Lubošem Malátem, Karla Kryla
2679/7, 155 00 Praha 5, IČ: 252 04 891
Společnost Klatovské reality s.r.o., podává připomínku proti pořizování a obsahu
změny č.2 ÚP Domažlice, který byl prezentován na veřejném projednání dne 25.1.
2021. Společnost Klatovské reality s.r.o. nesouhlasí s tím, že nebyla zařazena do
změny č.2, ačkoliv o změnu opakovaně žádali a MÚ zařazení do následující změny
výslovně přislíbilo.
Žadatel je vlastník ubytovny č.p.401, stojící na stav. parc.č.2748 v k.ú. Domažlice,
která byla kolaudačními souhlasy vydanými dne 15.5.2009, č.j.:OVÚP-5076/0916924/2009/Ze a dne 19.2.2010, č.j.:OVÚP-1592/2010-9393/2010/Ze MěÚ Domažlice –
OVÚP, povolena k užívání. Jsem osobou, která nabyla v dobré víře práva svou stavbu
jako ubytovnu užívat.
Nesouhlasíme se zařazením našeho pozemku do Plochy výroby a skladování
(VP), které jsou zřízeny především pro umístění a rozvoj výroby a skladových areálů,
jak je z názvu patrné, nemají žádnou logickou vazbu na ubytování.
Zamýšlená podoba nového ÚP je ve vztahu k nám zcela zjevně účelová a
diskriminující. Není pochyb o tom, že jde o úmyslný pokus naši společnost poškodit a
cestou územního plánu vymýtit ubytovny z území města.
Zařazení ubytoven do zóny obsahující jinak především skladovací a výrobní
prostory, je ukázkovým porušením zásady vyváženosti ÚP a vhodnosti využití daného
území. Celá řada vlivů, které průmyslová výroba produkuje , je přeci ze zákona
neslučitelná s objekty bydlení, jakým je ubytovna. Takto navržený ÚP je tak předem
určen jako důvod problémů a sporů při budoucích územních a stavebních řízeních.
Máme navíc v plánu provést přestavbu 1.NP naší ubytovny prostor obsahující byty,
z důvodu lepšího komfortu ubytovaných. 1.NP má svůj vlastní vchod. Navrženým ÚP se
však tato přestavba stává nemožnou, ačkoliv věcně není důvod jí bránit, když účel
užívání nemovitosti, tedy bydlení, zůstane zachován.
Žádáme tedy orgán ÚP o okamžitou opravu podkladů územně plánovací
dokumentace pro změnu č.2 ÚP Domažlice a o jejich uvedení do souladu se skutečným
i právním stavem tak, aby naše stp.č.2748 v k.ú. Domažlice byla zařazena do území
odpovídajícímu pravomocným kolaudačním rozhodnutím, tedy jako „BM – plocha
bydlení v bytových domech“.
Vyhodnocení připomínky: připomínce se nevyhovuje
Zastupitelstvo města Domažlice svým usnesením č. 687b) ze dne 26.08.2020
schválilo pořízení změny č.2 ÚP Domažlice zkráceným postupem a její obsah.
Obsahem změny č.2 ÚP je pouze jediný záměr spojený s vymezením plochy přestavby
P2/1 do funkční plochy občanského vybavení – komerční zařízení (OV-K) na stavební
parcele č. 3565 a pozemkových parcelách č. 5403, 5704, 5708 v k.ú. Domažlice. Plocha
je vymezena pro obchodní zařízení, jeho dopravní obsluhu a parkoviště.
Uplatněná připomínka se věcně netýká konkrétního projednávaného záměru
plochy přestavby P2/1 ani s ním nesouvisí. Proto se připomínce nevyhovuje.
Požadavek společnosti Klatovské reality s.r.o., přijatý dne 2.12.2020, je zařazen
do zadání další změny ÚP Domažlice a v rámci té bude také vyhodnocen.
Dále uvádíme, že Zastupitelstvo města Domažlice do doby vyhodnocení této připomínky dosud nerozhodlo o pořízení další změny č.3 ÚP.
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