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B.1) ODŸVODNÃNÍ ÚP KAZNÃJOV - TEXTOVÁ »ÁST
1)

Koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

1.1) Poûadavky vypl˝vající z PÚR »R
Správní obvod ORP Kralovice, jehoû souËástí je i ¯eöené území, není souËástí rozvojové oblasti,
osy nebo specifické oblasti. V ¯eöeném území nejsou stanoveny poûadavky na vymezení koridor˘
technické nebo dopravní infrastruktury.
1.2) Poûadavky vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
ZÚR PlzeÚského kraje v ¯eöeném území vymezuje v ¯eöeném území plochy a koridory nad
místního v˝znamu:
-

ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK K 49,
traù Ë. 160 PlzeÚ – éatec, zdvoukolejnÏní, modernizace a smÏrové úpravy tratÏ do KaznÏjova na
vyööí a jednotnou rychlost, územní rezerva (koridor o öí¯ce 200 m),
I/27 - hranice kraje - T¯emoöná, p¯estavba úseku (obchvat KaznÏjov) (koridor o öí¯ce 200 m,
aktualizovan˝ dle p¯edaného podkladu k dubnu 2017), ve¯ejnÏ prospÏöná stavba: SD27/01

1.3) Poûadavky vypl˝vající z ÚAP ORP Kralovice (vyhodnocení d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k
rozboru udrûitelného rozvoje území)
Pro ORP Kralovice, jehoû souËástí je území obce byly po¯ízeny územnÏ analytické podklady,
které byly vyuûity jako podklad pro zpracování zadání. Z územnÏ analytick˝ch podklad˘ vypl˝vají zejména
aktualizované zámÏry ochrany zájm˘ dopravy, technické vybavenosti, kulturních, p¯írodních a dalöích
hodnot.
V ¯eöeném území jsou evidovány tyto hlavní limity vyuûití území a sledované hodnoty území:
-

v˝znamné krajinné prvky (dle ust. §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní),
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK K 49,
hranice 50 m od okraje lesa,
kategorie lesa: lesy zvláötního urËení
(subkategorie 31a - lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdroj˘, 32e - lesy se zv˝öenou
funkcí p˘doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou),
kategorie lesa: lesy ochranné,
p˘dní fond v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ,
investice do p˘dy (ploöné meliorace).
ochranné pásmo vodního zdroje,
poûární nádrû,
devastovaná území (brownfields),
ve¯ejné poh¯ebiötÏ,
evidovaná skládka,
zdroje zneËiötÏní ovzduöí REZZO 2 (Kotelna KaznÏjov, LASSELBERGER, a.s. - Divize suroviny,
provozovna KaznÏjov, plynná paliva), v blízkém okolí dále: BEST a.s. - závod Rybnice, Miloslav
Paöek - autoservis
dalöí ekologická rizika (Ëerpací stanice pohonn˝ch hmot ap.),
objekt poûární ochrany,
objekt Policie »R,
dob˝vací prostor,
chránÏné loûiskové území (CHLÚ),
loûisko nerostn˝ch surovin (DP),
staré d˘lní dílo,
poddolované území,
sesuvné území,
lokality s archeologick˝mi nálezy,
nemovité kulturní památky,
pamÏtní místa (pomníky padl˝m ap.),
prvky drobné architektury (sochy, pamÏtní k¯íûe, zvoniËky ap.),
stavební dominanty (kulturnÏ historické/technické),
architektonicky v˝znamné stavby,
oblasti se zv˝öenou ochranou krajinného rázu (Plaská oblast),
ochranné pásmo dráhy,
ochranné pásmo vleËky,
ochranné pásmo silnice I., II. a III. t¯ídy,
ochranné pásmo vzletov˝ch a p¯istávacích drah a prostor˘
ochranné pásmo vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok,
ochranné pásmo vedení elektrické energie,
ochranné pásmo elektrické stanice,
ochranné pásmo nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘,
ochranné a bezpeËnostní pásmo VTL plynovod˘ a technologick˝ch objekt˘,
ochranné pásmo telekomunikaËních vedení a za¯ízení,
trasy radioreléového spoje.
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Vyhodnocení:
Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové Ëásti
od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V
od˘vodnÏn˝m p¯ípadech ménÏ v˝znamn˝ch tras rozvodn˝ch sítí technické infrastruktury je, jako
podmínka ¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto sítí.
Pro udrûiteln˝ rozvoj území ORP Kralovice jsou z hlediska územního plánování stanoveny tyto
dlouhodobé cíle a poûadavky:
-

zajistit vymezení, stabilizaci a ochranu prvk˘ územních systém˘ ekologické stability,
zajistit vymezení nezastaviteln˝ch ploch (s p¯evaûující funkcí ve¯ejné zelenÏ) uvnit¯ zastavÏného
území a zastaviteln˝ch ploch,
zajistit obnovu zanikl˝ch nebo regulací postiûen˝ch souËástí p¯írodního prost¯edí vodních tok˘,
p¯irozen˝ch nebo umÏl˝ch vodních nádrûí, remízk˘ a ploch rozpt˝lené zelenÏ,
zajistit zp¯ístupnÏní krajiny obyvatel˘m sídel,
zajistit minimalizaci funkËních zmÏn kvalitních zemÏdÏlsk˝ch ploch na plochy zastavitelné,
zajistit minimalizaci funkËních zmÏn pozemk˘ s funkcí lesa na plochy zastavitelné,
zajistit moûnosti ochrany produktivních ploch proti vÏtrné a deöùové erozi,
navrhovat organizaci funkËního vyuûití území, umoûÚujícího vytvá¯et obhospoda¯ovatelné a pro
obhospoda¯ování p¯ístupné plochy s funkcí ZPF a moûnosti realizace rodinn˝ch farem pro
klasické i ekologické zemÏdÏlství a agroturistiku,
vymezit zastavitelné plochy pro bydlení v územích s potenciálem rozvoje,
podpo¯it zájem o cykloturistiku, hipo turistiku, vodáctví, bezmotorové létání a rekreaËní sporty.

V územnÏ analytick˝ch podkladech jsou zjiötÏny a vyhodnoceny hlavní silné a slabé stránky,
resp. p¯íleûitosti a hrozby (Rozbor udrûitelného rozvoje území) ve vztahu k ¯eöenému území:
-

silné stránky:
dobrá technická a dopravní infrastruktura
dobrá obËanská vybavenost
poloha na rozvojové ose – dobrá dostupnost do PlznÏ
sídlem prochází vlakové spojení PlzeÚ - éatec

-

slabé stránky:
nedostatek pracovních p¯íleûitostí
pr˘tah p¯etíûené silnice I/27 procházející obcí
ekologické zatíûení území z pr˘myslov˝ch ploch
poddolované území v zastavÏném území
chybÏjící nákupní st¯edisko
obec nemá k dispozici dostatek voln˝ch stavebních parcel k v˝stavbÏ

-

p¯íleûitosti:
obchvat silnice I/27

-

hrozby:
vybudování obchvatu (umrtvení obce)

celkové hodnocení a vymezení problém˘ k ¯eöení:
MÏsto má dobré podmínky pro hospodá¯sk˝ rozvoj a pro soudrûnost spoleËenství obyvatel v
území, öpatné podmínky pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí. Území leûí mimo specifickou oblast na rozvojové
ose, má dobrou technickou a dopravní infrastrukturu, dobrou obËanskou vybavenost. K negativním
stránkám území pat¯í p¯edevöím zneËiötÏní ovzduöí.
Hlavní problémem pro ¯eöení v územnÏ plánovací dokumentaci je:
-

dopravní infrastruktura - dopravní p¯etíûení silnice I/27 (oznaËení: PD7),
v˝roba a podnikání - rozsáhlé plochy pro v˝robu a skladování a z toho vypl˝vající hygienická
zátÏû území,
st¯et zámÏru silnice I. t¯ídy (obchvat) s plochami lesa (oznaËení: DA21)
st¯et zámÏru ûelezniËní traù celostátní Ë. 160 (modernizace) s plochami lesa (oznaËení: RDZ02)
kontaminace spodních vod v jihozápadní Ëásti obce,
v˝skyt Ëern˝ch skládek v okrajov˝ch Ëástech obce.

Vyhodnocení:
Koncepce rozvoje definované ÚP KaznÏjov posilují a chrání silné stránky (atributy) ¯eöeného
území. Koncepcí územního plánu je chránÏn a rozvíjen p¯írodní potenciál území. Je vymezen
nadregionální, regionální i lokální systém ekologické stability, vËetnÏ návrhu opat¯ení. V rámci
zastavÏného území jsou vymezeny plochy ve¯ejné a sídelní zelenÏ, na kter˝ch je omezena moûnost dalöí
zástavby. Rozsáhlé plochy v tÏsném sousedství zastavÏného území s charakterem ploch niv a extenzivnÏ
vyuûívan˝ch luk jsou vymezeny jako plochy opat¯ení s navrûenou obnovou p¯írodního prost¯edí vodních
tok˘ a ploch, doplnÏní krajinné zelenÏ a cestní sítÏ. Plochy krajinné zelenÏ jsou návrhem územního plánu
identifikovány a chránÏny vymezení plochy funkËního ËlenÏní území. Jsou vymezeny plochy vodních tok˘
vËetnÏ b¯ehové zelenÏ.
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Návrh zastaviteln˝ch ploch je ¯eöen tak, aby byl co nejvíce omezen zábor zemÏdÏlsk˝ch p˘d
vyööích bonit. zábor lesních pozemk˘ je omezen v˝hradnÏ na poûadavky vypl˝vající z nad¯azené uzemnÏ
plánovací dokumentace (ZÚR PlzeÚského kraje, p¯eloûka silnice I./27, vymezení ploch pro tÏûbu
nerosn˝ch surovin).
Navrûená obytná zástavba je vymezena jako zástavba mÏstského a p¯ímÏstského typu v
území, kde tomu charakter navazující stávající zástavby odpovídá. Naopak v území smÏrem na sídlo
Obora, kde zástavba p¯echází do venkovského charakteru, je navrûena zastavitelná plocha s
charakterem venkovské zástavby (s moûností realizace rodinn˝ch farem pro klasické i ekologické
zemÏdÏlství a agroturistiku). Celkov˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch pro bydlení je dán polohou sídla na
rozvojové ose a relativním útlumem bytové v˝stavby v minulém období, kter˝ byl dán nedostatkem
realizovateln˝ch pozemk˘ pro v˝stavbu.
Návrhem ÚP jsou podpo¯eny rekreaËní moûnosti vyuûití území. Jsou vymezeny rozsáhlé plochy
opat¯ení v nezastavÏném území s moûností rekreaËního vyuûití (kynologické louky, aktivity spojené s
pobytem v p¯írodÏ ap.).
Návrhem ÚP je navrûen rozvoj sítí dopravní a technické infrastruktury (poûadavky vypl˝vající
ze ZÚR PlzeÚského kraje). Pro zajiötÏní prostupnosti krajiny v území jsou vymezeny hlavní trasy místních
komunikací.
Koncepce rozvoje definované ÚP KaznÏjov zmírÚují slabé stránky (atributy) ¯eöeného území.
Prioritou koncepce územního plánu je asanace a udrûiteln˝ rozvoj rozsáhlého v˝robního areálu v
jihozápadním sektoru sídla, kter˝ povede ke sníûení ekologické zátÏûe okolní zástavby. Je vymezen
koridor pro vedení p¯eloûky silnice I./27, jehoû realizace povede k omezení pr˘jezdné dopravy v sídle. V
návrhu ÚP je respektováno existující poddolované území.
V návrhu ÚP jsou vymezeny dostateËné zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení. Jsou vymezeny
ploch s charakterem bytové zástavby, tak i zástavby rodinn˝mi domy s charakterem p¯ímÏstské i
venkovské zástavby. Obytná zástavba je doplnÏna vymezením zastaviteln˝ch ploch obËanské
vybavenosti (sportovní plochy, rozöí¯ení h¯bitova, plochy obchodních za¯ízení, moûnost umístÏní sbÏrného
dvora ap.).
1.4) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z koncepcí ÚP KaznÏjov pro sousední obce nevypl˝vají ûádné zvláötní poûadavky na ¯eöení. Z
hlediska po¯izování ÚPD sousedních obcí je t¯eba sledovat koordinaci poûadavk˘ vypl˝vající z platné
nad¯azené ÚPD (ZÚR PlzeÚského kraje) a návaznosti lokálního ÚSES.
ÿeöené území sousedí s obcemi (vöechny PlzeÚsk˝ kraj):
ORP
Kralovice

N˝¯any

obec
Obora
Plasy

katastrální území
Obora u KaznÏjova
Neb¯eziny
LomniËka u Plas
Rybnice u KaznÏjova
Mrtník
Kraöovice u PlznÏ
Trnová u PlznÏ
Horní B¯íza
Hromnice

Rybnice
Mrtník
Kraöovice
Trnová
Horní B¯íza
Hromnice

2)

Vyhodnocení splnÏní poûadavk˘ zadání
Zadání ÚP KaznÏjov bylo schváleno usnesením zastupitelstva Ë. 217 dne 11. 9. 2016. Poûadavky
vypl˝vající ze zadání byly v návrhu ÚP dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány.
Poûadavky na ploöné a prostorové uspo¯ádání území
Základem ploöného uspo¯ádání ¯eöeného území je jeho ËlenÏní na zastavÏné území (s
vymezen˝mi plochami p¯estaveb), zastavitelné plochy a nezastavÏné území (krajina s vymezen˝mi
plochami opat¯ení nestavební povahy a ploch územních rezerv).
ZastavÏné území je vymezeno v souladu s ustanovením §58 zákona Ë. 183/2006 Sb., v
platném znÏní. FunkËní ËlenÏní území je vymezeno v souladu s vyhláökou Ë. 501/2006 Sb., o obecn˝ch
poûadavcích na vyuûívání území.
Poûadavky pro ¯eöení koncepce rozvoje obce:
Základním poûadavkem pro koncepce navrûené územním plánem KaznÏjov je zajiötÏní,
zachování nebo posílení rovnováhy mezi základními pilí¯i udrûitelného rozvoje území, tj. p¯ízniv˝m
ûivotním prost¯edím, hospodá¯sk˝m rozvojem a soudrûností spoleËenství obyvatel.
1)
2)

3)

Územní plán vymezuje koridory dopravní infrastruktury dle vydané nad¯azené územnÏ
plánovací dokumentace (ZÚR PlzeÚského kraje): zdvoukolejnÏní, modernizace a smÏrové
úpravy tratÏ Ë. 160, p¯estavba úseku (obchvat KaznÏjov) silnice I/27.
Územním plánem je ¯eöeno území stávajícího rozsáhlého v˝robního areálu na jihozápadním
okraji sídla. Území je vymezeno jako plocha p¯estavby tak, aby byl umoûnÏn rozvoj v˝robních
funkcí areálu, ale jeho regulativy jsou stanoveny s†ohledem na okolní bytovou zástavbu.
Z†tohoto území budou vylouËeny vöechny ruöící a ûivotní prost¯edí znehodnocující provozy.
Územní plán zajiöùuje moûnost tÏûby nerostn˝ch surovin ve stanoven˝ch dob˝vacích
prostorech. Na místech s ukonËenou tÏûbou je navrûeno postupné provádÏní rekultivaËních
prací dle p¯ijatého plánu.
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St¯ední Ëást sídla v okolí NámÏstí je vymezena jako území smíöené obytné mÏstského
charakteru. Jsou zde zastoupeny obytné stavby s provozovnami sluûeb a obchodu, i stavby komerËní
obËanské vybavenosti. Zástavby má spíöe mÏstsk˝ a p¯ímÏstsk˝ charakter, Ëemuû jsou p¯izp˘sobeny
regulativy prostorového vyuûití.
Historická zástavba zejména v okolí Staré návsi s uspo¯ádáním do hospodá¯sk˝ch dvor˘, je
vymezena jako polyfunkËní smíöené území venkovského charakteru se zastoupením ploch obËanského
vybavení a ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ. Historickému ËlenÏní zástavby jsou p¯izp˘sobeny regulativy,
jednoznaËnou prioritou je zde zachování harmonického charakteru venkovského prost¯edí.
Zb˝vající Ëásti zastavÏného území se zastoupením obytné zástavby jsou vymezeny jako plochy
bydlení. V zastavÏném území tak je, v Ëástech sídla bez zastoupení staveb v˝roby a obËanského vybavení,
podpo¯en p¯evaûující obytn˝ charakter zástavby. Podle charakteru území jee obytná zástavba ËlenÏna na
venkovskou a individuální obytnou (mÏstského a p¯ímÏstského charakteru). Zvláöù jsou vymezeny
souvislé plochy bytov˝ch dom˘ (vËetnÏ ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch souvisejících pozemk˘ ve¯ejné zelenÏ).
Jako plochy obËanského vybavení jsou vymezeny zejména stavby plnící funkce ve¯ejné
infrastruktury (Obecní ú¯ad, ökolská a kulturní za¯ízení a dalöí vybrané stavby). Dalöí stavby a za¯ízení se
specifick˝m zamÏ¯ením (církevní stavby a poh¯ebiötÏ, sportovní stavby, komerËní vybavení) jsou
vymezeny s ohledem na toto ËlenÏní. Dalöí za¯ízení, u nichû je moûn˝ r˘znorodÏjöí zp˘sob vyuûití, jsou
zahrnuty do smíöen˝ch a obytn˝ch ploch.
Pro zajiötÏní rekreaËních funkcí sídla jsou vymezeny plochy rekreací, s ohledem na charakter
území dále dÏlené na plochy rodinné rekreace (chaty) a zahrady.
Územní plán zachovává stávající v˝robní za¯ízení, která jsou zahrnuta do funkËního vyuûití
ploch v˝roby a skladování pokud mají podstatné ruöící úËinky na okolní zástavbu a je u nich zajiötÏn
p¯ístup z dostateËnÏ dimenzovan˝ch ploch dopravní infrastruktury.
Územní plán vymezuje plochy ve¯ejné zelenÏ ve stávající i navrûené zástavbÏ a zajiöùuje tak
jejich ochranu. Plochy zahrad, které mají charakter zelenÏ ochranné (v tÏsné blízkosti staveb v˝roby) jsou
vymezeny jako plochy sídelní zelenÏ. V blízkosti v˝robních areál˘ a dopravních koridor˘ jsou navrûeny
plochy ochranné zelenÏ.
Územní plán respektuje p¯írodnÏ cenné plochy chránÏn˝ch území, plochy les˘, krajinné zelenÏ
a niv vodních tok˘. V tÏchto územích není navrûen stavební rozvoj (s v˝jimkou vymezen˝ch koridor˘
dopravní infrastruktury) a jsou zde uplatnÏny regulativy funkËního vyuûití území, které posílí p¯írodní a
krajinné hodnoty území.
Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability (ÚSES).
Územní plán podporuje ochranu a novou v˝sadbu doprovodné a krajinné zelenÏ, zejména pak
na zemÏdÏlsky vyuûívan˝ch plochách. Návrhem ÚP je provÏ¯ena síù úËelov˝ch komunikací a je navrûeno
jejich doplnÏní zejména s ohledem na pot¯eby zemÏdÏlství, lesního hospodá¯ství, cykloturistiky a pÏöí
turistiky.
Poûadavky na vymezení ploch p¯estaveb
ÚP KaznÏjov provÏ¯il rozvoj (vËetnÏ stanovení podmínek prostorového uspo¯ádání) v tÏchto
nedostateËnÏ vyuûívan˝ch hlavních lokalitách a prolukách v zastavÏném území (oznaËení viz. schema
zámÏr˘, p¯íloha k návrhu zadání):
ozn. ÚP
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
-

ozn. Zadání
19
15
16
5
17
18
20

popis
bydlení v bytov˝ch domech, ve¯ejná zeleÚ a dÏtské h¯iötÏ
bydlení v bytov˝ch domech
odstavné parkoviötÏ, v˝roba není vymezena
sportovnÏ rekreaËní areál
v˝robní areál
bydlení v rodinn˝ch domech
bydlení v rodinn˝ch domech
ve¯ejná zeleÚ
bydlení v rodinn˝ch domech
bydlení v rodinn˝ch domech
bydlení v rodinn˝ch domech
bydlení v rodinn˝ch domech
plocha pro bydlení není vymezena, jiû realizována

Poûadavky na vymezení zastaviteln˝ch ploch
Rozsah vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch odpovídá celkovému potenciálu místa, které je
souËástí rozvojové osy vymezené ZÚR PlzeÚského kraje. MÏsto KaznÏjov má dlouhodob˝ nedostatek
vhodn˝ch stavebních parcel pro bydlení. Navrûené dopravní stavby (silniËní obchvat) p¯inesou celkové
zklidnÏní sídla a zásadnÏ zkvalitní ûivotné prost¯edí v sídle (bezpeËnost, exhalace, hluk ap.). Tomu by
mÏla odpovídat i p¯imÏ¯ená nabídka rozvojov˝ch moûností.
V nÏkter˝ch d¯íve zvaûovan˝ch lokalitách je známa komplikovaná majetková drûba, která
znesnadÚuje nebo dokonce znemoûÚuje realizaci jednotliv˝ch zámÏr˘. Zastavitelné plochy jsou vymezeny
po obvodu zastavÏného území tam, kde jejich umístÏní nebrání limity vyuûití území a nejsou sniûovány
dalöí hodnoty (estetické, p¯írodní, historické ap.) v území.
V návrhu územního plánu je celkov˝ rozsah zastaviteln˝ch ploch navrûen z hlediska moûností
hospodárné realizace a uskuteËnitelnosti. Oproti návrhu zadání doölo k ploöné redukci nÏkter˝ch
zastaviteln˝ch ploch, dalöí plochy byly vymezeny pouze jako plochy územních rezerv.
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ÚP KaznÏjov provÏ¯il rozvoj (vËetnÏ stanovení podmínek prostorového uspo¯ádání) v tÏchto
hlavních lokalitách (oznaËení viz. schema zámÏr˘, p¯íloha k návrhu zadání):
ozn. ÚP
Z1

ozn. Zadání
1

Z2
Z3
Z4

3
21
4

Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12

7
11
10
9
12
13
14
6

Z13

8

Z14

2

popis
bydlení v rodinn˝ch domech, v˝raznÏ omezen rozsah lokality
(Ëást územní rezerva R4)
bydlení v rodinn˝ch domech
bydlení v rodinn˝ch domech
bydlení v rodinn˝ch domech, v˝raznÏ omezen rozsah lokality
(Ëást územní rezerva R1)
rozöí¯ení h¯bitova, ve¯ejná zeleÚ a parkoviötÏ
obchodní obËanská vybavenost, dle územního ¯ízení
bydlení v rodinn˝ch domech
bydlení v rodinn˝ch domech (venkovsk˝ charakter)
rozöí¯ení Ëistírny odpadních vod
sportovní areál, bydlení v rodinn˝ch domech
obchodní obËanská vybavenost, sbÏrn˝ dv˘r
rozöí¯ení v˝robního areálu o manipulaËní plochu
(Ëást územní rezerva R2)
bydlení v rodinn˝ch domech, v˝raznÏ omezen rozsah lokality
(Ëást územní rezerva R3)
obchodní obËanská vybavenost, sbÏrn˝ dv˘r,
v˝raznÏ omezen rozsah lokality

Poûadavky na ¯eöení dopravní infrastruktury
V†souladu se ZUR PlzeÚského kraje je na trati Ë. 160 PlzeÚ – éatec vymezen koridor územní
rezervy v†öí¯i 200 m pro smÏrové úpravy tratÏ do KaznÏjova. Ze ZUR je p¯evzata ve¯ejnÏ prospÏöná
stavba SD 27/01 - I/27 - hranice kraje - T¯emoöná, p¯estavba úseku (obchvat KaznÏjov) (koridor o öí¯ce
200 m).
Dopravní systém ve zb˝vající Ëásti území z˘stane zachován, ploön˝m vymezením komunikací
je zajiötÏna moûnost p¯ípadného odstranÏní drobn˝ch dopravních nedostatk˘ a závad. Pro rozvojové
plochy v †ochranném pásmu drah jsou uplatnÏny regulativy pro podmínÏné umístÏní staveb a za¯ízení se
stanoven˝mi hygienick˝mi hlukov˝mi limity. U návrhov˝ch lokalit je minimalizována pot¯eba vjezd˘ na
silniËní síù a je provÏ¯ena pot¯eba odstavn˝ch a parkovacích stání. Vybrané zmÏny komunikaËní sítÏ jsou
za¯azeny do VPS (ve¯ejnÏ prospÏöné stavby), je provÏ¯en stav odstavn˝ch a parkovacích stání a v
p¯ípadÏ deficitu tÏchto ploch je ¯eöen odpovídajícím návrhem.
V†území jsou respektovány trasy stávajících místních komunikací a provÏ¯ena obnova a
doplnÏní tras místních komunikací, vËetnÏ tras pro pÏöí a cyklisty.V návrhu je provÏ¯ena moûnost
dopravního napojení pr˘myslové zóny z navrûeného obchvatu a moûnost alternativního p¯ipojení areálu
v˝roby (L a M s.r.o.) v severní Ëásti sídla tak, aby byla doprava vedena mimo obytnou zástavbu sídliötÏ.
Poûadavky na ¯eöení technické infrastruktury
Koncepce ÚP jsou v souladu s Programem rozvoje vodovod˘ a kanalizací PlzeÚského kraje.
Koncepce vytápÏní je zaloûena na vyuûívání centrálního zdroje tepla (Kotelna KaznÏjov) pro
vytápÏní bytov˝ch dom˘ a obËanské vybavenosti v†lokalitÏ sídliötÏ. IndividuálnÏ bude vytápÏní ¯eöeno v
rodinn˝ch domech a to zejména s ohledem na zachování kvality ovzduöí (tedy moderní zp˘soby
spalování zemního plynu, d¯evní hmoty, akumulaËní elektrické vytápÏní v kombinaci se solárními panely,
tepelná Ëerpadla, ekologické kotle na tuhá paliva a podobnÏ).
Stávající systém zásobování pitnou vodou se nebude mÏnit. V ÚP jsou stanoveny podmínky pro
moûné rozöí¯ení vodovodní sítÏ rozvojov˝ch lokalit.
Sráûkové odpadní vody budou zvládány s pouûitím vsaku nebo s pouûitím akumulaËních prvk˘
(s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ). Nevsáknuté sráûkové vody, zejména z
komunikací, budou do nejbliûöích recipient˘ odvádÏny systémem rigol˘ a propustk˘ a stávající nebo
navrûenou oddílnou deöùovou kanalizací. Koncepce vypouötÏní odpadních vod je stanovena tak, aby
navrûené ¯eöení splÚovalo poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb.
Návrhem ÚP je vymezeno moûné rozöí¯ení stávající Ëistírny odpadních vod KaznÏjov. V
koncepci rozvoje technické infrastruktury je ponechána moûnost rozöi¯ování stokové sítÏ do vymezen˝ch
zastaviteln˝ch ploch.
Navrûená vedení technické infrastruktury rozvodné sítÏ budou p¯ednostnÏ vedena podzemní
trasou (s v˝jimkou vedení VN 22 kV mimo zastavÏná území a zastavitelné plochy), v návrhu ÚP budou
¯eöeny poûadavky na p¯eloûky stávajících sítí technické infrastruktury vzniklé vymezením zastaviteln˝ch
ploch. V p¯ípadÏ zjiötÏní pot¯eby umístÏní nov˝ch trafostanic budou pro jejich v˝stavbu stanoveny
podmínky.
V koncepci rozvoje technické infrastruktury je ponechána moûnost rozöi¯ování sítí rozvod˘
elektrické energie (vËetnÏ posilování stávajících a umísùování nov˝ch trafostanic), st¯edotlaké i
vysokotlaké plynovodní sítÏ vËetnÏ plynofikace vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch.
V zastaviteln˝ch plochách je umoûnÏno zajiötÏní telekomunikaËního p¯ipojení a p¯ipojení na
sítÏ ve¯ejného osvÏtlení a místního rozhlasu.
Je stanoven poûadavek na ¯eöení prostorového uspo¯ádání sítí technického vybavení v
prostoru silnic a místních komunikací.
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Poûadavky na ¯eöení obËanské vybavenosti, ve¯ejn˝ch prostranství a hospoda¯ení s odpady
Územní plán vytvá¯í p¯edpoklady pro rozvoj a zachování za¯ízení obËanské vybavenosti, které
mají podstatn˝ vliv na ûivotní úroveÚ a sociální soudrûnost obyvatel obce. Stávající za¯ízení obËanského
vybavení jsou zachována, v rámci smíöen˝ch ploch je p¯ípustné umísùovat i nová za¯ízení obËanské
vybavenosti.
NovÏ navrûené zastavitelné plochy doplÚují a rozöi¯ují zejména sportovní vybavenost v území.
Pro vybrané zastavitelné plochy je stanoven poûadavek na vymezení ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ,
stávající plochy zelenÏ jsou chránÏny.
V ¯eöení územního plánu je respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na
urËenou lokalitu mimo ¯eöené území a nejsou navrhovány plochy pro trvalé ukládání odpadu. Návrh ÚP
p¯edpokládá realizaci nového sbÏrného dvora na severním okraji území.
Poûadavky na ochranu a rozvoj hodnot území (ochranu kulturních památek a archeologick˝ch
nález˘, ochranu p¯írody a krajinného rázu a ochranu územních systém˘ ekologické stability)
Návrhem územního plánu nejsou dotËeny kulturní památky. Pro archeologické nálezy a
vybranou stavební Ëinnost v ¯eöeném území je stanovena oznamovací povinnost a povinnost umoûnÏní
odborného dohledu a provedení záchranného archeologického v˝zkumu.
V Ëástech sídel s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v˝stavbou nejménÏ do
poloviny 19. století, zejména pak st¯edních Ëástech sídla) jsou stanoveny ploöné a prostorové regulativy s
p¯ihlédnutím k rázu tohoto území.
Návrh územního plánu je ¯eöen tak, aby byly zachovány a zhodnocovány p¯írodní, kulturní a
krajinné hodnoty území. Prioritou je ochrana Ëástí p¯írody vymezen˝ch jako územní systém ekologické
stability (vËetnÏ zaloûení chybÏjících a nefunkËních Ëástí) a ochrana území údolních niv.
Poûadavky na ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení a asanace
Územní plán vymezuje ve¯ejnÏ prospÏöné stavby v rozsahu poûadavk˘ ZÚR PlzeÚského kraje a
dále jako ve¯ejnÏ prospÏöné stavby vymezuje vybrané stavby dopravní, technické a obËanské
vybavenosti.
Poûadavky vypl˝vající ze zvláötních právních p¯edpis˘, poûadavky a pokyny pro ¯eöení
hlavních st¯et˘ zájm˘ a problém˘ v území, poûadavky na vymezení zastaviteln˝ch ploch a ploch
p¯estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose
Územní plánem jsou vymezeny plochy tÏûby nerost˘ a v regulativech funkËního vyuûití je v
tÏchto plochách stanovena moûnost tÏûby, vËetnÏ zajiötÏní p¯ístupov˝ch komunikací a moûnosti
rekultivace vytÏûen˝ch ploch.
Územním plánem nejsou vymezeny zastavitelné plochy v lokalitách s vymezen˝m záplavov˝m
územím.
Územní plán vytvá¯í p¯edpoklady pro sníûení hlukové zátÏûe obytn˝ch Ëástí zastavÏného území
zejména vlivem dopravy. Ve vöech plochách zastavÏného území i v zastaviteln˝ch plochách je p¯ípustná
realizace technick˝ch opat¯ení v území jako jsou protihlukové zdi ap.).
Pro hlavní rozvojové lokality je stanoven poûadavek na zpracování územní studie jako
podmínky pro rozhodování v území. Poûadavky na zpracování regulaËního plánu jako podmínky pro
rozhodování v území nejsou uplatnÏny.
Poûadavky na vymezení ploch opat¯ení nestavební povahy
Územním plánem je vymezen systém ekologické stability tvo¯en˝ biocentry, biokoridory a
dalöími interakËními prvky.
ÚP KaznÏjov provÏ¯il rozvoj (vËetnÏ stanovení podmínek prostorového uspo¯ádání) v tÏchto
hlavních lokalitách (oznaËení viz. schema zámÏr˘, p¯íloha k návrhu zadání):
ozn. ÚP
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

ozn. Zadání
4
5
5
1
2
3
-

popis
ve¯ejná zeleÚ
rekreaËní pobytová louka
rekreaËní pobytová louka
ochranná zeleÚ
rekreaËní (kynologická) louka
rekreaËní pobytová louka, revitalizace biocentra (rybník, mok¯ad)
sbÏr a zpracování biologicky rozloûitelného odpadu

Vyhodnocení d¯íve uplatnÏn˝ch poûadavk˘ na zmÏnu funkËního vyuûití území (vymezení ploch
p¯estaveb nebo zastaviteln˝ch ploch):
ûadatel:
pozemky KN:
popis poûadavku:

Ing. Karel VondráËek, K DoubravÏ 151, KaznÏjov
573/1, 573/6
plochy bydlení - rodinné domy

Vyhodnocení:

Lokalita je navrûena k obytné zástavbÏ (plocha p¯estavby P11).

ûadatel:
pozemky KN:
popis poûadavku:

Karel VondráËek, U Studánek 551, KaznÏjov
344/7 (Ëást cca 2000 m2)
plochy bydlení - rodinné domy, sportovní plocha
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Vyhodnocení:

Uvaûovaná lokalita se nachází na pozemku PUPFL,
proto ji není moûné zahrnout do vymezen˝ch zastaviteln˝ch
ploch. Koncepce rozvoje jídla p¯edpokládá, ûe zastavitelné
plochy nebudou vymezovány na úkor PUPFL. Tyto pozemky
jsou ve velkém rozsahu dotËeny stávající i navrûenou tÏûbou
nerostn˝ch surovin a dále i navrûen˝m koridorem dopravní
infrastruktury (p¯eloûka silnice I./27). Tuto situaci nelze dále
zhoröovat zabíráním lesní p˘dy pro zástavbu.

ûadatel:
pozemky KN:
popis poûadavku:

Jan Hyndrák, email: hyndrakjan@seznam.cz
(bez uvedení)
moûnost v˝stavby podél silnice na Oboru

Vyhodnocení:

V této oblasti je vymezena zastavitelná plocha Z8 urËená pro
rozvoj obytné zástavby.
Pozn.: V upraveném návrhu ÚP (duben 2017) byla doplnÏna
také zastavitelná plocha Z13.

ûadatel:
pozemky KN:
popis poûadavku:

Jitka Mundlová, Rybnice 139, KaznÏjov
1172/3
plochy bydlení - rodinné domy

Vyhodnocení:

Lokalita se nachází v tÏsné blízkosti v˝robního areálu, ve velké
vzdálenosti od stávajících sítí technické infrastruktury, s
problematick˝m dopravním p¯ipojením p¯es rozsáhl˝ areál
garáûí. Poûadavek není moûné zahrnout do ¯eöení ÚP.

ûadatel:
pozemky KN:
popis poûadavku:

Ing. Antonín ätorkán, »eská B¯íza 39, T¯emoöná
1171/3
plochy bydlení - rodinné domy

Vyhodnocení:

»ást pozemku navazující na zastavÏné území je vymezena jako
souËást zastavitelné plocha Z3 urËené pro rozvoj obytné
zástavby.

ûadatel:
pozemky KN:
popis poûadavku:

Václav Kohout, Kubelíkova 539/4, Mariánské LáznÏ
184/5
plochy bydlení - rodinné domy

Vyhodnocení:

Uvaûovaná lokalita se nachází mimo zastavÏn˝ obvod sídla a
nenavazuje na zastavÏné území. Lokalitu proto nelze vymezit
jako zastavitelnou plochu.

ûadatel:
pozemky KN:
popis poûadavku:

Jaroslav P˘ta, Hvozd Ë.p. 61, 331 01 Plasy
727/2
plochy bydlení - rodinné domy

Vyhodnocení:

Uvaûovaná lokalita se nachází mimo zastavÏn˝ obvod sídla,
nenavazuje na zastavÏné území a není zajiötÏna dopravní
obsluha lokality. Pozemek bude dále vyuûíván stávajícím
zp˘sobem jako plocha krajinné zelenÏ.

ûadatel:
pozemky KN:
popis poûadavku:

Hana äebková, ManÏtínská 335, 331 41 Kralovice
1058/1
plocha pro bydlení

Vyhodnocení:

Pozemek není vymezen jako zastavitelná ploch urËená pro
bydlení. V okolí je navrûena obytná zástavba, která navazuje
na stávající zastavÏné území. Vzhledem k celkovému rozsahu
navrûené zástavby, která musí odpovídat celkov˝m rozvojov˝m
moûnostem sídla, vymezená zastavitelná plocha nedosahuje
aû k pozemku ûadatelky. To vöak nevyluËuje moûnost zástavby
nÏkdy budoucnosti. Pozemek ûadatelky leûí ve smÏru kam se
bude pravdÏpodobnÏ sídlo rozöi¯ovat.

3)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení†(vËetnÏ stanovení podmínek pro vyuûití ploch s
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití)

3.1) Základní údaje o ¯eöeném území
ÿeöené území tvo¯í území mÏsta KaznÏjov (katastrální území: KaznÏjov). Území je souËástí
okresu PlzeÚ - sever (PlzeÚsk˝ kraj), obcí s rozöí¯enou p˘sobností jsou Kralovice.
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Území se nachází na severním okraji st¯ední Ëásti PlzeÚského kraje (okres PlzeÚ - sever).
Krajské mÏsto je vzdáleno 17,5 km (okraj mÏsta 12,5 km po silniËní komunikaci). Nejbliûöí spádovou obcí
s vyööí obËanskou vybaveností jsou Kralovice (vzdálenost 5 km). Dalöími v˝znamn˝mi sídly v nejbliûöím
okolí jsou Plas, Horní b¯íza a T¯emoöná.
Hlavní dopravní osu v území tvo¯í silnice I. t¯ídy Ë. 27 propojující ve smÏru jih - sever vÏtöí sídla
PlzeÚského a Ústeckého kraje v trase: éelezná Ruda - Klatovy - PlzeÚ - Kralovice - éatec - Most - Litvínov Dubí. Na ni navazují silnice II. a III. t¯ídy zp¯ístupÚující dalöí sídla v území a jeho okolí ve smÏru na Mrtník
a dále na ÚnÏöov (II./204) a Oboru a Dob¯íË (III./2318). Územím prochází ve smÏru jih - sever celostátní
ûelezniËní traù PlzeÚ - éatec (160).
ObËanská vybavenost v sídle KaznÏjov je na úrovni odpovídající v˝znamu sídla a vykazuje také
dostateËné kapacitní rezervy pro postupné rozöi¯ování sídla. Z ve¯ejné obËanské infrastruktury se zde v
centru sídla nachází areál MÏstského ú¯adu s knihovnou, v sousedství je D˘m s peËovatelskou sluûbou. Ve
st¯ední Ëásti sídla (NámÏstí, Stará náves ap.) se nachází více za¯ízení komerËní obËanské vybavenosti jako
je prodejna smíöeného zboûí (d¯íve COOP), a nÏkolik dalöích obchodních a restauraËních za¯ízení
(Restaurace Modr˝ Hrozen, Hostinec JeskynÏ, Pizzeria La Roccia). Církevní stavby jsou zastoupeny pouze
menöí kaplí v Ëele Staré návsi, dále pak v solitérní poloze ve¯ejn˝m poh¯ebiötÏm (jiûnÏ od sídla). P¯ed
budovou mÏstského ú¯adu se nachází pomník I. a II. odboje a pamÏtní deskou padl˝m.
BohatÏ zastoupena je obËanská vybavenost na sídliöti v severov˝chodní Ëásti sídla. Nachází se
zde rozsáhl˝ areál Základní ökoly se sportoviötÏm. Ve vnitro bloku sídliötní zástavby je umístÏna mate¯ská
ökola, objekt »eské poöty a Policie »R a prodejna potravin COOP. Za p¯ejezdem tratÏ se nachází objekt
kulturního domu (TÏlocviËná jednota Sokol KaznÏjov) a Kino KaznÏjov. Na severním okraji sídla je
umístÏn sportovní areál (Fotbalov˝ klub Bohemia KaznÏjov, Sokol KaznÏjov, Tenisov˝ klub KaznÏjov).
Dalöí skupina objekt˘ obËanské vybavenosti se nachází v okolí vstupu do pr˘myslového areálu
v jihozápadní Ëásti sídla (REALTORIA, k.s., b˝v. AKTIVA spol. s r.o.). Jde o Mate¯skou ökolu KaznÏjov (u
továrny), St¯edisko volného Ëasu Radovánek, Lékárnu Na VyöehradÏ a zdravotní st¯edisko (ordinace
soukrom˝ch léka¯˘). Pod areálem se nachází PEKAÿSTVÍ MALINOVÁ, s.r.o.
Dalöí v˝robní areály jsou zastoupeny v západní Ëásti území obce, kde se nachází rozsáhl˝ areál
slouûící tÏûbÏ kaolinu (LB MINERALS, s.r.o.), v jehoû blízkosti se nachází i prodejna potravin COOP. Dalöí
v˝robní areály jsou umístÏny na západním okraji sídla (ZemÏdÏlské zásobování PlzeÚ a.s.), na severním
okraji (L a M s.r.o., BENZINA, s.r.o., Motorest) i jiûním (AUTO HELUS s.r.o., Cemos, prodej kol, smíöené
zboûí a peka¯ství). ZemÏdÏlská v˝roba není ve v˝znamnÏjöí mí¯e zastoupena, v území se vöak nacházejí
dvÏ pily, zpracovávající d¯evo z okolních les˘. Jedna se nachází v blízkosti nádraûí, druhá v severní Ëásti
území u silnice na Mrtník.
Obytná zástavba je rozdÏlena do nÏkolika vzájemnÏ oddÏlen˝ch okrsk˘. P˘vodní zástavba
venkovsk˝ch zemÏdÏlsk˝ch usedlostí je soust¯edÏna kolem Staré návsi. Odtud jiû drobnÏjöí zástavba
venkovsk˝ch chalup pokraËuje ulicemi V Úvoze a Pod Továrnou. Dalöí zástavba spíöe p¯ímÏstsk˝mi
rodinn˝mi domy (také se zastoupením bytov˝ch dom˘) pak pokraËovala na severním svahu smÏrem k
ulici Ke koupaliöti. Dalöí rozsáhlá bytová zástavba postupnÏ vznikala v severní Ëásti sídla podél Plaské
ulice. Jde také vÏtöinou o rodinné domy p¯ímÏstského charakteru. Na v˝chodním okraji této zástavby
vzniklo rozsáhlé sídliötÏ. NovÏjöí obytná zástavba vznikala postupnÏ také ve v˝chodní Ëásti sídla v okolí
ulice K DoubravÏ (s p¯ímÏstsk˝m charakterem). Zástavba spíöe venkovského charakteru se rozvinula podél
cesty na Oboru.
RekreaËní zástavba je zastoupena spíöe pÏstitelsk˝mi zahradami, na nÏkter˝ch z nich jsou
umístÏny drobné chaty). V extravilánu sídla se nachází pouze nÏkolik rekreaËních objekt˘ (zejména jde o
b˝v. hájenky a dráûní domky).
Krajina území je p¯eváûnÏ zalesnÏna. V západní Ëásti území se nachází povrchov˝ lom na kaolin.
ZemÏdÏlské plochy jsou zastoupeny v okolí sídla. Územím protéká nÏkolik spíöe drobnÏjöích vodoteËí
(KaznÏjovsk˝ potok a dalöí). V jejich okolí se nacházejí zatravnÏné nivy s doprovodnou zelení.
Celková v˝mÏra pozemk˘ (ha)
ZemÏdÏlská p˘da (ha)
Lesní p˘da (ha)
Vodní plochy (ha)
ZastavÏné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

1230,1
245,6
695,4
2,0
33,2
253,8

3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov˝ fond
Technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti je dobr˝. Ze statistick˝ch údaj˘
vypl˝vá, ûe v sídle je poËet obydlen˝ch dom˘ stabilizován. Z p¯ehledu je dále z¯ejmé, ûe v sídle je Ëást
dom˘ je vyuûívána k rekreaËním úËel˘m a obecnÏ se sniûuje poËet lidí ûijících ve spoleËné domácnosti.
Nár˘st poËtu obyvatel ûijících v sídle je pak podmínÏn vÏtöím ploön˝m rozvojem, neû tomu
bylo v minulosti.
Údaje za obyvatelstvo za rok 2015:
narození
zem¯elí
p¯irozen˝ p¯ír˘stek
p¯istÏhovalí
vystÏhovalí
celkov˝ p¯ír˘stek
poËet bydlících k 31. 12.
poËet obyvatel ve vÏku 0-14 let
poËet obyvatel ve vÏku 15-64 let
poËet obyvatel ve vÏku 65 let a více

28
36
-8
88
108
-28
3090
475
2046
569
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(z toho muûi 15, ûeny 13)
(z toho muûi 16, ûeny 20)
(z toho muûi -1, ûeny -7)
(z toho muûi 45, ûeny 43)
(z toho muûi 60, ûeny 48)
(z toho muûi -16, ûeny -12)
(z toho muûi 1517, ûeny 1573)
(z toho muûi 250, ûeny 225)
(z toho muûi 1005, ûeny 1041)
(z toho muûi 262, ûeny 307)
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Domovní fond
Domy úhrnem
Domy obydlené

524
480
376
18
18
46
33
220
79
49
44
48

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků
bytů
1919
a dříve
1920 - 1970
z toho podle
1971 - 1980
období výstavby
nebo rekonstrukce 1981 - 1990
domu
1991 - 2000
2001 - 2011
z toho podle
vlastnictví domu

Bytový fond
Obydlené byty celkem
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
z toho právní
důvod užívání bytu nájemní
družstevní
1
2
z toho s počtem
3
obytných místností
4
5 a více

rodinné
domy

Celkem

427
385
368
15
28
178
53
43
42
39

449
369
12
5
17
98
114
199

ostatní
budovy
85
84
7
14
18
31
4
40
25
5
1
8

rodinné
domy

Celkem
1 213
370
309
318
101
52
129
406
319
240

bytové
domy

12
11
1
4
1
2
1
1
1
1

bytové
domy

ostatní
budovy

742
1
309
290
101
39
110
304
204
41

22
16
8
2
4
1
-

3.3) Návrhová velikost
Územní plán p¯edpokládá v˝stavbu cca 26 rodinn˝ch dom˘ v zastavÏném území (zejména pro
pot¯eby ¯eöení poûadavk˘ na ochranu sociální soudrûnosti - stavby starousedlík˘). P¯edpokládá se
v˝stavba aû t¯í bytov˝ch dom˘ s celkem 50 byty (pro 3-4 Ëlennou rodinu). ÚËelné vyuûívání zastavÏného
území jako nejjistÏjöí zp˘sob zmírÚování pot¯eb na exploataci nezastavÏného území (krajiny) je jedním z
hlavních úkol˘ územního plánování. PoËet obyvatel v navrûen˝ch plochách p¯estavby:
ozn.
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
celkem

obyvatelé (odhad)
90
60
7
63
11
7
4
4
246

poËet rodinn˝ch dom˘
(doporuËen˝)/min. - max.
(2)/1 - 2
(18)/12 - 24
(3)/2 - 5
(2)/1 - 2
(1)/1 - 2
(1)/1 - 2
(27)/18 - 37

poËet byt˘
(doporuËen˝)
(30 byt˘)
(20 byt˘)

50

Navrûen˝ rozvoj v zastaviteln˝ch plochách p¯edpokládá v ¯eöeném území nav˝öení poËtu
obyvatel o cca 326 osob/93 rodinn˝ch dom˘ (10% ze souËasného poËtu obyvatel a 20% z celkového
poËtu rodinn˝ch dom˘). Zástavba je rozdÏlena do nÏkolika lokalit rozmístÏn˝ch po obvodu zastavÏného
území. V minul˝ch letech, kdy byla moûnost v˝stavby velmi omezena zcela nedostateËnou nabídkou
vhodn˝ch stavebních parcel, byly realizovány cca 4 rodinné domy roËnÏ. Navrûen˝ rozsah tedy odpovídá
potenciálu místa v rozvojové ose s p¯ihlédnutím k moûné blokaci nÏkter˝ch lokalit vzhledem k
majetkov˝m pomÏr˘m ap. PoËet obyvatel v navrûen˝ch zastaviteln˝ch plochách:
ozn.
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
celkem

obyvatelé (odhad)
88
35
14
70
46
42
7
24
326

poËet rodinn˝ch dom˘
(doporuËen˝)/min. - max.
(25)/18 - 32
(10)/8 - 15
(4)/4 - 8
(20)/15 - 25
(13)/10 - 15
(12)/10 - 18
(2)/1 - 2
(7)/5 - 9
(93)/71 - 124
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3.4) Ekonomická základna
V ¯eöeném území se nachází nÏkolik provoz˘ s charakterem v˝roby, v˝robních sluûeb,
skladování a tÏûby nerost˘:
25 -

REALTORIA, a.s. (AKTIVA spol. s r.o.), KaznÏjov, Pod Továrnou 125
Historie chemie v KaznÏjovÏ se zaËíná psát 30.7.1833, kdy podnikav˝ kraslick˝ obchodník J.D.Starck dostává
od tehdejöího guberniálního ú¯adu povolení k zahájení v˝stavby továrny na v˝robu d˝mavé kyseliny sírové tzv. olea. V˝roba sem byla p¯esunuta z nedalek˝ch Hromnic (kde byl zdroj vitriolové b¯idlice) kv˘li zdejöímu
loûisku uhlí objevenému v roce 1819, neboù metoda v˝roby olea pálením vitriolového kamene byla znaËnÏ
nároËná na spot¯ebu paliva. Oleum se zaËínalo vyrábÏt na 52 galejních pecích v budovÏ zvané olejna, na
jejíû v˝stavbu navázala hrnËírna pro zhotovování retort˘ a banÏk pro v˝robu a kameninov˝ch lahví pro
p¯epravu kyseliny. V roce 1837 vzniká pro podnik správní budova.
äest let po smrti zakladatele (zem¯el roku 1841) zahajuje jeho syn Jan Antonín v˝robu fosforu z mlet˝ch
pálen˝ch kostí. Uûitá metoda je ekonomicky v˝hodná, proto je pro mletí kostí v roce 1852 vystaven
parostrojní ml˝n a dochází k ËásteËnému p¯esunu dÏlník˘ z v˝roby olea, jehoû v˝roba tou dobou naopak
pomalu klesá. Produkce fosforu vöak ustává pomÏrnÏ brzy z d˘vodu navyöování ceny kostí a zahraniËní
konkurenci - po jedenadvaceti letech. Roku 1850 je zapoËato s v˝robou kyseliny sírové v olovÏn˝ch
komorách, a to naopak na dlouh˝ch 109 let. Po ukonËení v˝roby fosforu se pozornost soust¯edí opÏt na
oleum, roku 1874 jsou vystavÏny dvÏ olejny na zcela novém místÏ, Ëímû vzniká tzv. "nová továrna" jiû
základem v souËasné poloze. Oleum se zaËíná vyváûet do ¯ady zemí svÏta a související ekonomicky
v˝hodná v˝roba kyseliny pyrosírové zaËíná b˝t také pomÏrnÏ známou a monopolní; tyto dvÏ komodity se
naËas stávají hlavním v˝robním programem závodu. Poslední olejna je postavena v roce 1879, téhoû roku
staví BelgiËan G. Delplace nov˝ komorov˝ systém na v˝robu koncentrované kyseliny sírové v "nové
továrnÏ."
V roce 1883 umírá J.A.Starck a firmu odkazuje tehdejöímu obchodnímu ¯editeli A. Schoblochovi, kter˝
podnik 12.10.1885 p¯evádí na Dolové a pr˘myslové závody, d¯íve J.D. Starck, akciová spoleËnost se sídlem v
Plzni. T¯i léta poté zahajuje v˝robu kostního klihu a roku 1896 kyseliny sírové tzv. kontaktním zp˘sobem pro
drobné odbÏratele, coû je v té dobÏ údajnÏ novinkou v rámci celého Rakouska-Uherska. Dalöími produkty
kaznÏjovské továrny jsou ke konci 19. století nap¯. kyselina dusiËná z ledku, síran hlinit˝, ûeleznat˝ a
mÏÔnat˝ (modrá skalice) a umÏlé hnojivo - superfosfát.
V roce 1900 kupuje firmu uheln˝ magnát J. Peschek a záhy poté dochází mj. po d¯ívÏjöím poûáru dvou
olovÏn˝ch komor (7.9.1898) k definitivnímu ukonËení provozu ve "staré továrnÏ," a to poslední smÏnou
dne 23.12.1901. Investice jsou poté soust¯edÏny do celkové p¯estavby a v˝stavby "nové továrny." V roce
1902 vyr˘stá energetická centrála se öesti Tischbeinov˝mi kotli a generátory Siemens a äkoda, která
nahrazuje dosavadní neekonomick˝ stav t¯í kotelen umístÏn˝ch na r˘zn˝ch místech závodu, téhoû roku je
vybudována ûelezniËní vleËka. Rozöi¯uje se v˝roba síranu hlinitého, kamence a kyseliny solné,
zmodernizována je klihárna a postavena nová administrativní budova. Roku 1907 jsou instalovány dvÏ
Kaufmannovy pece na praûení pyritu a zabudováním Kentova ml˝na je zdokonaleno mletí fosfátu. V
p¯edváleËném období je jeötÏ zavedena v˝roba sirníku sodného, akumulátorové kyseliny a pícního vápna,
zároveÚ i nová technologie v˝roby kyseliny dusiËné.
V období 1.svÏtové války a i v dalöích letech podnik stagnuje. V˝znamÏjöí posun p¯ichází aû po roce 1926,
kdy jsou zahájeny v˝zkumy moûností p¯ípravy kyseliny citrónové pomocí melasy a hub tzv. povrchov˝m
kvasn˝m procesem. Za úËasti vynálezce této metody dr. Josefa Szücse jsou v kaznÏjovsk˝ch laborato¯ích
provádÏny praktické pokusy, po jejichû úspÏchu se v roce 1930 zahajuje vlastní v˝roba. Díky znaËné
v˝hodnosti metody zajiöùuje zanedlouho továrna aû 15% svÏtového prodeje kyseliny citrónové v
mezinárodním kartelu a objem v˝roby se zaËíná plynule zvyöovat. V roce 1936 je zahájena v˝roba kyseliny
vinné z vinného kamene. SvÏtovou válkou a dobou po osvobození prochází podnik pod názvem
Pr˘myslová akciová spoleËnost, d¯íve J.D. Starck.
Po válce se kyselina citrónová postupnÏ stává nosn˝m bodem v˝robního programu, bez v˝razn˝ch
technick˝ch obmÏn bÏûí stále komorová v˝roba kyseliny sírové, i kdyû p¯eváûnÏ jiû jen pro v˝robu
superfosfátu. Politické zmÏny p¯ináöejí znárodnÏní, takûe fabrika nese od 1.7.1949 název Jodasta, n.p., kter˝
je v roce 1953 zcela v duchu doby doplnÏn p¯ídomkem závod Julia FuËíka. Ve stejném roce zaËíná rozsáhlá
a dlouhodobá p¯estavba, ta jiû dává areálu tvá¯, která v ËásteËnÏ zmÏnÏné a zchátralé podobÏ p¯etrvala
dodnes. V roce 1955 vznikají nové objekty pro zahajovanou v˝robu tehdy vzácného germania (do roku
1980), o rok pozdÏji je naopak po letech zastavena v˝roba superfosfátu a roku 1959 i kyseliny sírové. V té
dobÏ pat¯í závod pod Spolanu Neratovice a v roce 1965 definitivnÏ "zahnízÔuje" pod Lachemou Brno. V
öedesát˝ch letech vzniká nová kapacita na v˝robu kyseliny citrónové, zahajuje se v˝roba lithn˝ch solí, síranu
nikelnatého a v roce 1970 i známého Vitacitu. O osm let pozdÏji je realizována v˝roba tavicích solí pro s˝ry
a v 80. letech dochází k dalöímu nav˝öení kapacity kyseliny citrónové.
V roce 1990 vznikají KaznÏjovské chemické závody, s.p., od 15.12.1992 po privatizaci pak Aktiva, s.r.o. Nov˝
provoz hlubinného kvaöení cukern˝ch roztok˘ bÏûí od roku 1993, ostatní provozy postupnÏ stagnují. I p¯es
orientaci hlavnÏ na v˝robu kyseliny citrónové a znaËn˝m investicím do jejího zefektivnÏní, je podnik
zadluûen a v roce 1997 je vyhláöen konkurz. 1.3.1999 vzniká Aktiva, a.s. a o dva roky pozdÏji zajiöùuje jiû 7%
v˝roby citrónové kyseliny na evropském trhu; tehdy se vyrábí kolem 26.000 tun roËnÏ, pro srovnání - v roce
1930 to bylo pouh˝ch 240t, v roce 1968 6.600t. Dále je produkována nap¯. kyselina vinná, síran
chromito-draseln˝ a dusiËnan mÏdnat˝. Levná konkurence z »íny a ËásteËnÏ i silná koruna vöak zap¯íËiÚují
opÏt zastavení v˝roby kyseliny (duben 2003) a pak dalöí konkurz (listopad 2004). 10.6.2005 získává podnik
praûská firma OMGD s.r.o., která na podzim toho roku v˝robu opÏt zahajuje.
(Prameny: J. Jelínek: 150 let chemické továrny v KaznÏjovÏ, Lachema n.p., 1983)

26 27 28 29 30 -

ZemÏdÏlské zásobování PlzeÚ a.s., K CementárnÏ 535
AUTO HELUS s.r.o. - Ke Staré maöinÏ 557
L a M s.r.o., Drahotínská 411
PEKAÿSTVÍ MALINOVÁ, s.r.o., K Mistráku 4
LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 33012 Horní B¯íza
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3.5) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP KaznÏjov)
Vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území je vymezeno v souladu s §58 zákona Ë. 183/2006 Sb. ze dne 14. b¯ezna 2006,
o územním plánování a stavebním ¯ádu. Plocha zastavÏného území vymezená z 1. 1. 2017 Ëiní 224,9 ha
(18,3 % z celkové rozlohy 1230,4 ha). Z takto vymezené zastavÏné plochy Ëiní plocha v˝robního závodu LB
MINERALS s.r.o. 52,5 ha a plocha závodu Aktiva a.s. 40,9 ha (41,4 % celkové plochy zastavÏného území).
Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Charakteristika a urbanistické hodnocení zástavby v ¯eöeném území (zdroj: ÚAP Kralovice):
MÏsto KaznÏjov je centrem pr˘myslu a tÏûby surovin. Rozvoj KaznÏjova nastal v 19. století, kdy bylo
objeveno loûisko uhlí a provozovala se chemická v˝roba. TÏûba uhlí byla ukonËena, chemická v˝roba je
zastoupena dodnes. V˝stavbu dalöích pr˘myslov˝ch závod˘ vyvolal provoz kaolinov˝ch dol˘. Z p˘vodního,
stále hodnotného vesnického jádra se obec postupnÏ rozrostla nízkopodlaûní zástavbou do t¯í Ëástí,
oddÏlen˝ch trasou pr˘tahu I./27 a ûelezniËní tratí. CelkovÏ p¯evaûující zástavba rodinn˝mi domy je v severní
Ëásti doplnÏna sídliötními bytov˝mi domy a obËanskou vybavenosti. SilniËní tah I./27 prochází cel˝m
sídlem, je jeho hlavní organizaËní osou, souËasnÏ ale tranzitní provoz má znaËnÏ negativní dopad na kvalitu
obytného prost¯edí a vytvá¯í urbanistické závady (mimo jiné dopravní provoz ve st¯ední Ëásti sídla omezuje
moûnost realizace spoleËenského prostoru - námÏstí). Hlavní v˝robní závody jsou situovány v lesním
masivu západnÏ a jihozápadnÏ od obytného území, v˝znaËné jsou zejména závod AKTIVA a.s. (dlouhodobÏ
¯eöen˝ problém nebezpeËné skládky odpadu), ZemÏdÏlské zásobování PlzeÚ, s územím mÏsta sousedící
Best Rybnice s.r.o. KaznÏjov vzdálen˝ od PlznÏ cca 17,5 km je ze vöech stran obklopen hodnotnou lesnatou
krajinou, na západ od mÏsta je vöak krajina poökozena tÏûbou a pr˘myslem. V˝chodní zázemí KaznÏjov se
naopak vyznaËuje krajinou harmonickou.

Základním poûadavkem pro rozvoj sídel je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a
její logick˝ rozvoj. V Ëástech sídla s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v˝stavbou nejménÏ do
poloviny 19. století, zejména pak st¯edních Ëástech sídel) jsou stanoveny ploöné a prostorové regulativy s
p¯ihlédnutím k rázu tohoto území. Je zde doporuËeno, aby nová v˝stavba respektovala p˘vodní p˘dorysné
ËlenÏní a vhodnÏ na nÏ navazovala zástavbou v místech zanikl˝ch staveb. Regulativy prostorového
uspo¯ádání je omezena zejména moûnost nástaveb stávajících objekt˘ nad úroveÚ okolní zástavby. Dále
jsou stanoveny podmínky pro umisùování staveb v prolukách Ëi v rámci p¯estaveb v zastavÏném území.
Ochrana památek
MÏsto KaznÏjov je územím s archeologick˝mi nálezy (dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní
památkové péËi, v platném znÏní).
†

Ëíslo
12-31-21/1

Název UAN
ZSO Újezd - KaznÏjov

Kat.
II

popis
u b˝valé hájovny Ëp. 139

Pro archeologické nálezy a vybranou stavební Ëinnost v ¯eöeném území bude stanovena
oznamovací povinnost a povinnost umoûnÏní odborného dohledu a provedení záchranného
archeologického v˝zkumu stanovená v obecnÏ platném p¯edpisu (zákon Ë. 20/1987 Sb., o státní
památkové péËi, v platném znÏní).
V území se nachází památky zapsané do Úst¯edního seznamu kulturních památek (ÚSKP):
Ëíslo
11838/4-5099

Název UAN
kaple Sv. Jana Nepomuckého (na Staré návsi)
Kaple obdélného p˘dorysu s trojbok˝m závÏrem, krytá sedlovou st¯echou se
sanktusníkem. Objekt je pseudorománsk˝, vysvÏcen 24. 8. 1894, nahradil p˘vodní
barokní kapli, která vyho¯ela p¯i poûáru obce r. 1892. Drobná kaple na obdélníkovém
p˘dorysu s trojbok˝m závÏrem, krytá sedlovou st¯echou, na níû je osazena öestiboká
lucerna s helmicovitou bání, krytou plechem. Pr˘Ëelí a dalöí stÏny jsou ËlenÏny
vpadl˝mi zrcadly s motivem zubo¯ezu. Zvláöù v˝razn˝ je motiv zubo¯ezu v pr˘Ëelním
ötítu. Okna v boËních stÏnách a vstup v pr˘Ëelí jsou zaklenuty polokruhem, vstup navíc
v kamenném ostÏní. Ve vrcholu ötítu drobné polokruhem zaklenuté okénko.

21396/4-3588

Ëp.14 (brána venkovské usedlosti na Staré návsi)
Do dvora usedlosti vede polokruhem zaklenutá brána z 2. pol. 18. stol. (selské baroko)
v ploché öambránÏ. Nad branou vytvá¯í fabionová ¯ímsa obloukem vyklenutí ötít, ve
kterém je vyhloubena konchou zaklenutá nika. Brána v kamenné zdi s otvorem
elipticky zaklenut˝m, rámovan˝m plochou öambránou s hranolov˝mi ¯ímsiËkami ve
v˝bÏzích. Po stranách brány jsou dvÏ rustikované lisény. V horní Ëásti je obrys brány
lukovitÏ probíhá. Nad otvorem vjezdu se v jeho ose r˝suje nika s konchou. Bránu kryjí
bobrové taöky. V nice nad klenákem brány je soöka sv. Floriána - dílo majitele. Klenák
obnoven LP 1826 .

Dalöí v˝znamné stavby:
Na Staré návsi se nachází nÏkolik hodnotn˝ch venkovsk˝ch staveb. Jako technickou dominantu
lze hodnotit stavby sklad˘ v areálu (odkaz Ë. 26) ZemÏdÏlské zásobování PlzeÚ a. s. P¯ed budovou
MÏstského ú¯adu se nachází pietnÏ upravené místo s pomníkem I. a II. odboji, na samotné budovÏ je
umístÏna pamÏtní deska.
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ÿeöené území je oblastí se zv˝öenou ochranou krajinného rázu (Plaská oblast).
Název obce
Listinná p¯ipomínka z roku 1144 uvádí název obce KázÚov. Tento název byl pouûíván aû do roku
1918. Po vzniku »eskoslovenské republiky jmenovala vláda komisi, která mÏla ve star˝ch pramenech najít
p˘vodní Ëeské názvy, protoûe ¯ada jmen obcí byla rakousk˝mi ú¯ady r˘znÏ zkomolena. Komise pracovala
t¯i roky. Z jejího rozhodnutí se zmÏnil název obce z KázÚova na souËasn˝ KaznÏjov (Dr. Antonín Profous,
Místní jména v »echách, Praha 1947).
Z historie známe jeötÏ jiné názvy pro naöi obec. Jaroslav Schaller uvádí ve spise Topografie des
Königsreichs Böhmen, Prag 1785, dvÏ jména pro KaznÏjov - Kasenau nebo Kasinow. J. G. Sommer ve
spise Das Königsreichs öhmen, Pilsner Kreis, Prag 1838, uvádí t¯i nÏmecká jména: Kasenau, Kaznau,
Kazniow. V dobÏ nÏmecké okupace (1939-1945) zkomolili NÏmci název KaznÏjov na Gassnau.
Historick˝ v˝voj obce
KaznÏjov je poprvé zmiÚován jiû roku 1144, kdy jej Ëesk˝ kníûe Vladislav II. daroval jím
zaloûenému cisterciáckému kláöteru v Plasích. Mniöi kláötera ves pravdÏpodobnÏ zruöili, protoûe v
potvrzení majetku kláötera papeûem Inocencem IV. z roku 1250 je KaznÏjov uvádÏn jako grangie. Ta byla
tvo¯ena propugnaculem, tj. opevnÏn˝m obytn˝m domem uvnit¯ vÏtöího celku, chlévy, ratejnou,
pravdÏpodobnÏ stodolou, s˝pkou s kamenn˝m sklepem a refektá¯em, spoleËnou jídelnou mnich˘.
V pr˘bÏhu 14. století cisterciáci opustili hospoda¯ení se systémem dvor˘, grangie ruöili a na
jejich místÏ opÏt zakládali vsi. OpÏtovn˝m zaloûením KaznÏjova byl roku 1346 povÏ¯en kralovick˝ rychtá¯ a
lokátor Petr, kter˝ rozdÏlil pozemky dvora na 16 lán˘ a osadil je sedláky podle zákupního práva. Za svou
práci dostal kaznÏjovskou rychtu, propugnaculum grangie s chlévy, svobodn˝ lán, t¯etí díl pokut a navrch
právo postavit u KaznÏjova na kláöterním rybníce ml˝n. Ostatní Ëásti dvora p¯ipadly osadník˘m, Ëást byla
p¯ipojena k ovËínu, kter˝ byl jako jedin˝ z dvora zachován.
Rychtá¯ Petr prodal roku 1350 rychtá¯sk˝ ú¯ad Protivovi z Volfötejna, kter˝ se v p¯ípadÏ pot¯eby
musel v plné zbroji dostavit do kláötera k jeho obranÏ. Roku 1418 získal rychtu na krátko HrdoÚ z Dubjan.
Na poËátku husitsk˝ch válek v roce 1420 získali KaznÏjov spolu s dalöími vesnicemi a
mÏsteËkem Kralovicemi od krále Zikmunda do zástavy katoliËtí páni brat¯i Hanuö a Bed¯ich z Kolovrat na
LibötejnÏ a KraöovÏ. Zikmund vöak KaznÏjov zastavil jeötÏ jednou: Burianovi z Gutötejna. Mezi pány
Libötejnsk˝m z Kolovrat a pány z Gutötejna vznikl spor, kter˝ nakonec vyhráli Gutötejnové a KaznÏjov
p¯ipojili k panství Dolní BÏlé. Za husitsk˝ch válek bylo v KaznÏjovÏ vyplenÏno öest statk˘ a zanikla i
sousední ves Újezd. Roku 1555 prodali páni z Gutötejna celé dolnobÏlské panství äebestiánu Markvartovi z
Hrádku, purkrabímu na KarlötejnÏ. Markvartové z Hrádku drûeli KaznÏjov aû do konfiskací po bitvÏ na Bílé
ho¯e. Od Královské komory koupil KaznÏjov a pust˝ Újezd pan Vilém z V¯eskovic, pozdÏji jej na císa¯ovo
p¯ání vrací plaskému kláöteru.
Rychtá¯em v té dobÏ byl Augustin Brûínsk˝ z Poksdorfu, ale v pr˘bÏhu t¯icetileté války byla
rychta spolu s jedním statkem vypálena. K roku 1654 je v KaznÏjovÏ uvádÏno 8 usedlostí, pust˝ pansk˝
ml˝n a ovËín, o deset let pozdÏji to bylo jiû 24 usedlostí. Opat Kryötof Tengler na její místÏ z¯ídil popluûní
dv˘r, ale opat Benedikt Engelken v roce 1681 – na sklonku svého ûivota – dv˘r zruöil a jeho pozemky
rozdÏlil mezi t¯em nov˝m sedlák˘m. V majetku kláötera z˘stal KaznÏjov aû do jeho zruöení roku 1785.
V 19. století v souvislosti s objevem uheln˝ch loûisek v KaznÏjovÏ zde podnikatel Johann David
Starck otev¯el roku 1833 v˝chodnÏ od obce chemickou továrnu, tzv. stará továrna kam byla p¯enesena
v˝roba d˝mavé kyseliny sírové - oleum z Hromnice. Po poûáru dvou olovÏn˝ch komor 7. zá¯í 1898 doölo
ve staré továrnÏ k definitivnímu ukonËení provozu 23. prosince 1901. PokraËovatel a syn zakladatele
chemiËky Johann Antonín Starck v roce 1847 podnik rozöí¯il o v˝robu fosforu z mlet˝ch pálen˝ch kostí. Po
útlumu a ukonËení této v˝roby je opÏt v pop¯edí oleum. Roku 1874 na místÏ souËasné chemiËky vzniká
tzv. nová továrna s v˝stavbou nÏkolika olejen. Roku 1879 v nové továrnÏ nechal vybudovat BelgiËan G.
Delplace nov˝ komorov˝ systém na v˝robu koncentrované kyseliny sírové. Od 12. ¯íjna 1885 vzniká
akciová spoleËnost Dolové a pr˘myslové závody, d¯íve J. D. Starck v Ëele s obchodním ¯editelem Antonem
Schoblochem. Od roku 1900 vlastní firmu uheln˝ magnát J. Peschek.
V lednu 1934 byl v KaznÏjovÏ otev¯en h¯bitov a p¯estalo tak poh¯bívání kaznÏjovsk˝ch na
h¯bitovÏ v Obo¯e. První poh¯benou se stala ûaËka Jaroslava MacháËková. V roce 1997 získal KaznÏjov
status mÏsta.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/KaznÏjov, BUKA»OVÁ, Irena; FÁK, Ji¯í; FOUD, Karel. Severní
PlzeÚsko I = Landkreis Pilsen Nord. I. Domaûlice: Nakladatelství »eského lesa, 2001)
Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
Ochrana ovzduöí
ÿeöené území není zahrnuto do oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí (dle informací
vypl˝vajících z informací MéP »R Ë. 03/2012). ÿeöené území není zahrnuto do oblastí ochrany a
ekosystém˘ a vegetace.
-

V ¯eöeném území a jeho blízkém okolí se nacházejí zdroje zneËiötÏní ovzduöí REZZO 2:
Kotelna KaznÏjov,
LASSELBERGER, a.s. - Divize suroviny, provozovna KaznÏjov (plynná paliva),
BEST a.s. - závod Rybnice,
Miloslav Paöek - autoservis

P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t dodrûována práva a povinnosti vypl˝vající ze
zákona Ë. 86/2002 Sb., na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb. a z vyhláöek MéP Ë. 355/2002 Sb. -
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358/2002 Sb. V území obce musí b˝t dodrûována úroveÚ zneËiötÏní ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘,
meze tolerance a Ëetnost p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky (§6 zákona, na¯ízení vlády Ë.
350/2002 Sb.), vËetnÏ respektování emisních strop˘ (dle Na¯ízení vlády Ë. 351/2002 Sb.).
V p¯ípadÏ v˝skytu svÏtelného zneËiötÏní ovzduöí je moûné vydat na¯ízení dle ustanovení §50,
odst. 1, k) zákona Ë. 86/2002 Sb., kter˝m se stanoví opat¯ení k omezení, Ëi p¯edcházení v˝skytu
svÏtelného zneËiötÏní.
Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude v navrûen˝ch rozvojov˝ch
lokalitách obytné zástavby poûadováno dodrûení max. hlukového zatíûení dle §11 Na¯ízení vlády »R Ë.
502/2000 Sb. Dle §30 zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví (ve znÏní novely zákona Ë.
274/2003 Sb.) má správce pozemní komunikace povinnost technick˝mi, organizaËními a dalöími
opat¯eními zajistit, aby hluk nep¯ekraËoval hygienické limity upravené provádÏcím právním p¯edpisem pro
ochranu venkovních prostor. ChránÏn˝m venkovním prostorem se rozumí prostor do 2 m okolo bytov˝ch
dom˘, rodinn˝ch dom˘, staveb pro ökolní a p¯edökolní v˝chovu a pro zdravotní a sociální úËely (a funkËnÏ
obdobn˝ch staveb).
V p¯ípadÏ pr˘tahu komunikací v tÏsném kontaktu se stávající zástavbou je doporuËena v˝mÏna
bÏûn˝ch oken za okna protihluková, dalöí moûností je provedení dispoziËních zmÏn v p¯ípadÏ stavebních
úprav objekt˘ (pobytové místnosti a loûnice p¯emístit do zklidnÏn˝ch prostor ap.). Vhodn˝m zp˘sobem
protihlukové obrany je pouûití kvalitních kryt˘ vozovky, které mají nízkou akustickou emisní vydatnost.
Areály v˝roby vzhledem k asymetrické poloze v˘Ëi sídlu nejsou vÏtöinou potenciálním zdrojem
hluku s v˝jimkou tÏch obytn˝ch Ëástí sídla, které jsou s nimi v p¯ímém kontaktu.
Koncepce ÚP p¯edpokládá vybudování nov˝ch p¯ístupov˝ch komunikací do hlavních v˝robních
areál˘ v sídle. Areál AKTIVA a.s. bude novÏ obslouûen z navrûené p¯eloûky silnice I./27. NovÏ je ¯eöen téû
p¯ístup do areálu AUTO HELUS s.r.o. (vybudování nové k¯iûovatky je podmínÏno realizací obchvatu sídla) a
areál L a M s.r.o (nová p¯ístupová komunikace je souËástí vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch).
Pro za¯ízení v˝roby, která mají podstatné ruöivé úËinky na okolí, je územním plánem stanoven
poûadavek, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat provoz a uûívání staveb a
za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb urËen˝ch k trvalému pobytu osob) nad p¯ípustnou míru,
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
Pozn.:

Dle Vyhláöky Ë. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukov˝ch ukazatel˘, se pro
hlukové ukazatele den-veËer-noc (Ldvn) a noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty: a) pro
silniËní dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB, b) pro ûelezniËní dopravu Ldvn se
rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB.

Radonové riziko
ZastavÏné Ëásti ¯eöeného území se nacházejí ve st¯edním stupni rizika v˝skytu radonu. Pouze
úzk˝ pás KaznÏjovského potoka za hrází silnice na Oboru je v nízkém stupni rizika v˝skytu radonu. V
¯eöeném území bude moûné p¯i vybran˝ch stavebních Ëinnostech vyûadovat provedení pr˘zkumu
(stanovení radonového indexu dle vyhláöky Ë. 307/2002 Sb., o radiaËní ochranÏ, v platném znÏní).
Pozn.:

RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je vûdy ovlivnÏna také lokální situací (r˘zná propustnost
p˘d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouûit˝mi stavebními materiály.

Pásma hygienické ochrany staveb
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje (dle §17 zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví,
v platném znÏní) v öí¯i nejménÏ 100 m.
ID
umístÏní
vlastník
parcely

3497
izolovaná poloha jiûnÏ od sídla
MÏsto KaznÏjov
1087/6

Dopravní infrastruktura
éelezniËní doprava
ÿeöen˝m územím je vedena ve smÏru jih - sever celostátní jednokolejná ûelezniËní traù Ë. 160
PlzeÚ - éatec se zastávkou KaznÏjov. V území se nachází nÏkolik systém˘ vleËek slouûících k obsluze
vybran˝ch areál˘ v˝roby.
K¯íûení ûeleznice se silniËní komunikací I. t¯ídy Ë. 27 je ¯eöeno úrovÚovÏ.
Pozn.:

Dle Zákona Ë. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znÏní je ochranné pásmo celostátní a
regionální dráhy 60 m od osy koleje nebo 30 m od obvodu dráhy, 30 m od osy krajní koleje u
tramvajov˝ch drah a vleËek. V†p¯ípadÏ realizace staveb v†ochranném pásmu dráhy je t¯eba
respektovat vyhláöku MD »R Ë.177/95 Sb., stavební a technick˝ ¯ád drah v†platném znÏní. Musí
b˝t zajiötÏna bezpeËnost, provozuschopnost, pr˘jezdní profil dráhy, voln˝, sch˘dn˝ a
manipulaËní prostor, nesmí dojít ke ztíûení údrûby a rekonstrukce dráûních staveb a za¯ízení,
nesmí b˝t omezeny rozhledové pomÏry.
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SilniËní doprava
Silnice I./27 je silnice první t¯ídy procházející v severojiûním smÏru západní a severní Ëást »ech.
Na jihu zaËíná na hraniËním p¯echodu v éelezné RudÏ, prochází Klatovy, Plzní, Kralovicemi, éatcem,
Mostem, Litvínovem a konËí v Dubí. V jiûní Ëásti okresu vede silnice Ëasto dlouh˝mi lesními úseky, v
T¯emoöné p¯ekonává stejnojmennou ¯íËku, v Plasích pak silnice klesá do hlubokého kaÚonu St¯ely a zpÏt
na náhorní ploöinu Kralovicka s p¯evahou polí. Na severním okraji okresu silnice vstupuje do p¯írodního
parku Jesenicko. Dopravní zátÏû v úseku KaznÏjova dosahuje 7000 automobil˘/den, z KaznÏjova smÏrem
na Plasy 6100 automobil˘/den.
Silnice II/204 je silnice II. t¯ídy, která tvo¯í spojnici silnic I. t¯ídy I/20 a I/27 v severní Ëásti
PlzeÚského kraje. ZaËíná v obci ÚnÏöov v˝jezdem z I/20 v˝chodním smÏrem. Prochází sedmi obcemi, v
obci KaznÏjov se napojuje na I/27. »erpací stanice se nachází aû v KaznÏjovÏ na silnici I/27. Celková délka
je zhruba 20 km. Dopravní zátÏû v úseku KaznÏjova dosahuje 1306 automobil˘/den.
t¯ída/Ë. komunikace
I./27
II./204
III./2318
Pozn.:

popis (sídla v blízkém okolí)
PlzeÚ - Kralovice
ÚnÏöov - Dolní BÏlá - KaznÏjov
KaznÏjov - Obora - Dob¯íË - Kace¯ov

Dle zákona Ë. 23/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znÏní je ochranné pásmo
silnice I. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) je 50 m od osy vozovky. Ochranné pásmo
silnice II. a III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) je 15 m od osy vozovky.

P¯eloûka silnice I/27 (zdroj: ÿSD a.s.):
Stavba I/27 k¯iûovatka III/2312 k. ú. Horní B¯íza – Rybnice ¯eöí obchvat obcí KaznÏjov a Rybnice.
P¯eloûkou bude odstranÏno nevhodné smÏrové a v˝ökové vedení stávající komunikace v pr˘tahu obÏma
obcemi.
Úsek úpravy silnice I/27 mezi obcemi Rybnice a Horní B¯ízou je souËástí ¯eöení p¯eloûky silnice
I/27 od hranice PlzeÚského a St¯edoËeského kraje aû po statutární mÏsto PlzeÚ. Cílem úpravy je odstranit
nevhodné smÏrové a v˝ökové vedení stávající komunikace a její vyvedení mimo centra mÏst a obcí.
Návrh trasy vychází ze zachování pr˘bÏhu stávající I/27 v p¯eváûném rozsahu a z návrhu
silniËního tahu v odpovídající kategorii dle kategorizace silniËní sítÏ, tedy S 11,5/70 s minimalizací
dopravních napojení resp. s ¯eöením k¯iûovatkov˝ch napojení formou úrovÚov˝ch stykov˝ch i
mimoúrovÚov˝ch k¯iûovatek. Trasa je uvaûována s ¯eöením mimoúrovÚov˝ch k¯iûovatkov˝ch napojení v
místech s odpovídající konfigurací terénu a s p¯edpokládan˝m zatíûením p¯ipojovan˝ch vÏtví zejména
nákladní dopravou.
Ve vztahu k p¯edpokládanému rozvoji silniËní sítÏ v dotËeném území a s ohledem na stupeÚ
projednání bude navrhovaná trasa v maximální moûné mí¯e zohledÚovat trasu zahrnutou do návrhu Zásad
územního rozvoje PlzeÚského kraje, která koresponduje s trasami zahrnut˝mi do dílËích územních plán˘
obcí a mÏst dotËen˝ch koridorem vedení I/27.
Trasa je navrûena v kategorii S 9,5/70. Celková délka stavby Ëiní 7280 metr˘ (bez most˘ 6960
metr˘). Na zaËátku trasa navazuje na p¯edcházející úsek „Silnice I/27 T¯emoöná–k¯iûovatka III/2312 k. ú.
Horní B¯íza”. P˘dorysnÏ trasu tvo¯í pÏt smÏrov˝ch oblouk˘ s p¯echodnicemi. Oblouky zasahují do
navazujících staveb na obou koncích. PolomÏry oblouk˘ se pohybují v rozmezí 800–2600 metr˘. Tyto
polomÏry odpovídají p¯i smÏrodatné rychlosti 90 km/h maximálnímu p¯íËnému sklonu 4 %.
V˝ökovÏ je trasa navrûena s minimálním polomÏrem vydutého oblouku 16 902,79 metr˘ a s
minimálním polomÏrem vypuklého v˝ökového oblouku 37 000 metr˘. SouËástí hlavní trasy budou rovnÏû
odboËovací a p¯ipojovací pruhy vÏtví mimoúrovÚov˝ch k¯iûovatek. trasa prochází ochrann˝m pásmem
vodních zdroj˘.
P¯i návrhu je uvaûováno s trasou stávající i/27 pro obsluhu místních dopravních vztah˘ resp.
jako s trasou moûn˝ch objíûÔkov˝ch úsek˘ a to jak v dobÏ provozu, tak i v dobÏ postupné v˝stavby novÏ
budovan˝ch úsek˘ silnice i/27.
D˘leûit˝m stavebním objektem v rámci stavby bude napojení pr˘myslové zóny KaznÏjov v
kategorii S 7,5/50 na silnici i/27 v km 6,500. V nové trase vznikne jedna mimoúrovÚová k¯iûovatka, která
vy¯eöí propojení silnice II/204 s novou trasou silnice I/27 v km 8,101.
SouËástí trasy bude vybudování öesti mostních objekt˘ z nichû nejdelöí mÏ¯í 260 metr˘. Most
rozdÏlen˝ na dvÏ Ëásti nejprve p¯ekonává údolí KaznÏjovského potoka a dále ¯eöí pr˘chod vleËky a
obsluûné komunikace z pr˘myslového areálu.
Místní komunikace
SilniËní síù je doplnÏna zpevnÏn˝mi místními komunikacemi, které slouûí k propojení
zb˝vajících smÏr˘. Stávající síù místních komunikací je logicky koncipovaná a dostateËnÏ kapacitní.
V sídle jsou vedeny jako hlavní dopravní osy silnice I, II. a III.. t¯ídy, která zde plní i funkci
místních komunikací. Ostatní místní komunikace jsou za¯azeny do funkËní skupiny C - obsluûné s funkcí
obsluûnou, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu C 3 (uvnit¯ obytn˝ch útvar˘). Z hlediska kategorií
komunikací jsou v kategorii místní obsluûné komunikace (MO). V intravilánu sídel jsou trasy místních
komunikací smÏrovÏ Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní zástavbÏ.
Stávajícími úËelov˝mi komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a
stavbám v souËasnÏ zastavÏném území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
Dopravní obsluha ¯eöeného území musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní,
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splÚovat poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch
komunikací na stávající komunikace dle »SN 73 6102.
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
ÿeöen˝m územím prochází znaËená cyklostezka Baroko III. Cyklostezka o celkové délce 63 km s
v˝chozím bodem v Plasích prochází ¯adou sídel (Babina, Dolní HradiötÏ, Kozojedy, Liblín, Dob¯íË, Koryta,
Obora, KaznÏjov). Cyklotrasa je vedena po silniËních komunikacích I. a III. t¯ídy.
Územím procházejí také znaËené turistické pÏöí trasy. Jde o znaËenou turistickou stezku
(modrá) na trase KaznÏjov - Obora - Kopidlo - Kralovice a turistickou stezku (zelenou) na trase Bolevec Koko¯ov - Kraöovice - KaznÏjov. V˝chozím bodem je v obou p¯ípadech nádraûí v KaznÏjovÏ. Stezky jsou
vedeny po místních komunikacích, pouze v blízkosti sídla a p¯es nÏj jsou vyuûity silniËní komunikace.
Doprava v klidu
V souËasnÏ zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování
vozidel. U za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích
nebo na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zajiötÏna na
pozemcích rodinn˝ch dom˘.
Pot¯eba odstavn˝ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrûené zástavby bude ¯eöena
podle »SN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silniËních vozidel).
Ve¯ejná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajiötÏna ûelezniËními spoji se zastávkou KaznÏjov. Autobusová
doprava zajiöùuje spojení zejména se okolními sídly Kralovice a PlzeÚ.
Letecká doprava
Do ¯eöeného území zasahuje ochranné pásmo vzletov˝ch a p¯ibliûovacích drah a prostor˘
(LetiötÏ Rybnice).
Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu tvo¯í vedení a stavby a s nimi provoznÏ související za¯ízení
technického vybavení (vodovody, vodojemy, kanalizace, Ëistírny odpadních vod, stavby a za¯ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikaËní vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ,
elektronické komunikaËní za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovody).
Pozn.:

Území je souËástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací PlzeÚského kraje.
Navrûené koncepce ÚP KaznÏjov jsou s tímto dokumentem v souladu.

OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody jsou u jednotliv˝ch nemovitostí v zastavÏném území zvládány s
pouûitím vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ),
ËásteËnÏ téû vybudovanou jednotnou splaökovou kanalizací. Intravilán sídla se pohybuje v rozmezí 385 m
n. .l (u silnice na Rybnici) - 432 m n. m. (KaznÏjovsk˝ potok pod Ëistírnou odpadních vod).
Pozn.:

P¯i vymezování stavebních pozemk˘ musí b˝t splnÏn poûadavek na vsakování deöùov˝ch vod
nebo jejich zadrûení na pozemku p¯ed jejich svedením do oddílné deöùové kanalizace
vycházející z platn˝ch provádÏcích p¯edpis˘ (§20 a §21 vyhláöky Ë. 501/2006 Sb.). ObecnÏ platí,
ûe odtokové pomÏry z povrchu urbanizovaného území musí b˝t po v˝stavbÏ srovnatelné se
stavem p¯ed ní (stejné mnoûství ve stejném Ëasovém úseku), tj. nemá docházet ke zhoröení
odtokov˝ch pomÏr˘ v území a v tocích.

Zdroje vody, zásobování vodou
V mÏstÏ KaznÏjov je vybudován vodovod pro ve¯ejnou pot¯ebu, vlastnÏn˝ z 20% mÏstem a z
80% Vodárenská a kanalizaËní a. s., provozovan˝ Vodárnou PlzeÚ a. s. Vodovod je souËástí skupinového
vodovodu Plasy – KaznÏjov – Neb¯eziny. Vodovod zásobuje vöechny obyvatele, je funkËní, v dobrém
technickém stavu.
MÏsto KaznÏjov je zásobeno pitnou vodou jednak z vodojemu „Puch˝¯“, kam je voda
dopravována p¯i p¯ebytcích z obce Obora a zároveÚ p¯es spot¯ebiötÏ z »S KaznÏjov, kam je p¯ivedena
¯adem od obce Rybnice, a jednak na p¯ímo z p¯ívodu od obce Rybnice.
Zásobní ¯ad z OC DN 250 délky 1,500 km vede gravitaËnÏ od vodojemu „Puch˝¯“ o objemu 500
m3 (475/471 m n. m.). Do vodojemu je napojen ¯ad vedoucí z obce Obora a od zdroje pitné vody
T¯ebekov (PVC DN 160). Druh˝ zásobní ¯ad je z PVC 225 délky 2,650 km veden gravitaËnÏ z vodojemu
nad obcí Rybnice. Po mÏstÏ je voda rozvedena rozvodn˝mi ¯ady 40-150 o celkové délce 12,7 km. PoËet
p¯ípojek je 458 v celkové délce 4,800 km.
Bilance pot¯eby pitné vody
Odhad pot¯eby pitné vody (pro obytné stavby v rozvojov˝ch lokalitách) stanovená dle p¯ílohy Ë.
12 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb. (specifická roËní pot¯eba vody na obyvatele: 35,0 m3/rok):
obyvatelé v RD
obyvatelé v BD

poËet obyvatel
421
151

roËní pot¯eba (m3)
14735
5285
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Pozn.:

Kvalita vody ve ve¯ejném vodovodu musí odpovídat poûadavk˘m obecnÏ závazn˝ch p¯edpis˘
(Vyhláöka MZ »R Ë. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poûadavky na pitnou vodu a rozsah a
Ëetnost její kontroly). Ochranné pásmo ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ je 1,5 m na
kaûdou stranu od vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky (dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní).

Splaökové odpadní vody
MÏsto KaznÏjov má vybudovanou jednotnou kanalizaci pro ve¯ejnou pot¯ebu vËetnÏ »OV
provozovanou Vodárnou PlzeÚ a.s. provoz Kralovice. Vlastníkem je VaK PlzeÚ a.s., Ëást vlastní mÏsto
KaznÏjov. Je funkËní, v dobrém technickém stavu. Jsou na ni napojeni vöichni obyvatelé.
Stoková síù je z betonov˝ch rour DN 300 - DN 1200 o celkové délce 6,52 km, z kameniny DN
300 - DN 400 o celkové délce 3,08 km a z PVC DN 200 a DN 300 o celkové délce 2,8 km.
Odpadní vody jsou hlavní kmenovou stokou odvádÏny do odlehËovací komory a dále na
centrální mechanicko-biologickou Ëistírnu odpadních vod s kapacitou 3200 ekvivalentních obyvatel, na
které jsou likvidovány veökeré odpadní vody z obce. Technologická linka se skládá z hrubého p¯edËiötÏní strojnÏ stíran˝ch Ëeslí a vertikálního lapáku písku a aktivaËní nádrûe – 2 x oxidaËní p¯íkop s horizontálními
aeraËními válci a dvou Ëtvercov˝ch vertikálních dosazovacích nádrûí.
Separovan˝ kal je uskladÚován ve Ëty¯ech mal˝ch nádrûích. Vzhledem k tomu, ûe je v
souËasnosti stabilizovan˝ kal z »OV vyuûíván v zemÏdÏlství, je nutné posuzovat jeho vlastnosti podle
platn˝ch p¯edpis˘ o podmínkách pouûití upraven˝ch kal˘ na zemÏdÏlské p˘dÏ. Z hlediska
mikrobiologického je kal za¯azen do kategorie II – kal je moûno aplikovat na zemÏdÏlské p˘dy urËené k
pÏstování technick˝ch plodin. Z hlediska koncentrací vybran˝ch rizikov˝ch látek a prvk˘ kal vyhovuje
platn˝m limit˘m. VyËiötÏná voda se vypouötí do KaznÏjovského potoka.
PoËet obyvatel napojen˝ch na kanalizaci a »OV:
PoËet kanalizaËních p¯ípojek:
Specifická spot¯eba vody:

3000 (z 3091) (p¯epoËet dle BSK5 - 1844 EO)
359
118l/os*den

»OV (projekt)

Q24
Qdmax
Qh
Qdeöù
BSK5

850 m3/d
58,6 m3/d
123 m3/d
9,8 l/s
189 kg/d

Q24
BSK5
NL

703,3 m3/d
157,3 kg/d p¯ítok
150,4 kg/d p¯ítok

»OV (stav)

povoleno 310 000 m3/rok

povoleno 7t/rok
4,7 kg/d odtok
8,4 kg/d odtok

Mimo vod komunálního odpadu jsou v sídle dalöí producenti splaökov˝ch vod:
ozn.
Kaolinka
ZZN
Pila
Apollo
Neopron
Pekárna

popis
tÏûba
zemÏdÏlství
d¯evov˝roba
autodoprava
elektro montáûe
potraviná¯ství

poËet zamÏstnanc˘
170
30
10
20
100
20

OV m3/d
201
1,5
0,5
1,2
16,6
3,88

BSK5 kg/d
11,6
0,6
0,2
0,48
2,35
11,5

NL kg/d
168
0,55
0,18
0,44
7,65
14,9

Celkové hodnoty produkce splaökov˝ch odpadních vod a hodnoty p¯ínosu zatíûení z
rozvojov˝ch lokalit:
denní p¯ítok Qd (m3/den):
Pozn.:

návrh
54,9

Dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném
znÏní, Ëiní ochranné pásmo stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ je 1,5 m na kaûdou stranu od
vnÏjöího líce stoky.
Mnoûství vypouötÏn˝ch odpadních vod se rovná hodnotám pot¯eby vody ve smyslu ustanovení
§30, odst. 1 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb., v platném znÏní. Nakládání s odpadními vodami musí
splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech povolení k vypouötÏní odpadních
vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.
Zásobování energií - vytápÏní, v˝roba energie
V ¯eöeném území se nachází nÏkolik lokalit, ve kter˝ch je instalováno za¯ízení pro v˝robu

energie.
Kotelna KaznÏjov
Instalována kogeneraËní jednotka Quanto D1200 SPEM. Tepeln˝ p¯íkon kotelny je 5,2 MW.
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FVE KaznÏjov
Celkov˝ instalovan˝ v˝kon provozovny Ëiní 4 MW. Fotovoltaická v˝robna energie je umístÏna na
b˝valé v˝sypce na pozemcích p.Ë. 973, 1601, 1047, 1065, 1082, 1048/1, 447/6, 1091/2, 1102 (adresa: Pod
Továrnou†92, 331 51†KaznÏjov,†okres PlzeÚ-sever, kraj PlzeÚsk˝). Vlastníkem licence je OMGD, s.r.o.,
K¯íûová 1018/6, 150 00†Praha 5, zodpovÏdná osoba: Ing.† Michal† Ludvík.
Elektrifikace
Území je propojeno na rozvodnu Horní B¯íza, ze které je do území smÏ¯ováno venkovní vedení
2x 22 kV. Z tÏchto páte¯ních tras je pak odklonÏno vedení obcházející vlastní sídlo, ze kterého jsou
vybudovány odboËky do jednotliv˝ch trafostanic.
Pozn.:

Dle zákona Ë. 458/2000 Sb., v platném znÏní, Ëiní ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe
bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ 7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.
Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m (po obou stranách krajního
kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a
menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické
stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ
NN je 2 m od stanice.
Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v §98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘
se nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení,
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV
a do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.

Plynofikace
ÿeöené území je napojeno na vysokotlak˝ plynovod DN 300/200 PRS Horní HradiötÏ - PlzeÚ,
kter˝ prochází po západní stranÏ mÏsta KaznÏjova. Vysokotlaká p¯ípojka DN 100, která je vedena po
severním okraji zástavby, je zakonËena distribuËní vysokotlakou regulaËní stanicí o v˝konu 3000 m3/hod.
RegulaËní stanice je umístÏna v severov˝chodní Ëásti mÏsta v blízkosti sídliötní panelové
zástavby a má pouze st¯edotlak˝ v˝stup. Bezprost¯ednÏ u této regulaËní stanice je umístÏna st¯edotlaká
regulaËní stanice, která má nízkotlak˝ v˝stup a nízkotlak˝mi rozvody zásobuje p¯eváûnÏ sídliötní zástavbu
pro úËely va¯ení. Ostatní stávající zástavba v ¯eöeném území je zásobována zemním plynem
prost¯ednictvím st¯edotlaké sítÏ.
KromÏ distribuËní regulaËní stanice jsou na území mÏsta KaznÏjova dalöí dvÏ, které slouûí k
zásobování plynem pr˘myslov˝ch odbÏratel˘ p¯ímo z vysokotlaké soustavy. Jedná se o regulaËní stanici
pro Aktiva a.s. v jihozápadní Ëásti mÏsta, která je napojena vysokotlak˝m plynovodem DN 150 a regulaËní
stanici pro Lasselsberger a.s. západnÏ od mÏsta napojenou vysokotlak˝m plynovodem DN 200.
Pozn.:

Dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní Ëiní ochranné pásmo
nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek, jimiû se rozvádí plyn v
zastavÏném území obce, 1 m na obÏ strany od p˘dorysu. Ochranné pásmo u ostatních
plynovod˘ plynovodních p¯ípojek a technologick˝ch objekt˘ je 4 m na od p˘dorysu.
BezpeËnostní pásmo VTL plynovodu do DN 100 vËetnÏ Ëiní 15 m, bezpeËnostní pásmo VTL
plynovodu nad DN 250 vËetnÏ Ëiní 40 m na obÏ strany od p˘dorysu potrubí. BezpeËnostní
pásmo VVTL plynovodu do DN 500 vËetnÏ Ëiní 150 m, bezpeËnostní pásmo VVTL plynovodu
nad DN 500 vËetnÏ Ëiní 200 m na obÏ strany od p˘dorysu potrubí. BezpeËnostní pásmo
plynov˝ch regulaËních stanic vysokotlak˝ch je 10 m na vöechny strany od p˘dorysu.

Telekomunikace
Z technologick˝ch objekt˘ telekomunikaËní sítÏ je v území zastoupeny: základnové a rádiové
stanice, telefonní úst¯edna ATÚ a dalöí technologické objekty.
V zastaviteln˝ch plochách bude ¯eöena telekomunikaËní síù a p¯ipojení objekt˘ podzemní
kabelovou trasou. Navrûené obytné objekty budou p¯ímo napojeny na stávající místní síù (samostatn˝mi
staniËními kabely) s kapacitou min. 2 x 2 páry/1 rodinn˝ d˘m resp. bytovou jednotku.
Pozn.:

Dle zákona Ë. 251/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní, je ochranné pásmo
podzemních telekomunikaËních vedení 1,5 m po stranách krajního vedení. ÿeöen˝m územím
procházejí radioreléové trasy ve¯ejné komunikaËní sítÏ.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídle je p¯imÏ¯enÏ pot¯ebám zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a poslech místního rozhlasu.

Prostorová koordinace vedení technického vybavení
Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat p¯ísluön˝m »SN. SítÏ vedené v soubÏhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.
K¯íûení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické
podmínky v území dovolí, bez poruöení vozovek (uûitím bez v˝kopov˝ch technologií). V extravilánu sídel
budou vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tÏlesa silniËních komunikací, doporuËeno je
soust¯edÏní tras dálkovod˘.

17

ODŸVODNÃNÍ ÚP KAZNÃJOV (PROSINEC 2017)

ObËanské vybavení
V ¯eöeném území se nachází základní obËanská vybavenost odpovídající velikosti a pot¯ebám
sídel. P¯ehled obËanské vybavenosti v ¯eöeném území (odkazy viz. koordinaËní v˝kres):
1234567-

za¯ízení církevních staveb a ve¯ejného poh¯ebiötÏ
kaple Sv. Jana Nepomuckého
h¯bitov
pomník I. a II. odboje
za¯ízení obËanského vybavení (ve¯ejné sluûby)
MÏstsk˝ ú¯ad KaznÏjov, Ke äkále 220, MÏstská knihovna KaznÏjov, pamÏtní deska padl˝m v I.
svÏtové válce,
»eská poöta, s.p., Poötovní 424
Policie »R, Obvodní oddÏlení KaznÏjov, äkolní 478
Mate¯ská ökola KaznÏjov - sídliötÏ, Poötovní 412
Z¯izovatelem mate¯ské ökoly KaznÏjov-sídliötÏ je mÏsto KaznÏjov. Mate¯ská ökola je umístÏna v sídliötním
komplexu. Mate¯ská ökola je bÏûného typu se t¯emi t¯ídami. Do mate¯ské ökoly je vybudován bezbariérov˝
p¯ístup. Areál ökolní zahrady, která je modernÏ vybavena (t¯i pískoviötÏ, altán, bazén, prolézaËky, houpaËky,
h¯iötÏ), poskytuje dostateËn˝ prostor pro hry a Ëinnosti dÏtí. V˝chovná práce je v mate¯ské ökole
uskuteËÚována formou spontánních i ¯ízen˝ch Ëinností. BÏhem dne jsou za¯azovány v dostateËné mí¯e
relaxaËní a odpoËinkové Ëinnosti.
Kulturní akce, které mate¯ská ökola organizuje i pro okolní mate¯ské ökoly, v˝lety, exkurze, koncerty,
obohacují dÏti o nevöední záûitky. V mate¯ské ökole má z¯ízenou stálou ordinaci klinick˝ logoped. Mezi
nadstandardní aktivity pat¯í jiû nÏkolik let pÏveck˝, v˝tvarn˝ a hudebnÏ pohybov˝ krouûek. P¯ed plavecká
v˝chova je souËástí dlouhodobé koncepce ökoly. Práce s keramickou hlínou je zajiöùována ve spolupráci s
DDM. V letoöním roce budeme pokraËovat s v˝ukou angliËtiny u nejstaröích dÏtí.
(Zdroj: http://ms-s-kaznejov.webnode.cz/)

89-

Mate¯ská ökola KaznÏjov u továrny, St¯edisko volného Ëasu Radovánek, Pod Továrnou 333
Základní ökola KaznÏjov
Z¯izovatelem ökoly je mÏsto KaznÏjov. äkola s†1. – 9. postupn˝m roËníkem se nachází v klidné Ëásti mÏsta
uprost¯ed sídliötÏ. Do ökoly dojíûdí ûáci z†obcí Rybnice, Obora, Dob¯íË, Koryta, Jarov a nÏkter˝ch dalöích
okolních obcí. V˝chovnÏ vzdÏlávací proces ökoly je realizován v†souladu se äkolním vzdÏlávacím
programem ökoly „äkola v†srdci Evropy“. Do ökoly dochází v†posledních letech vûdy okolo 340 ûák˘.
V†budovách ökoly je 24 uËeben a 5 odborn˝ch uËeben, pavilon tÏlesné v˝chovy s novÏ opravenou
tÏlocviËnou, plaveck˝m bazénem a zázemím. Ve ökole jsou dvÏ poËítaËové interaktivní uËebny, v†roce 2012
byla provedena úplná inovace vybavení tÏchto uËeben. V†roce 2011 byla úplnÏ inovována ûákovská
knihovna na nové informaËní centrum ökoly äSIC „Vöeználek“, ûáci zde mají dennÏ zdarma p¯ístup k†bohaté
nabídce knih, Ëasopis˘, stolních logick˝ch her, zároveÚ jsou ûák˘m k†dispozici poËítaËe s v˝ukov˝mi
programy ökoly i s p¯ístupem na internet. Ve ökolním roce 2012/2013 byly inovovány dalöí uËebny ökoly, kdy
byla vytvo¯ena t¯etí interaktivní uËebna ökoly, kreativní dílna s†keramickou pecí, uËebna pro chovatelství
drobn˝ch ûivoËich˘ a byla modernizována dílna pro mechanické a elektrotechnické aktivity.
K†pohybov˝m aktivitám vyuûívají ûáci travnaté h¯iötÏ. Rekonstrukcí proölo v†roce 2014 b˝valé antukové h¯iötÏ
(zahájení rekonstrukce v†srpnu 2014), rekonstrukci provedlo mÏsto KaznÏjov. Od podzimu 2014 bude toto
nové multifunkËní h¯iötÏ s†umÏl˝m povrchem k†dispozici pro pot¯eby ökoly, se shodn˝m povrchem bude
vybudována i nová bÏûecká dráha s doskoËiötÏm. MÏsto KaznÏjov bude ve spolupráci se ökolou zajiöùovat
zp¯ístupnÏní nového multifunkËního h¯iötÏ i ve¯ejnosti.† Dalöí tÏlov˝chovné aktivity jsou soust¯edÏny do
plaveckého bazénu, kde se uËí plavat také okolní základní a mate¯ské ökoly.
(Zdroj: http://zskaznejov.webnode.cz/strucne-o-skole/)

10 11 12 13 -

Kulturní d˘m, TÏlocviËná jednota Sokol KaznÏjov
Kino KaznÏjov, K Sídliöti 104
Lékárna Na VyöehradÏ, Zdravotní st¯edisko, Na KomárovÏ 105, KaznÏjov
D˘m s peËovatelskou sluûbou, U Viaduktu 577, KaznÏjov

-

dalöí:
Praktick˝ léka¯ KaznÏjov s.r.o., Stará náves 13
Divadelní soubor ätace Divadelní soubor "ätace" KaznÏjov, o.s. Ke äkále 220
»esk˝ svaz vËela¯˘, o.s., ZO KaznÏjov, K DoubravÏ 168
Základní organizace »eského zahrádká¯ského svazu KaznÏjov, äkolní 473
Veterán Club KaznÏjov, Stará náves 139

14 15 -

za¯ízení obËanského vybavení (sportovní a rekreaËní plochy)
Fotbalov˝ klub Bohemia KaznÏjov, Plaská 320
Kynologick˝ klub KaznÏjov, Za Humny 455

-

dalöí:
Tenisov˝ klub KaznÏjov, Lipová 568
TÏlocviËná jednota Sokol KaznÏjov, Stará náves 10
Pohyb KaznÏjov, »eská asociace sportu pro vöechny

16 17 -

za¯ízení obËanského vybavení (komerËní za¯ízení)
COOP - TUTY, Poötovní 413
COOP - JEDNOTA, spot¯ební druûstvo Plasy, Pizzeria La Roccia, Ke äkále 496
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18 19 20 21 22 23 24 -

COOP - JEDNOTA, spot¯ební druûstvo Plasy, Kaolinka 597
Restaurace Modr˝ Hrozen s.r.o., PlzeÚská 35
Hostinec JeskynÏ, NámÏstí 38
»ESKÁ POJIäçOVNA a.s, Pod Továrnou 261
KVÃTINÁÿSTVÍ KAZNÃJOV, KERAMIKA Helus s.r.o, Stará náves 39
Cemos, prodej kol, smíöené zboûí a peka¯ství, PlzeÚská 47
BENZINA, s.r.o., Motorest, Plaská 442
Nakládání s odpady

Ekologické zátÏûe území
V ¯eöeném území jsou evidovány ekologické zátÏûe (dle inventarizaËní studie Staré ekologické
zátÏûe PlzeÚského kraje):
-

»SPH Ëerpací stanice KaznÏjov
Zájmov˝m územím je areál »S, kter˝ je lokalizována na severním okraji obce KaznÏjov, u silnice Ë. I/27
PlzeÚ - Most. V souËasné dobÏ 2009 je v zájmovém území provozována Ëerpací stanice spoleËnosti Benzina
a. s., Praha a prochází jím státní silnice I/27 PlzeÚ - Most. »erpací stanice se nalézá na okraji intravilánu
obce, ze t¯í stran je obklopena obytnou zástavbou, ze západu p¯iléhá k polím. Inventarizace SEZ. resp.
kontaminovan˝ch míst s v˝skytem POPs 2009. Vlastní areál »S a p¯ilehlé pozemky zaujímají plochu cca 70
x 100 m (0,7 ha). Areál je tvo¯en prodejním kioskem, zast¯eöen˝m prostorem v˝dejních stojan˘,
podzemním úloûiötÏm, skladem a p¯íjezdovou pr˘jezdnou komunikací. Na základÏ smlouvy o dílo s MF »R
byla v roce 2011 provedena firmou Gekon, spol. s r.o. PlzeÚ likvidace monitorovacího systému »S PHM vrty S-1, S-2, S-3. Nápravná opat¯ení realizovaná v rámci ¯eöení staré ekologické zátÏûe na této lokalitÏ byla
ukonËena.

-

areál závodu Aktiva a.s, vËetnÏ v˝sypky
V prostoru spoleËnosti OMGD s.r.o. byla v nesaturované zónÏ zjiötÏna ploöná kontaminace zemin p¯eváûnÏ
stopov˝m mnoûstvím kov˘, v saturované zónÏ ploöná kontaminace podzemní vody rovnÏû p¯eváûnÏ
stopov˝m mnoûstvím kov˘, která p¯ekraËuje hranici závodu do prostoru obytné zástavby.
V prostoru skládky tvo¯í nesaturovanou zónu deponie odpad˘, s ploönou kontaminací uloûeného materiálu
zpravidla stopov˝m mnoûstvím kov˘. V saturované zónÏ byla zjiötÏna ploöná kontaminace podzemní vody
stopov˝m mnoûstvím kov˘ a dalöím zejména anorganick˝m zneËiötÏním.

Nápravná opat¯ení je moûno na lokalitÏ realizovat v r˘zném rozsahu, tomu odpovídajících
termínech a pot¯ebÏ vynaloûení r˘zného objemu finanËních prost¯edk˘. Rozhodovací proces vychází
zejména z budoucího vyuûití lokality a tomu nastaven˝ch cílov˝ch limit˘ a parametr˘. Nápravná opat¯ení v
jednotliv˝ch vymezen˝ch prostorech je moûno do jisté míry provádÏt samostatnÏ, ale podle zkuöeností z
jin˝ch lokalit je vhodné sanaËní práce zabezpeËit komplexnÏ. Nápravná opat¯ení v prostoru v˝robních
celk˘ spoleËnosti OMGD, s.r.o. vhodné realizovat následovnÏ:
-

realizace sanaËního Ëerpání podzemní vody v areálu spoleËnosti,
odtÏûba kontaminovan˝ch zemin na úroveÚ sanaËních limit˘,
solidifikace vytÏûené zeminy,
zásyp inertním materiálem, nap¯. solidifikátem,
omezení dotace spadl˝ch atmosférick˝ch sráûek vybudováním nepropustn˝ch vrstev na
povrchu terénu, ze kter˝ch by spadlé atmosférické sráûky byly odvádÏny mimo kontaminované
plochy se zaústÏním do deöùové kanalizace,
realizací opat¯ení dojde k eliminaci rizik, jelikoû budou odstranÏny hlavní zdroje zneËiötÏní a
zamezí se tak jejich dalöímu prom˝vání a öí¯ení podzemní vodou.
Nápravná opat¯ení v prostoru skládky by bylo vhodné realizovat následovnÏ:

-

úprava figury skládky do tvaru s mírnÏ vyklenut˝m povrchem a terasováním stÏn, aby
nedocházelo k ohroûení stability skládky a poruöení tÏsnícího prvku,
hutnÏní povrchu deponie,
z¯ízení plynové drenáûe, která by jímala a odvádÏla p¯ípadné emanace skládkov˝ch plyn˘ mimo
tÏleso skládky,
zatÏsnÏní nerekultivovaného povrchu skládky pomocí nepropustné plastové folie nebo jílové
tÏsnící vrstvy,
sanaËní Ëerpání z hydrogeologick˝ch vrt˘ pod skládkou,
realizací nápravného opat¯ení dojde k eliminaci rizik, jelikoû se zamezí dalöímu prom˝vání
odpad˘ uloûen˝ch na skládce a öí¯ení podzemní vodou.

Nakládání s odpady:
P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t splnÏny poûadavky na likvidaci odpad˘
vypl˝vající z obecnÏ platn˝ch právních p¯edpis˘ (zákon Ë. 185/2001 Sb., v platném znÏní) i obecnÏ
závazné vyhláöky obce, o nakládání s odpady.
Systém sbÏru, t¯ídÏní a zneökodÚování komunálního a stavebního odpadu i nebezpeËn˝ch
sloûek odpadu je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou.
Ve st¯ední Ëásti sídla je umístÏn oplocen˝ sbÏrn˝ dv˘r. SbÏrné nádoby u jednotliv˝ch
nemovitostí slouûí k ukládání zbytkového odpadu po vyt¯ídÏní. Svoz se provádí dle harmonogramu

19

ODŸVODNÃNÍ ÚP KAZNÃJOV (PROSINEC 2017)

sestaveného oprávnÏnou osobou a schváleného p¯ísluön˝m orgánem obce. Vyt¯ídÏné sloûky komunálního
odpadu (papír, plasty, sklo, baterie, textil) se ukládají do p¯ísluönÏ oznaËen˝ch sbÏrn˝ch nádob
umístÏn˝ch na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách. RovnÏû je na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch oznaËen˝ch místech
moûno ukládat odpad biologick˝ (tráva, listí, vÏtve). Nevyuûité léky lze odloûit v lékárnách v okolních
sídlech.
NezastavÏné území (charakteristika krajiny)
Z hlediska typologického ËlenÏní krajiny je západní Ëást ¯eöeného území zahrnuta do lesní
krajiny vrchovin (3L2) s vloûen˝m prostorem tÏûební krajiny (3X10). V˝chodní Ëást ¯eöeného území tvo¯í
lesozemÏdÏlská krajina vrchoviny (3M2) a v údolí KaznÏjovského potoka lesní krajina za¯íznut˝ch údolí
(3L15).
3L2
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
lesní krajina
krajina vrchovin Hercynica

3X10
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
bez vymezeného pokryvu
tÏûební krajina

3M2
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
lesozemÏdÏlská krajina
krajina Ëlenit˝ch pahorkatin a vrchovin Hercynica

3L15
charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

vrcholnÏ st¯edovÏká sídelní krajina Hercynica
lesní krajina
krajina za¯íznut˝ch údolí

Dle vymezení cílov˝ch charakteristik krajiny ZÚR PlzeÚského kraje spadá ¯eöené území do
PlzeÚské (1) a Plaské (8) krajinné oblasti. Plaská oblast je vymezena jako oblast se zv˝öenou ochrannou
krajinného rázu. Ochrana vybran˝ch cílov˝ch charakteristik krajin PlzeÚska se opírá o zásady diferencované
územní péËe o krajinu:
-

v krajinn˝ch typech hluboce za¯íznut˝ch údolí (v p¯ípadÏ ¯eöeného území se jedná o údolí
KaznÏjovského potoka na severov˝chodním okraji ¯eöeného území) je cílem ochrany
uspo¯ádání ploch v typické údolní katénÏ, zalesnÏné srázné svahy, zaluËnÏné úzké údolní nivy a
pro pastviny vyuûívaná boËní, mírnÏjöí údolí, bez souvislejöí zástavby, navazující na tradiËní
zp˘soby hospoda¯ení i vyuûívání.
Jihozápadní Ëást ¯eöeného území (Berdovna 513 m n. m. a okolí) je vymezena jako krajinná

veduta.
Pozn.:

Krajinné veduty jsou pásové singularity, tvo¯ené relativním p¯ev˝öením reliéfu – Ëelními a proto
pohledovÏ exponovan˝mi svahy öirok˝ch údolí, Ëi Ëelními svahy zvedajících se
geomorfologick˝ch útvar˘ a to takového rozsahu, ûe se pohledovÏ uplatÚují bez ohledu na
v˝öku a Ëlenitost vegetace i staveb na nich.
V územích krajinn˝ch vedut a dominant je cílem jejich ochrany uchovávání dochovan˝ch,
p¯ípadnÏ dotvo¯ení naruöen˝ch siluet a struktur pohledovÏ exponovan˝ch svah˘, odvíjejících se
od tradiËních zp˘sob˘ vyuûívání.
Stanovení podmínek pro chránÏná území a územní systém ekologické stability

Biogeografické ËlenÏní krajiny
ÿeöené území je souËástí PlzeÚského (1.28) a Rakovnicko-ûlutického bioregionu
(1.16)(severov˝chodní okraj ¯eöeného území).
-3UM
-4BX
-4BE
-4BM

Biochory
V˝razná údolí v drobách v suché oblasti 3. v.s.
Erodované ploöiny na kaolinickém permu v suché oblasti 4. v.s.
Erodované ploöiny na spraöích v suché oblasti 4. v.s.
Erodované ploöiny na drobách v suché oblasti 4. v.s.

P¯irozená vegetace
P¯evládající potenciální p¯irozenou vegetací ¯eöeného území je v západní a st¯ední Ëásti (38)
Brusinková borová doubrava. V údolí KaznÏjovského potoka a jeho bezejmenného p¯ítoku smÏrem od
Obory p¯echází do (7) »ern˝öová dubohab¯ina. V˝chodní také zalesnÏná Ëást území je souËástí (36)
Biková a/nebo jedlová doubrava.
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»ern˝öová dubohab¯ina (7)
Mapovací jednotku tvo¯í stinné dubohab¯iny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea)
a habrem (Carpinus betulus), s Ëastou p¯ímÏsí lípy (Tilia cordata, na vlhËích stanoviötích Tilia platyphyllos),
dubu letního (Quercus robur) a stanoviötÏ nároËnÏjöích listnáË˘ (jasan - Fraxinus excelsior, klen - Acer
pseudoplatanus, mléË - Acer platanoides, t¯eöeÚ - Cerasus avium). Ve vyööích nebo inverzních polohách
se téû objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob¯e vyvinuté ke¯ové patro tvo¯ené
mezofilními druhy opadav˝ch listnat˝ch les˘ nalezneme pouze v prosvÏtlen˝ch porostech. Charakter
bylinného para urËují p¯edevöím mezofilní druhy, p¯edevöím byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum,
Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lamium galeobdolon, Melampyrum nemorosum,
Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana a jiné), ménÏ
Ëasto trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
NejËastÏjöí d¯eviny stromo¯adí: Cerasus avium (t¯eöeÚ ptaËí), Tilia cordata (lípa srdËitá), Tilia
platyphyllos (lípa öirokolistá), Acer platanoides (javor mléË), Juglans regia (o¯eöák vlaösk˝), Pyrus
communis (hruöeÚ obecná), hybridní topoly, ménÏ Malus domestica (jabloÚ domácí) a Prunus domestica
(hruöeÚ domácí).
Vhodné d¯eviny pro soliterní v˝sadbu a rozpt˝lenou zeleÚ: Tilia cordata (lípa srdËitá), Quercus
petraea a robur (dub zimní a letní), Carpinus betulus (habr obecn˝), Cerasus avium (t¯eöeÚ ptaËí), Tilia
platyphyllos (lípa öirokolistá), Swida sanguinea (svída krvavá), Ligustrum vulgare (ptaËí zob obecn˝),
Crataegus monogyna, laevigata (hloh jednoblizn˝ a obecn˝), Corylus avellana (líska obecná).
SmÏsy pro zatravÚovaná místa: Festuca rubra, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Poa
pratensis, Poa trivialis, v suööích polohách Agrostis capillaris, Poa angustifolia.
Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petaeae, Abieti-Quercetum) (36)
Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznaËuje slabou
p¯ímÏsí aû absencí listnáË˘ - b¯ízy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica),
je¯ábu (Sorbus aucuparia), lípy srdËité (Tilia cordata), na suööích stanoviötích i s p¯irozenou p¯ímÏsí
borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativnÏ vlhËích místech.
Zmlazené d¯eviny stromového patra jsou nejd˘leûitÏjöí sloûkou slabÏ vyvinutého ke¯ového patra, kde se
téû ËastÏji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Bylinné patro urËují acidofilní a mezofilní lesní
druhy. Mechové patro b˝vá druhovÏ pestré. V jedlové doubravÏ se navíc vyskytují i p¯ímÏsy jedle (Abies
alba).
NejËastÏjöí d¯eviny stromo¯adí: Betula pendula (B¯íza bÏlokorá), Quercus robur (Dub letní),
Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Robinia pseudocacia (Trnovník akát), Malus domestica (JabloÚ domácí).
NejËastÏjöí rozpt˝lená zeleÚ: Quercus petraea a robur (Dub zimní a letní), Carpinus betulus
(Habr obecn˝), Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Betula pendula (B¯íza bÏlokorá), Rosa canina, Frangula
alnus, Tilia cordata (Lípa srdËitá), Pinus silvestris (Borovice lesní).
Vhodné smÏsi na zatravÚovaná místa: Festuca ovina, F. trachyphylla, F. rubra, F. pratensis,
Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus, Phleum pratense, Poa angustifolia, P. pratensis, Lolium perenne,
Trifolium repens.
Brusinková borová doubrava (Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum) (38)
SvÏtlé porosty blízké p¯irozen˝m jsou tvo¯eny dominantním dubem zimním, ménÏ letním
(Quercus petraea, robur) a borovicí (Pinus sylvestris). »asto se téû objevuje b¯íza (Betula pendula) a je¯áb
(Sorbus aucuparia). Ve slabÏ zapojeném ke¯ovém patru se kromÏ zmlazen˝ch d¯evin stromového patra
obËas vyskytují nenároËné druhy (Frangula alnus, Salix aurita). Fyziognomii bylinného patry urËují
acidofyty, vÏtöinou chamefyty (Vaccinium myrtillus, vitis - idaea, Calluna vulgaris) nebo trávy
(Deschampsia flexuosa), p¯ípadnÏ kapradiny (Pteridium aquilinum). Mechové patro b˝vá vÏtöinou
z¯etelnÏ vyvinuto. Tvo¯í je mechy a liöejníky. Porosty jsou druhovÏ chudé.
NejËastÏjöí d¯eviny stromo¯adí: Sorbus aucuparia (Je¯áb ptaËí), Betula pendula (B¯íza bÏlokorá),
Malus domestica (JabloÚ domácí), z¯ídka Robinia pseudacacia (Trnovník akát).
Vhodné smÏsy na zatravÚovaná místa: Testuca ovina, Festuca trachyphylla, Festuca rubra,
Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta.
Zdroj:

Zdenka Neuhäuslová - Mapa potenciální p¯irozené vegetace »eské republiky, Praha 1998

ChránÏné Ëásti p¯írody
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou lesy, vodní toky, vËetnÏ údolních niv (dle ustanovení §3
odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní), p¯írodní vodní nádrûe a rybníky. ÿeöené území je
hodnoceno jako migraËnÏ v˝znamné. Dálkov˝ migraËní koridor prochází zalesnÏnou v˝chodní Ëástí
¯eöeného území.
Pozn.:

V ¯eöeném území se nenacházejí zvláötÏ chránÏné Ëásti p¯írody a krajiny, ani se nezasahuje
území chránÏné soustavou Natura 2000.

Územní systém ekologické stability:
Hlavním cílem vytvá¯ení ÚSES je trvalé zajiötÏní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita vöech ûijících organism˘ a jejich spoleËenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh˘, mezi druhy a rozmanitost ekosystém˘. Podstatou ÚSES je vymezení sítÏ p¯írodÏ blízk˝ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter˝ uû nelze dále sniûovat bez ohroûení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území. ÚSES se dÏlí podle biogeografického v˝znamu skladebn˝ch prvk˘ na nadregionální,
regionální a lokální.
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Biocentrum je tvo¯eno ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ svou velikostí a stavem
ekologick˝ch podmínek umoûÚuje trvalou existenci druh˘ i spoleËenstev p¯irozeného genofondu krajiny.
Jedná se o biotop nebo soubor biotop˘, kter˝ sv˝m stavem a velikostí umoûÚuje trvalou existenci
p¯irozeného Ëi pozmÏnÏného, avöak p¯írodÏ blízkého ekosystému. Biokoridor je, nebo cílovÏ má b˝t,
tvo¯en ekologicky v˝znamn˝m segmentem krajiny, kter˝ propojuje biocentra a umoûÚuje a podporuje
migraci, öí¯ení a vzájemné kontakty ûiv˝ch organism˘. InterakËní prvek je ekologicky v˝znamn˝ krajinn˝
prvek nebo ekologicky v˝znamné liniové spoleËenstvo, vytvá¯ející existenËní podmínky rostlinám a
ûivoËich˘m, v˝znamnÏ ovlivÚujícím fungování ekosystém˘ kulturní krajiny.
(Zdroj: GeoVision)
Vyööí hierarchie ÚSES vychází z celorepublikové koncepce zaloûené v ÚTP NRaR ÚSES »R
(Bínová et al. 1996) a byla p¯evzata z Generelu RÚSES PlzeÚského kraje (Hájek et Bílek 2005) resp. ze ZÚR
PlzeÚského kraje (2008). Severov˝chodní okraj ¯eöeného území je souËástí ochranné zóny
nadregionálního biokoridoru (NRBK K49).
Nová revize a aktualizace ÚSES byla zpracována podle platn˝ch metodick˝ch p¯ístup˘ a
nejnovÏjöích zkuöeností s projektováním ÚSES do podrobnosti Plánu ÚSES. tzn. na aktuální krajinná
rozhraní, hranice pozemk˘ KN a lesnick˝ detail. Hlavní pozornost byla vÏnována poûadavku na
reprezentativnost propojování biotop˘ resp. stanoviöù do systému ES. V öiröím okolí ¯eöeného území byly
téû provázány vöechny aktuálnÏ p¯ítomné systémy ES v posloupnosti od regionální úrovnÏ (R) k lokální
úrovni (L), a to tak, aby tvo¯ily logick˝ systém ES vymezen˝ v˝hradnÏ na ekosystémovém (biotopovém)
základÏ. Vöechny vymezené systémy ÚSES byly provÏ¯eny v terénních podmínkách.
Do vrstvy ÚAP ze ZÚR PlzeÚského kraje (regionální ÚSES) byla aktuálnÏ provedena pouze
detailní up¯esnÏní podle hraníc pozemk˘ nebo detailní úpravy podle biotop˘ (stanoviöù). Na k¯íûení
lokálních mezofilních systém˘ a hygrofilních regionálních systém˘ byla novÏ upravena nÏkterá vloûená
lokální biocentra na biocentra smíöeného typu.
Detailní vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES v podrobnosti Plánu ÚSES na vöech hierarchick˝ch
úrovních p¯ítomn˝ch v území i v navazujících územích dokládá p¯íloha, která je souËástí plánu ÚSES.
Dlouhodobé tÏûební zámÏry firmy LB Minerals s.r.o. neovlivní ekologickou stabilitu ûádné ze
skladebn˝ch Ëástí regionálních systém˘ ÚSES. Vlivy budoucí tÏûby kaolín˘ v tomto DP na ekologickou
stabilitu lesních ekosystém˘ v RBC se nep¯edpokládají (okraj tÏûební jámy se p¯edpokládá vést soubÏûnÏ
s hranicí DP ve vzdálenosti cca 40 m).
Lokální systémy ÚSES, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, doplÚují vesmÏs sítÏ vyööích hierarchií
do poûadované základní prostorové skladby (tj. do sítÏ s prostorovou buÚkou kolem 2 km).
P¯ehled vymezen˝ch systém˘ ÚSES:
KaznÏjovsk˝ potok - DP KaznÏjov III
Nejd˘leûitÏjöí páte¯ní biokoridor vlhkého typu; pod KaznÏjovem vymezen v kaÚonu jako
smíöen˝ typ LBK. Tento vymezen˝ systém ES je na zachoval˝ch údolních nivách a v lesích p¯eváûnÏ
ËásteËnÏ funkËní (zkulturnÏné louky, kulturní lesy) a jen místy plnÏ (optimálnÏ) funkËní (p¯írodní lesní
biotopy). NÏkteré zcela nefunkËní Ëásti jsou p¯edevöím v zástavbÏ mÏsta KaznÏjov. Nezbytná
bude plnohodnotná obnova mok¯adního systému v DP KaznÏjov III.
Upravené vodní toky bude nezbytné revitalizovat vËetnÏ co nejvÏtöího otev¯ení zakryt˝ch úsek˘
a zv˝öit zastoupení krajinné zelenÏ podél toku i doprovodné zelenÏ v údolní nivÏ nebo po jejích okrajích.
Vliv p¯edpokládan˝ch tÏûeb na lokální biokoridor - obnova.
Plánech rekultivací DP KaznÏjov III byl koneËn˝ reliéf na vnit¯ních v˝sypkách upraven tak, aby
mohl b˝t vlhk˝ systém p¯eveden st¯ídavÏ zamok¯ovan˝m sedlem v lokalitÏ Na Klínku (prameniötÏ potoka
sev. aû sz. od Modrého k¯íûe) do plánovan˝ch a ËásteËnÏ zatopen˝ch depresí uvnit¯ DP (vodní
plochy, vlhké zatravnÏné plochy a mok¯adní kraviny). P¯i v˝sadbách d¯evin bude nutné zohledÚovat
stanoviötní detail (vyööí zastoupení melioraËních a p¯ípravn˝ch d¯evin).
KaznÏjovsk˝ potok - DP KaznÏjov II - KaznÏjov I - p¯ítok od ploöiny Berdovna
Tento vymezen˝ systém ÚSES je v lesích p¯eváûnÏ ËásteËnÏ funkËní (kulturní lesy). Nezbytná
bude plnohodnotná obnova mok¯adního systému v DP KaznÏjov I - II avöak v DP KaznÏjov I musí dojít na
západním okraji tÏûební jámy k úpravÏ reliéfu vnit¯ní v˝sypky tak, aby byl napojen na erozní depresi v
lesních porostech. Vliv p¯edpokládan˝ch tÏûeb na lokální biokoridor - obnova.
Plánech rekultivací DP KaznÏjov l - ll byl koneËn˝ reliéf na vnit¯ních v˝sypkách upraven tak, aby
mohl b˝t vlhk˝ systém p¯eveden sníûen˝m sedlem uvnit¯ DP. V nefunkËních úsecích LBK leûících uvnit¯ DP
jsou plánovány ËásteËnÏ zatopené deprese (vodní plochy, vlhké zatravnÏné plochy a mok¯adní kraviny).
P¯i v˝sadbách d¯evin bude nutné zohledÚovat stanoviötní detail (vyööí zastoupení melioraËních a
p¯ípravn˝ch d¯evin).
NRBK St¯ely nad Neb¯ezinami - kaÚon KaznÏjovského potoka U Puch˝¯e - kóta 445 m sz. od
KaznÏjova - halda u kaolinky KaznÏjov - DP KaznÏjov a KaznÏjov I
V˝raznÏ kontrastnÏ-modální systém p¯etínající nÏkolik údolí vodních tok˘. Tento vymezen˝
systém ES je v lesních porostech p¯eváûnÏ ËásteËnÏ funkËní a jen ojedinÏle aû plnÏ (optimálnÏ) funkËní
(p¯írodní lesní biotopy). Místy jsou na svazích a na zornÏn˝ch ploöinách krátké úseky nefunkËní (obnova
d¯evinn˝ch porost˘ podle stanoviöù). Úpravy lesních porost˘ by mÏly odpovídat SLT. Vliv p¯edpokládan˝ch
tÏûeb na lokální biokoridor - obnova.
Plánech rekultivací DP KaznÏjov a KaznÏjov I byl koneËn˝ reliéf na vnit¯ních v˝sypkách upraven
tak, aby mohl b˝t mezofilni systém p¯eveden po nasypaném h¯betu podél hranice obou DP. V nefunkËních
úsecích LBK leûících uvnit¯ DP Lomnická I, KaznÏjov a KaznÏjov I, ale i na haldÏ u kaolinky jsou plánovány
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lesnické rekultivace resp. sukcesní plochy. P¯i v˝sadbách d¯evin bude nutné zohledÚovat stanoviötní detail
(vyööí zastoupení melioraËních a p¯ípravn˝ch d¯evin).
halda u kaolinky KaznÏjov - DP KaznÏjov l - ll - CHLÚ/DP Kraöovice
Modální aû kontrastnÏ-modální systém sledující vrcholovou Ëást rozvodné karbonské ploöiny
(vyh˝bá se dob˝vacím prostor˘m kaolín˘ a p¯edpokládané tÏûební jámÏ Kraöovice). Tento vymezen˝
systém ES je v lesních porostech p¯eváûnÏ ËásteËnÏ funkËní a jen ojedinÏle aû plnÏ (optimálnÏ) funkËní
(p¯írodní lesní biotopy). Úpravy lesních porost˘ by mÏly odpovídat SLT. Vliv p¯edpokládan˝ch tÏûeb na
lokální biokoridor - obnova.
Plánech rekultivací DP KaznÏjov l - ll a Trnová II byl koneËn˝ reliéf na vnit¯ních v˝sypkách
upraven tak, aby mohl b˝t mezofilní systém p¯eveden po nasypan˝ch svazích Ëi h¯betech. V nefunkËních
úsecích LBK leûících uvnit¯ DP KaznÏjov l-ll a Trnová II jsou plánovány lesnické rekultivace. P¯i v˝sadbách
d¯evin bude nutné zohledÚovat stanoviötní detail (vyööí zastoupení melioraËních a p¯ípravn˝ch d¯evin).
Opat¯ení
Základní regionální a lokální síù ÚSES byla na zájmovém území kaznÏjovsko-hornob¯ízské
kaolínové oblasti doplnÏna podp˘rn˝m systémem interakËních prvk˘ (IP) a v˝znamn˝ch krajinn˝ch prvk˘,
a to p¯edevöím z d˘vodu posílení základní sítÏ málo funkËních i nefunkËních biokoridor˘ a biocenter v
intenzivnÏ zemÏdÏlsky vyuûívané krajinÏ. Na plochách dotËen˝ch tÏûbou kaolín˘ se p¯eváûnÏ uvaûuje
postupná lesnická rekultivace.
P¯i zpracování revize a aktualizace vymezení skladebn˝ch Ëástí ÚSES podle d¯ívÏjöích generel˘
ÚSES byly v öiröím území tÏûby keramick˝ch surovin na okrese PlzeÚ-sever resp. v kaznÏjovskohomob¯ízské kaolínové oblasti koncepËnÏ vymezeny nové nebo upraveny d¯íve navrûené skladebné Ëásti
ÚSES podle aktuálnÏ platn˝ch metodick˝ch p¯ístup˘ a nejnovÏjöích teoretick˝ch i praktick˝ch poznatk˘.
P¯i vymezování biocenter a biokoridor˘ uvnit¯ rozsáhlé tÏûební oblasti byly vzaty v úvahu p¯edevöím
zpracované Plány sanací a rekultivací stávajících i budoucích tÏûebních prostor˘, a to v delöím Ëasovém
horizontu (tÏûební koncepce). Do koncepce ÚSES v podrobnosti Plánu ÚSES byla zahrnuta také dopravní
koncepce s p¯eloûkou silnice 1/27 v úseku Horní B¯íza - Rybnice (podklad ÿSD PlzeÚ).
NefunkËní skladebné Ëásti ÚSES v dob˝vacích prostorech firmy LB Minerals a.s. budou
postupnÏ obnovovány, podobnÏ jako zcela nedávno v DP Lomnická I. P¯írodní (funkËní) skladebné Ëásti
ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastaviteln˝m územím. V biokoridorech se p¯ipouötí pouze vedení
liniov˝ch staveb, umístÏní jejich technick˝ch objekt˘ nebo menöích »OV.
Stanovení podmínek pro ochranu podzemních a povrchov˝ch vod
ÿeöené území je souËástí útvaru podzemních vod: PlzeÚská pánev a Krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky (severov˝chodní okraj).
Západní Ëást ¯eöeného území je souËástí vyhláöen˝ch ochrann˝ch pásem pro vodní zdroje v
údolí KaznÏjovského potoka (Okresní ú¯ad PlzeÚ-sever, referát ûivotního prost¯edí, datum rozhodnutí:
15.10.1991). Pro vrty (oznaËení: 7a, 11, 2, 9, 12) bylo vyhláöeno ochranné pásmo I. stupnÏ (v rozsahu
stavby nebo oplocení kolem vrtu) a dále pásmo II. stupnÏ (vnÏjöí a vnit¯ní).
ÿeöené území není zranitelnou oblastí (dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb., o stanovení
zraniteln˝ch oblastí, p¯íloha Ë. 1).
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení §49 zákona) do 6 (10) m od b¯ehové Ëáry, dle v˝znamu vodního toku.
V ¯eöeném území musí b˝t splnÏny obecnÏ platné podmínky vypl˝vající ze zákona Ë. 254/2001
Sb., o vodách, v platném znÏní, z Na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a z vyhláöky Ministerstva zemÏdÏlství »R Ë. 470/2001 Sb., v platném znÏní,
kterou se stanoví seznam v˝znamn˝ch vodních tok˘ a zp˘sob provádÏní Ëinnosti související se správou
vodních tok˘.
KaznÏjovsk˝ potok
KaznÏjovsk˝ potok má délku 6,5†km, plocha jeho povodí mÏ¯í 25,3†km2 a†pr˘mÏrn˝ pr˘tok
v†ústí je 0,05†m3/s. Potok pramení asi dva kilometry západnÏ od KaznÏjova, místo oznaËené jako pramen
se nachází v†prostoru kaolinového lomu. Potok teËe smÏrem na v˝chod do KaznÏjova, za kter˝m se stáËí
na sever a vtéká do úzkého hlubokého údolí. Opouötí ho p¯ibliûnÏ po Ëty¯ech kilometrech na okraji
Neb¯ezin a vzápÏtí se v†nadmo¯ské v˝öce 312 metr˘ vlévá do St¯ely. Cel˝ potok protéká pouze Plaskou
pahorkatinou.
Stanovení podmínek pro protierozní opat¯ení
Funkci protierozní ochrany tvo¯í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Podmínkou
protierozní ochrany je zachování katastrálnÏ evidovan˝ch trval˝ch travních porost˘. Vzhledem k
potenciální moûnosti eroze na rozhraní orné p˘dy a lesa je doporuËeno ponechat úzk˝ travnat˝ lem öí¯ky
min. 20 m, p¯ím˝ p¯echod orná p˘da - les by se nemÏl nikde vyskytovat.
Dalöí protierozní opat¯ení lze dle pot¯eby budovat v†souladu se stanoven˝mi podmínkami
vyuûití ploch v†nezastavÏném území.
Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
V ¯eöeném území není vymezeno záplavové území ani jeho aktivní zóny (dle zákona Ë.
254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní).
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LokálnÏ dochází k nátoku vod zejména ve smÏru od koupaliötÏ ke st¯edu sídla. KaznÏjovsk˝
potok procházející územím je v tÏchto místech zatrubnÏn˝. P¯ímo ohroûen b˝vá pouze jeden rodinn˝
d˘m. Rozsáhlá lokalita nad tímto ohroûen˝m místem je navrûena jako plocha opat¯ení, kde by mÏla b˝t
realizována ve¯ejná zeleÚ (s charakterem lesoparku), v rámci tÏchto opat¯ení bude moûné realizovat i
protipovodÚová opat¯ení (polder, retenËní nádrû, otev¯ení Ëásti toku ap.).
Dalöím potenciálnÏ ohroûen˝m místem je i pr˘chod zatrubnÏné Ëásti vodního toku ve st¯ední
Ëásti sídla pod Lipovou ulicí.
Pozn.:

V blízkém okolí vodních tok˘ a ploch mohou b˝t stanoveny vodoprávním ú¯adem omezení
vypl˝vající zejména z §67 zákona Ë. 254/2001 Sb. (nap¯.: zákaz tÏûby nerost˘, zákaz skladování
odplavitelného materiálu, z¯izování oplocení, tábor˘ a kemp˘).

Stanovení podmínek pro rekreaci
Izolované rekreaËní stavby v krajinÏ se vyskytují pouze na nÏkolika místech. Jde o b˝valé tzv.
dráûní domky a myslivny. Dalöí rekreaËní zástavba se nachází v intravilánu sídla a má charakter chat v
zahradách.
Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
V ¯eöeném území se nachází dob˝vací prostory a chránÏná loûisková území (dle zákona Ë.
44/1988 Sb., o ochranÏ a vyuûití nerostného bohatství, v platném znÏní):
ID
60118
60359
60371
60377
71191

Název
LomniËka
KaznÏjov
KaznÏjov I.
KaznÏjov II.
KaznÏjov III.

Surovina
jíly
jíly
kaolin
kaolin
kaolin

Organizace
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza

ID
90689
91737

Název
KaznÏjov
Horní B¯íza

Surovina
Kaolin
Kaolin

Organizace
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza

V ¯eöeném území se nachází evidovaná loûiska nerostn˝ch surovin:
ID
3119400
3179400
3263100

Název
LomniËka-KaznÏjov
KaznÏjov-jih
KaznÏjov-jih2

Surovina
jíly, kaolin
jíly, kaolin
kaolin

Nerost
arkoza, jíl, jílovec
arkoza, jíl, jílovec
arkoza, pískovec

Organizace
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza
LB MINERALS, s.r.o., Horní B¯íza

Lom KaznÏjov (zdroj: »TK)
V okolí Horní B¯ízy a KaznÏjova na severním PlzeÚsku jsou nejvÏtöí tuzemská loûiska kaolinu v
»esku a jedny z nejvÏtöích ve st¯ední EvropÏ. Pr˘myslovÏ se zde zaËala surovina tÏûit p¯ed 130 lety v Horní
B¯íze, pozdÏji i jinde v okolí. NejvÏtöí st¯edoevropsk˝ kaolinov˝ lom v KaznÏjovÏ roËnÏ vyprodukuje na
320.000 tun této suroviny (firma LB Minerals a.s.). Samotn˝ lom v KaznÏjovÏ je nejvÏtöí ve st¯ední EvropÏ,
má zhruba v podélném smÏru 1,5 kilometru a na öí¯ku 800 metr˘. I kdyû loûiska sahají i hloubÏji, kv˘li
ochranÏ spodních vod je povoleno v KaznÏjovÏ tÏûit v hloubce do 70 aû 90 metr˘ pod úrovní terénu.
Kaolin tvo¯í jen kolem 18 procent vytÏûeného materiálu, z nÏhoû se získává sloûit˝m
vyplavováním a ËistÏním. Zbytek jsou dál vyuûitelné písky a kamenivo. RoËnÏ se tak v KaznÏjovÏ vytÏûí 1,8
milionu aû dva miliony tun materiálu. Kolem 70 aû 75 procent suroviny jde na export. Hlavními odbÏrateli
je NÏmecko, Benelux, severní Itálie, Slovensko, p¯ípadnÏ Polsko. Malá Ëást produkce firmy mí¯í ale i do
Íránu, Bangladéöe, na Kubu Ëi do Etiopie. P¯i zachování souËasn˝ch technologií, nárok˘ a poûadavk˘ na
vyuûití kaolinu je na PlzeÚsku legislativnÏ zajiötÏna tÏûba nejménÏ na 15 let.
Lom se s postupující tÏûbou rozöi¯uje jiûním smÏrem. Jeho velikost se ale nemÏní, neboù se
zároveÚ nevyuûívané plochy rekultivují a zaváûejí.
Slovo kaolin pr˝ pochází z Ëínötiny, podle místa nazvaného Kao-lin. Na severní PlzeÚsko byla
mateËní hornina naplavena p¯ed mnoha miliony let a postupnÏ zde zvÏtrávala a kaolinizovala. V mal˝ch
jámách se kaolin získával uû d¯íve, pr˘myslovÏ se zaËal tÏûit v roce 1882 a pouûíval se p¯edevöím pro
pot¯eby místních firem vyrábÏjících keramické obklady, dlaûby a öamotovou keramiku.
Územní plán vymezuje jako plochy tÏûby nerost˘ novÏ dob˝vací prostor DP KaznÏjov III, kter˝
rozöi¯uje tÏûbu kaolin˘ z prostoru jiûního pokraËování loûiska KaznÏjov - jih II a severních partií loûiska
Horní B¯íza - Trnová. TÏûená surovina bude dopravována do stávající úpravny v Horní B¯íze. Plocha nového
DP je 98,978 ha, plánovaná roËní kapacita tÏûby je 900 000 t, plánovan˝ roËní objem v˝klizu 1 700 000 t.
Loûisko bude tÏûeno po jednotliv˝ch lávkách povrchov˝m lomem, kde v˝öka lávky je dána tÏûebním
strojem. Loûisko bude otev¯eno na severní stranÏ ze stávajícího DP KaznÏjov II a na jiûní stranÏ z DP Trnová
I a DP Trnová II. P¯edpokládaná doba exploatace loûiska bude cca 10 let.
BÏhem procesu posuzování vliv˘ provedení zámÏru na ûivotní prost¯edí nebyly prokázány
neúnosné vlivy na jednotlivé sloûky ûivotního prost¯edí. Ve vztahu k vliv˘m na ovzduöí je zámÏr
realizovateln˝ za p¯edpokladu d˘sledného omezování praönosti p¯i tÏûbÏ a dopravÏ tÏûené suroviny. Z
akustického hlediska nejsou proti zámÏru p¯i splnÏní vöech navrhovan˝ch podmínek ûádné námitky. V
souvislosti s realizací zámÏru nelze oËekávat v˝znamné vlivy na povrchové a podzemní vody. Vliv na
krajinn˝ ráz bude po dobu realizace zámÏru nep¯ízniv˝, po ukonËení tÏûby a provedení sanace a
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rekultivace lze vliv na krajinn˝ ráz hodnotit jako nev˝znamn˝ aû nulov˝. Z hlediska vlivu na pozemky
urËené k plnÏní funkce lesa (PUPFL) je zámÏr moûné hodnotit jako nep¯ízniv˝, po ukonËení tÏûby a
provedení sanace a rekultivace lze vliv na PUPFL hodnotit jako nev˝znamn˝ aû nulov˝. Z hlediska vliv˘ na
flóru, faunu a ekosystémy je realizace zámÏru p¯i splnÏní vöech navrhovan˝ch podmínek a kompenzaËních
opat¯ení akceptovatelná. Vlivy na hmotn˝ majetek jsou oËekávány v souvislosti s p¯edËasn˝m sm˝cením
lesního porostu a jsou ocenÏny v rámci doplnÏní dokumentace, vlivy na kulturní památky nejsou
p¯edpokládány.
K rekultivaci vytÏûen˝ch prostor nebudou vyuûívány produkty vyrobené na bázi popílk˘ a
popelovin, ani jin˝ obdobn˝ materiál, stejnÏ tak nebudou vyuûívány ani produkty ze spaloven
komunálních odpad˘. Veökerá doprava hmot (vytÏûená surovina do plavíren a materiál pro zaváûení)
bude vedena jen po lomov˝ch komunikacích v hranicích vymezen˝ch Ëarou skuteËnÏ provedené skr˝vky
na lomech. Nedojde ani k nav˝öení tonáûe expedovan˝ch v˝robk˘ po ve¯ejn˝ch komunikacích (plaven˝ch
kaolin˘, písk˘ a kameniva).
V území jsou evidována stará d˘lní díla:
ID
2126

Název
KaznÏjov

Mapa
1231

Surovina
uhlí Ëerné

rok
2008

popis
pokles terénu

V území jsou evidována poddolovaná území:
Název
KaznÏjov-kaolin
KaznÏjov

Mapa
1231
1231

Surovina
kaolin
ûelezné rudy, pyrit, uhlí Ëerné

Stá¯í
p¯ed 1945
p¯ed 1945

Rozsah
systém
systém

Rok
1985
1985

V blízkosti ¯eöeného území (s moûn˝m d˘sledkem pro území mÏsta KaznÏjov) se nacházejí
sesuvná území:
KlíË
1208

Lokalita
KaznÏjov

Klasifikace
sesuv

StupeÚ aktivity
aktivní

Rok po¯ízení záznamu/Aktualizace
1962/1978

3.6) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé plochy funkËního vyuûití jsou navrûeny v souladu s Vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území.
S ohledem na charakter území jsou vymezeny tyto plochy plochy funkËního vyuûití (u ploch
vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno zd˘vodnÏní, d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch funkËních ploch je
uveden vûdy v jejich názvu):
-

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné - mÏstské (SM)
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)
plochy bydlení - venkovské (BV)
plochy bydlení - bytové domy (BH)
plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
plochy rekreace - zahrady (RZ)
plochy v˝roby a skladování (V)
plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
plochy v˝roby a skladování - fotovoltaická v˝roba elektrické energie (VE)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení plochy obËanského vybavení plochy obËanského vybavení plochy obËanského vybavení -

-

plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DK)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady (TO)

-

-

ve¯ejná infrastruktura (OV)
h¯bitovy a církevní stavby (OH)
sport a rekreace (OS)
komerËní za¯ízení (OK)

nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského
p˘dního fondu souvisejících se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k existenci
limit˘ vyuûití území nebo charakteru území vhodné umísùovat stavby, zejména pak po stavby
pro bydlení)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná zeleÚ (ZO)

25

ODŸVODNÃNÍ ÚP KAZNÃJOV (PROSINEC 2017)

(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany ploch zelenÏ souvisejících se zastavÏn˝m územím, na
kter˝ch není nap¯. vzhledem k p¯írodnímu nebo ochrannému charakteru tÏchto ploch vhodné
umísùovat stavby)

-

plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní - lesy a krajinná zeleÚ (NP1)
plochy p¯írodní - nivy (NP2)
plochy lesní (NL)
plochy krajinné zelenÏ (NK)
(plocha je vymezena z d˘vodu ochrany zelenÏ na nelesních pozemcích mimo zastavÏné území
a zastavitelné plochy, plochu tvo¯í doprovodná a rozpt˝lená krajinná zeleÚ mimo plochy
p¯írodní)
plochy rekreace - p¯írodní (NR)
plochy zemÏdÏlské (NZ)
zemÏdÏlské - nivy (NZ1)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (W)
plochy tÏûby nerost˘ (NT - nezastavÏné území, TZ - zastavÏné území)

4)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF

-

4.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území
Charakteristika geomorfologick˝ch podmínek
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do pod soustavy PlzeÚské pahorkatiny, celku Plaská
pahorkatina.
ozn.
VB-2B-b

okrsek
Hornob¯ízská pahorkatina

podcelek
(KaznÏjovská pahorkatina)

sídlo
KaznÏjov

v˝öka povrchu zastavÏného území sídla (m n. m.)
390 - 426

Charakteristika geologick˝ch podmínek
Geologick˝m podloûím jsou na vÏtöinÏ ¯eöeného území pestrobarevné a valounové pískovce.
Svahy nad KaznÏjovsk˝m potokem ve v˝chodní Ëásti území jsou tvo¯eny fylity, které u vodních tok˘
p¯echázejí do kamenit˝ch a nivních sediment˘.
Charakteristika klimatick˝ch podmínek
Klimatick˝ region
PoËet letních dní
poËet dní s teplotou 10 °C a více
poËet mrazov˝ch dní
poËet ledov˝ch dní
pr˘mÏrná teplota v lednu (°C)
pr˘mÏrná teplota v Ëervenci (°C)
pr˘mÏrná teplota v dubnu (°C)
pr˘mÏrná teplota v ¯íjnu (°C)
PoËet dn˘ za rok se sráûkami nad 1 mm
Sráûky ve vegetaËním období (IV. - IX.)
Sráûky v zimním období (X. - III.)
PoËet dn˘ se snÏhovou pokr˝vkou
PoËet dn˘ zamraËen˝ch
PoËet dn˘ jasn˝ch

oblast mírnÏ teplá MW7
30 - 40
140 - 160
110 - 130
40 - 50
–2 aû –3
16 aû 17
6 aû 7
7 aû 8
100 - 120
400 - 450
250 - 300
60 - 80
120 - 150
40 - 50

Charakteristika hydrologick˝ch podmínek
Území má charakter mÏlkého údolí, kter˝m protéká zde pramenící KaznÏjovsk˝ potok
(v˝znamn˝ vodní tok) s nÏkolika bezejmenn˝mi p¯ítoky. Území obce potok opouötí hluböím údolím na
severov˝chodÏ území.
Z hlediska struktury vyööích hydrologick˝ch po¯adí spadá ¯eöené území p¯eváûnÏ do: 1-11-01
(St¯ela a Berounka od St¯ely po Rakovnick˝ potok). Hydrologické ËlenÏní vodních tok˘ v ¯eöeném území:
kód
1-11-01-054
1-11-01-056
1-11-02-070
1-11-02-071
1-11-02-072
1-11-02-076

dílËí povodí (v km2)
16,486
26,161
16,569
7,083
1,618
7,844
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Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
V˝mÏry ploch zemÏdÏlského p˘dního fondu v ¯eöeném území:
Celková v˝mÏra pozemk˘ (ha)
Orná p˘da (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé trávní porosty (ha)
ZemÏdÏlská p˘da (ha)
Lesní p˘da (ha)
Vodní plochy (ha)
ZastavÏné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

1230,1
144,5
36,0
65,9
246,5
700,4
2,0
35,0
246,2

Podíl zemÏdÏlské p˘dy v ¯eöeném území Ëiní jen 20,0 %. NejvÏtöí plochu zaujímá orná p˘da,
v˝znamnÏ jsou zastoupeny trvalé travní porosty p¯eváûnÏ v nivách vodních tok˘, zahrady a sady se v
obvyklém rozsahu nacházejí v zastavÏn˝ch územích.
Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
Vyhláöka Ë. 465/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p¯i¯azen˝mi
pr˘mÏrn˝mi cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území hodnotu:
k. ú. KaznÏjov

5,42 KË/m2

Z hlediska typ˘ p˘d p¯evládají hnÏdé p˘dy a kambizemÏ (hnÏdé lesní p˘dy), v nivách vodních
tok˘ pak gleje a pseudogleje. Na svaûit˝ch pozemcích jsou zastoupeny p˘dy mÏlké a nevyvinuté. Na
severov˝chodním okraji sídla se nachází blok p˘d ilimerizovan˝ch (luvizemí) a menöí blok ËernozemÏ.
P˘dy s II. stupnÏm p¯ednosti v ochranÏ se shodují s s rozöí¯ením luvizemí.
8
13
15
30
31
33
40
46
48
64
67
68

Charakteristika p˘d - hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
»ernozemÏ, hnÏdozemÏ i slabÏ oglejené, vûdy vöak erodované, p¯eváûnÏ na spraöích, zpravidla ve vyööí
svaûitosti; st¯ednÏ tÏûké
HnÏdozemÏ a illimerizované p˘dy maximálnÏ se slab˝m oglejením na spraöích, spraöov˝ch a svahov˝ch
hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uloûen˝ch na velmi lehké spodinÏ; závislé na deöùov˝ch sráûkách
Illimerizované p˘dy, hnÏdozemÏ illimerizované, hnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy illimerizované, vËetnÏ slabÏ
oglejen˝ch forem na svahovinách se spraöovou p¯ímÏsí; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké s p¯ízniv˝m vodním
reûimem.
HnÏdé p˘dy, hnÏdé p˘dy kyselé a jejich slabÏ oglejené formy na permokarbonsk˝ch horninách a
pískovcích; lehËí aû st¯ednÏ tÏûké, vÏtöinou s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry.
HnÏdé p˘dy a rendziny na pískovcích a písËitÏ vÏtrajících permokarbonsk˝ch horninách; bez ötÏrku aû
st¯ednÏ ötÏrkovité; vláhové pomÏry nep¯íznivé, velmi závislé na vodních sráûkách.
HnÏdé p˘dy a hnÏdé p˘dy kyselé na permokarbonsk˝ch horninách; st¯ednÏ tÏûké aû tÏûké, s p¯ízniv˝mi
vláhov˝mi pomÏry.
Svaûité p˘dy (nad 12 stupÚ˘) na vöech horninách; lehké aû lehËí st¯ednÏ tÏûké, s r˘znou ötÏrkovitostí a
kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pomÏry jsou závislé na sráûkách
HnÏdozemÏ illimerizované oglejené a illimerizované p˘dy oglejené na svahov˝ch hlínách se spraöovou
p¯ímÏsí; st¯ednÏ tÏûké, aû st¯ednÏ ötÏrkovité nebo slabÏ kamenité, náchylné k doËasnému zamok¯ení
HnÏdé p˘dy oglejené, rendziny oglejené a oglejené p˘dy na r˘zn˝ch b¯idlicích, na lupcích a siltovcích; lehËí
aû st¯ednÏ tÏûké, aû st¯ednÏ ötÏrkovité Ëi kamenité, náchylné k doËasnému zamok¯ení.
Glejové p˘dy a oglejené p˘dy zbaûinÏlé, avöak zkulturnÏné, na r˘zn˝ch zeminách i horninách; st¯ednÏ tÏûké
aû velmi tÏûké, p¯íznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnÏní i pro ornou p˘du.
Glejové p˘dy mÏlk˝ch údolí a rovinn˝ch celk˘ p¯i vodních tocích; st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené,
po odvodnÏní vhodné p¯eváûnÏ pro louky.
Glejové p˘dy zraöelinÏlé a glejové p˘dy úzk˝ch údolí, vËetnÏ svah˘, obvykle lemující malé vodní toky;
st¯ednÏ tÏûké aû velmi tÏûké, zamok¯ené, po odvodnÏní vhodné pouze pro louky.

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle dle Vyhláöky Ë.
48/2011 Sb., o stanovení t¯íd ochrany ZPF, ze dne 8. 3. 2011:
I. t¯ída ochrany:
II. t¯ída ochrany:
III. t¯ída ochrany:
IV. t¯ída ochrany:
V. t¯ída ochrany:

41500
40852
46401
43004
43014
46811

41510
41300

41310

41550

43001

43311

44602

43051

43101

43114

44078

44814

46701

P˘dy s I. stupnÏm p¯ednosti v ochranÏ se v ¯eöeném území nenacházejí. Plochy s II. stupnÏm
p¯ednosti v ochranÏ nejsou p¯íliö rozöí¯eny, souvislejöí plocha se nachází v severní Ëásti zastavÏného území
(sídliötÏ a p¯ilehlá zástavby rodinn˝mi domy). Tota plocha zasahuje do nezastavÏného území pouze
nÏkolika v˝bÏûky.
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Investice do zemÏdÏlské p˘dy
Rozsah meliorovan˝ch ploch v ¯eöeném území Ëiní cca 29,2 ha (z 246,5 ha zemÏdÏlské p˘dy).
Souvislejöí melioraËní opat¯ení byla provádÏna zejména v nivÏ bezejmenného p¯ítoku KaznÏjovského
potoka, protékajícího po jihov˝chodním okraji ¯eöeného území.
Eroze
P˘dní fond je na vÏtöinÏ území ohroûen vodní erozí s hodnocením - mírnÏ ohroûené.
Z hlediska ohroûení vÏtrnou erozí p¯evládají p˘dy mírnÏ ohroûené, p˘dy bez ohroûení se
nacházejí v nivách vodních tok˘.
4.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb a dalöích opat¯ení je provedeno zd˘vodnÏní a
vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992
Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 48/2011 Sb. ve znÏní
pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
ÚP KaznÏjov p¯edpokládá umístÏní nové zástavby v okolí zastavÏného území. Z hlediska
moûnosti naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s p¯ihlédnutím k tomu, ûe
dalöí moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území, morfologií terénu, pop¯. v
nich nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy.
Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati. Vymezením zastaviteln˝ch ploch nedochází k naruöení
celistvosti blok˘ zemÏdÏlsk˝ch p˘d a nejsou vytvá¯eny tÏûko obdÏlavatelné enklávy, mezi stávajícím
zastavÏn˝m územím a novÏ navrhovan˝mi plochami budoucí v˝stavby. Návrhem ¯eöení nedochází ve
vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch a odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.:
p¯evodem deöùov˝ch vod z jednoho dílËího povodí do druhého). Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch
plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny vyuûitím upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a
pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do nové oddílné deöùové kanalizace.
Navrûen˝ rozvoj v zastaviteln˝ch plochách p¯edpokládá v ¯eöeném území nav˝öení poËtu
obyvatel o cca 302 osob/86 rodinn˝ch dom˘ (10% ze souËasného poËtu obyvatel a 20% z celkového
poËtu rodinn˝ch dom˘). Zástavba je rozdÏlena do nÏkolika lokalit rozmístÏn˝ch po obvodu zastavÏného
území. V minul˝ch letech, kdy byla moûnost v˝stavby velmi omezena zcela nedostateËnou nabídkou
vhodn˝ch stavebních parcel, byly realizovány cca 4 rodinné domy roËnÏ. Navrûen˝ rozsah tedy odpovídá
potenciálu místa v rozvojové ose s p¯ihlédnutím k moûné blokaci nÏkter˝ch lokalit vzhledem k
majetkov˝m pomÏr˘m ap.

funkční využití - přehled indexů:
BH
BI
BV
OH
OS
OK
V
TI
TO
PV
ZV
ZS
ZO
DS
DK
NP2
NR
NT

plochy bydlení - bytové domy
plochy bydlení - rodinné domy městské
plochy bydlení - rodinné domy venkovské
plochy občanského vybavení - hřbitovy a církevní stavby
plochy občanského vybavení - sport a rekreace
plochy občanského vybavení - komerční zařízení
plochy výroby a skladování
plochy technické infrastruktury
plochy technické infrastruktury - nakládání s odpady
plochy veřejných prostranství
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
plochy sídelní zeleně - soukromá a vyhrazená zeleň
plochy sídelní zeleně - ochranná a izolační zeleň
plochy dopravní infrastruktury - silnice
plochy dopravní infrastruktury - místní a přístupové komunikace
plochy přírodní - nivy
plochy rekreace - přírodní
plochy těžby nerostů
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P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

P10
P11
P12
celkem

označení

(ha)

(ha)

29

0,0000
0,0000
0,1153
4,1187

0,5625
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2246
2,7984
0,0000
0,4179

BH
BI
BV
ZV
DK
celkem plochy přestavby

0,1470
0,2616
0,1153
30,6086

0,6390
0,4785
0,0715
0,6257
24,3877
0,2246
2,7984
0,2555
0,6038

ZPF

celková plocha

41500
43004
43014
44602
46811
41500
-

2
4
5
3
5
2
-

stupeň přednosti
(ha)
0,2246
2,1853
0,1872
2,5971

orná půda
(ha)
0,6131
0,6131

zahrady

stupeň přednosti
I.
II.
III.
IV.
V.
celkem plochy přestavby

plochy bydlení - bytové domy
plochy bydlení - rodinné domy městské
plochy bydlení - rodinné domy venkovské
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
plochy dopravní infrastruktury - místní a přístupové komunikace

funkční využití

BPEJ

Plochy přestavby (P)

0,5625
0,1498
0,0809
0,1153
0,9085

0,6778
0,3370
0,2246
2,8793
4,1187

ZPF (ha)

ZPF (ha)
0,3265
0,5332
2,9407
0,2365
0,0818
4,1187

(ha)

TTP

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)
0

BI
BI
BI
-

BH, ZV
BH
DK
OS
V
BV
BV, DK
ZV
BI

funkční využití

pozn.:

pozn.:

pozn.:

proluka u sídliště

plocha přestavby P7

v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
-

v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
v zastavěném území
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1,2785
2,3248

0,5788
0,9314
2,2575

1,8240

0,6089

2,2141
1,4245

0,5388
1,1101
0,7169
22,2196

Z3
Z4

Z5
Z6
Z7

Z8

Z9

Z10
Z11

Z12
Z13
Z14
celkem

1,1101
0,7169
21,3839

2,2141
1,4245

0,6089

1,8240

0,5788
0,8683
2,1855

1,2033
2,2382

2,0960

4,3153

BI
BV
OH
OS
OK
TI
PV
ZV
ZS
ZO
DK
celkem plochy přestavby

2,0960

Z2

(ha)

(ha)

4,3153

ZPF

celková plocha

Z1

označení

41500
43001
43001
46401
46701
43114
43004
43014
43101
46701
44602
46701
41310
44602
44814
46811
41500
41500
43001
41310
43001
-

30

2
3
3
3
5
5
4
5
4
5
3
5
3
3
5
5
2
2
3
3
3
-

stupeň přednosti

0,1516
4,1637
0,4063
0,2047
2,1526
0,0856
0,5788
0,1835
0,2659
2,2141
0,3458
1,0787
1,1101
0,7169
13,6583

(ha)

orná půda
(ha)

0,1462

0,1462
-

zahrady

stupeň přednosti
I.
II.
III.
IV.
V.
celkem plochy přestavby

plochy bydlení - rodinné domy městské
plochy bydlení - rodinné domy venkovské
plochy občanského vybavení - hřbitovy a církevní stavby
plochy občanského vybavení - sport a rekreace
plochy občanského vybavení - komerční zařízení
plochy technické infrastruktury
plochy veřejných prostranství
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
plochy sídelní zeleně - soukromá a vyhrazená zeleň
plochy sídelní zeleně - ochranná a izolační zeleň
plochy dopravní infrastruktury - místní a přístupové komunikace

funkční využití

BPEJ

Zastavitelné plochy (Z)

0,7293
0,0400
0,9204
0,9986
0,7221
0,8297
1,3558
0,9943
0,8297
0,0810
0,0785
7,5794

2,7115
10,8987
2,7314
5,0423
21,3839

ZPF (ha)

ZPF (ha)
10,8481
2,8480
0,2586
1,7089
3,1210
0,6089
0,3203
0,1718
0,0239
0,1231
1,3513
21,3839

(ha)

TTP

-

0,6463

-

-

-

0,5266
0,0931

-

0,0266

z toho plochy
plošných
meliorací
(ha)

V
BV
OK, DK
-

BI, OS, DK
OK, DK

TI

BV

OH
OK, DK, ZV
BI, DK

BI, DK
BI, DK

BI, DK

BI, DK

funkční využití

pozn.:

pozn.:

z toho 2,2141 ha sportovní areál

rozšíření čistírny odpadních vod
rozšíření hřbitova

rozšíření hřbitova

sběrný dvůr
-

rozšíření výrobního areálu

rozšíření sportovního areálu

rozšíření čistírny odpadních vod

rozšíření hřbitova
obchodní stavba (územní řízení)

pozn.:
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1,8069
0,3036

0,6865
4,4957

0,3083
23,5708

K3
K4

K5
K6

K7
celkem

0,5033
4,0794

1,8069
0,3036

ZPF

(ha)

(odhad v ha)
3,7800

0,3420

0,6540

0,8500
0,5712

5,6260

přeložka I./27

MK1

31

MK2

MK3
MK4
MK5
MK6

MK7
celkem

1,4892

0,2390
0,3120

0,5677

0,3420

0,3405

20,7956

celková plocha

označení

(ha)

(odhad v ha)
1,1071
14,8627

K1
K2

14,1024

ZPF

celková plocha

označení

BPEJ

BPEJ

-

43014
44602
46811
46811
43001

-

5
3
5
5
3

3

5

46811

43001

3

stupeň přednosti

-

3
3
5
4
3
5
5

43001

-

43001
46401
46701
43004
44602
46811
46701

stupeň přednosti

(ha)

(ha)

zahrady

0,1007

0,1007
-

-

-

-

(ha)

zahrady

Dopravní infrastruktura

0,3036

0,2176
0,0860
-

orná půda

(ha)

orná půda

Plochy opatření (N)

0

-

-

-

-

0

-

(ha)

TTP

1,6615

0,0450
0,4220
0,2390
0,3120

0,6150

0,1025

0,2380

20,4920

10,2291
3,8733
1,8069
0,5033
4,0794

(ha)

TTP

(ha)

-

0

-

-

-

2,8400

1,8495

0,9905

z toho plochy
plošných
meliorací

(ha)

z toho plochy
plošných
meliorací

pozn.:

DK
-

DS
DK
DK

DK

DK

DS

funkční využití

-

NR
NP2

přeložka lesních účelových komunikací

úprava křižovatky
součást zastavitelných ploch Z10 a Z11
přeložka lesních účelových komunikací
trasa přeložky místní komunikace o celkové
délce 476 m, celková plocha je uvedena pro
těleso místní komunikace o celkové šířce 12 m

rozšíření místní komunikace

trasa přeložky, o celkové délce 2 520 m v
řešeném území, do ZPF zasahuje pouze v
prostoru navržené křižovatky, plocha záboru
ZPF je odhadem v rozsahu vymezeného
koridoru dopravy, celková plocha je uvedena
pro těleso silnice o šířce cca 15 m
trasa místní komunikace pro dopravní připojení
výrobního areálu o celkové délce 285 m,
celková plocha je uvedena pro těleso místní
komunikace o celkové šířce 12 m

pozn.:

rekreační pobytová louka
revitalizace nivy vodního toku, obnova vodní
plochy, doplnění přírodní zeleně a cestní sítě
místo pro sběr a úpravu vegetačního odpadu

ZV
veřejná zeleň v zastavěném území
NR revitalizace nivy vodního toku, doplnění přírodní
zeleně, doplnění cestní sítě
NR
revitalizace nivy vodního toku
ZO
ochranná zeleň

funkční využití
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5)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL
Údaje o PUPFL v ¯eöeném území jsou zpracovány v souladu s poûadavky zákona Ë. 289/1995
Sb., o lesích, ve platném znÏní.
5.1) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Lesy jsou zastoupeny na 700,4 ha ¯eöeného území (lesnatost 56,9 %).
Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti 6 - ZápadoËeská pahorkatina. Pro
uvedenou oblast je zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les˘ (OPRL) s platností do roku 2018. Lesy
v ¯eöeném území jsou p¯eváûnÏ souËástí lesního hospodá¯ského celku LHC Plasy - Lesy »R s.p. (LHP s
platností do 31. 12. 2019) a v majetku MÏsta KaznÏjov. Ochranné lesy v oblasti tÏûby kaolinu jsou v
majetku LB MINERALS, s.r.o., Tovární 431, 33012 Horní B¯íza.
LHC Plasy - Zastoupení d¯evin:
D¯evina
BO
SM
MD
DBZ
BR
OL
DB
BK

Ploöné zastoupení (v %)
46
34
5
4
2
1
1
1

Max. v˝öka (m)
33
38
34
32
28
30
28
33

Max. tlouöùka (cm)
48
65
55
61
47
45
48
90

Z hlediska kategorií jsou lesy v ¯eöeném území za¯azeny do kategorie les˘ hospodá¯sk˝ch, les˘
ochrann˝ch (21a) i do kategorie les˘ zvláötního urËení, subkategorie 31a (lesy v pásmu hygienické
ochrany vodních zdroj˘ I.stupnÏ) a subkategorie 32e (lesy se zv˝öenou funkcí p˘doochrannou,
vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou).
Lesy se nacházejí ve 2. a 3. vegetaËním stupni. Dubov˝ (2. vegetaËní stupeÚ) tvo¯í lesy na
vÏtöinÏ území, ve 3. vegetaËním stupni (dubo-bukov˝) se nacházejí lesy v severov˝chodní Ëásti území.
Pásmo ohroûení imisemi v ¯eöeném území je D (imisní zatíûení 200 - 400 mg SO2/m3).
Lesy jsou dle cílového hospoda¯ení za¯azeny p¯eváûnÏ jako:
13
23
27
43

p¯irozená borová stanoviötÏ (skupina lesních typ˘: 0M - chud˝ (dubov˝) bor)
kyselá stanoviötÏ niûöích poloh (skupina lesních typ˘: 2K - kyselá buková doubrava)
oglejená chudá stanoviötÏ niûöích a st¯edních poloh (skupina lesních typ˘: 2Q - chudá
(jedlová) doubrava)
kyselá stanoviötÏ st¯edních poloh (na severních svazích) (skupina lesních typ˘: 3K - kyselá
dubová buËina)

V ¯eöeném území se nevyskytuje chatová zástavba na lesních pozemcích, bez jejich odnÏtí
plnÏní funkcí lesa (pomocí institutu odlesnÏní), podle d¯íve platn˝ch p¯edpis˘.
Pozn.:

Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ poznatk˘ vypl˝vajících z
katastru nemovitostí a z podklad˘ Ústavu pro hospodá¯ské úpravy les˘ (OPRL 2015). Zahrnuje
skuteËné pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa ve smyslu ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b)
zákona Ë. 289/95 Sb., o lesích.

5.2) Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. V této vzdálenosti jsou územním plánem vymezeny tyto plochy p¯estaveb a
zastavitelné plochy:
oznaËení
P5
P10
Z5
Z10
Z11

pozn.
plochy v˝roby a skladování (V) (p¯estavba stávajícího areálu)
plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy obËanského vybavení - komerËní za¯ízení (OK)

Pozemky PUPFL jsou funkËním ËlenÏním územního plánu, dle svého p¯írodního v˝znamu,
za¯azeny do ploch p¯írodních (NP), pokud jsou souËástí vymezen˝ch biocenter ÚSES nebo do ploch
lesních (NL).
5.3) Zábory pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa
Koncepce územního plánu vyluËuje zábor pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa na úkor
navrûené obytné zástavby nebo obËanské vybavenosti.
V území je nad¯azenou územnÏ plánovací dokumentací vymezen koridory dopravní
infrastruktury - p¯eloûka silnice I./27. Trasa stavby je vedena západnÏ od sídla p¯eváûnÏ p¯es lesní
pozemky s p¯edpokládan˝m trval˝m záborem pro tÏleso silnice o öí¯ce cca 15 m a délce 2000 m (v
¯eöeném území.
Koncepce územního plánu také umoûÚuje tÏûbu nerostn˝ch surovin v rozsahu stanoven˝ch
dob˝vacích území. Územním plánem je k tÏûbÏ surovin vymezena plocha schváleného dob˝vacího
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prostoru KaznÏjov I. - III. o celkové ploöe 140 ha. Toto území bude po ukonËení tÏûby opÏtovnÏ zalesnÏno
v souladu se schválen˝m Plánem sanace a rekultivace lomu v DP KaznÏjov.
6)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany

6.1) Poûadavky obrany státu
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183 Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
Na území se nenacházejí objekty d˘leûité pro obranu státu (dle zákona Ë. 222/1999 Sb., o
zajiöùování obrany »R).
6.2) Poûadavky poûární ochrany
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘
a nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení. ÿady
ve¯ejného vodovodu v zastaviteln˝ch plochách budou pro úËely zásobování poûární vodou ¯eöeny v
souladu s »SN 73 0873 (t. j. budou dodrûeny hodnoty nejmenöí dimenze potrubí, budou v dostateËn˝ch
vzdálenostech osazeny hydranty ap.).
P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a navrûen˝mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice I., II. a III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb se bude vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a budou p¯edkládány
poûárnÏ bezpeËnostní ¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále budou plnÏny poûadavky na poûární
ochranu vypl˝vající z vyhláöky Ë. 137/1998 Sb.
Pot¯eba poûární vody je zajiöùována Ëerpáním z vodních nádrûí v sídle. Ve st¯ední Ëásti sídla se
nachází hasiËská zbrojnice.
Historie SDH KaznÏjov
Zaloûení Sboru Dobrovoln˝ch HasiË˘ v KaznÏjovÏ se uskuteËnilo 1.11.1894. Z tohoto dne se
dochovala zakládající listina Ëlen˘. P˘vodní hasiËská kolna stála vedle dneöního ¯eznictví “Macáö”. Kolem
roku 1960 zapoËala stavba nové hasiËské zbrojnice, která byla roku 1962 byla slavnostnÏ otev¯ena a od té
doby udrûována a postupnÏ rozöi¯ována.
6.3) Poûadavky civilní ochrany
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k
p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, v platném znÏní.
Zóny havarijního plánování (v dosahu ¯eöeného území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí
vyûadující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny. Zájmová území a prostory, které by byly
dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno místním rozhlasem a sirénou. Z hlediska ukrytí
obyvatelstva v d˘sledku mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty (slouûící ke sníûení
destrukËních, radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ soudob˝ch zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti
stavebních objekt˘. Jako sklad prost¯edk˘ CO lze v p¯ípadÏ pot¯eby vyuûít objekty obËanského vybavení.
V˝znamné pr˘myslové provozy v území (LG Minerals a.s., REALTORIA, a.s.) mají zpracovány vlastní
havarijní plány.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území jsou
totoûné se silnicemi. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení ökodliv˝ch
úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení v˝roby se
souvisl˝mi zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel.
ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na h¯bitovÏ v sídle.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajiöùováno dopravou pitné vody v†mnoûství
maximálnÏ 15†l/den◊obyvatele cisternami z vhodn˝ch zdroj˘ v okolních sídlech. Zásobení pitnou vodou
bude doplÚováno balenou vodou.
Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiöùováno z†vodovodu pro ve¯ejnou pot¯ebu a
z†domovních studní. P¯i vyuûívání zdroj˘ pro zásobení uûitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn˘
územnÏ p¯ísluöného hygienika.
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B.2) ODŸVODNÃNÍ ÚP KAZNÃJOV - V˝sledek p¯ezkoumání ÚP dle §53 STZ
1)

Postup p¯i po¯ízení ÚP KaznÏjov
Po¯izování územního plánu KaznÏjov bylo zahájeno v b¯eznu 2015. Zadání ÚP KaznÏjov bylo
schváleno usnesením zastupitelstva Ë. 217 dne 11. 9. 2016.
Po¯izovatel oznámil místo a dobu konání spoleËného jednání o návrhu Územního plánu
KaznÏjov podle ustanovení §50 odst. 2 stavebního zákona jednotlivÏ dotËen˝m orgán˘m, krajskému
ú¯adu, sousedním obcím a MÏstu KaznÏjov dopisem ze dne 23. 1. 2017 Ë. j. ORP/1499/2017. SpoleËné
ústní jednání se konalo dne 8. 2. 2017 na MÏstském ú¯adÏ Kralovice, ManÏtínská Ë. p. 493. Obsahem
oznámení byla i v˝zva dotËen˝m orgán˘m k†uplatnÏní stanovisek, a to vËetnÏ lh˘ty pro jejich uplatnÏní.
Tato lh˘ta byla stanovena na 30 dn˘ ode dne jednání, tj. do 10. 3. 2017 (vËetnÏ). ZároveÚ dotËené orgány
a krajsk˝ ú¯ad po¯izovatel vyrozumÏl, ûe k†pozdÏji uplatnÏn˝m stanovisk˘m a p¯ipomínkám se nep¯ihlíûí a
ûe návrh Územního plánu KaznÏjov bude do tohoto†termínu vystaven k†nahlédnutí na odboru
regionálního rozvoje a územního plánu MÏÚ Kralovice, ManÏtínská 493.
Podle ustanovení §51 odst. 1 stavebního zákona byl návrh územního plánu p¯edloûen
k†posouzení Krajskému ú¯adu PlzeÚského kraje – odboru regionálního rozvoje dne 24. 5. 2017. Dne 24. 5.
2017 byla Krajskému ú¯adu zaslána stanoviska dotËen˝ch orgán˘ a dne 23. 6. 2017 bylo po¯izovateli
doruËeno kladné stanovisko Krajského ú¯adu PK ze dne 23. 6. 2017.
O posouzeném návrhu ÚP po¯izovatel podle ustanovení §52 odst. 1) stavebního zákona na¯ídil
Ve¯ejnou vyhláökou konání ve¯ejného projednání na st¯edu 20. 9. 2017 od 17.00 hodin v zasedací
místnosti MÏÚ KaznÏjov a jednotlivÏ p¯izval v˝öe uvedené dotËené orgány dopisem ze dne 18. 8. 2017 Ë. j.
ORP/14887/17. ÚPD byla k†nahlédnutí u po¯izovatele.
2)

Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územnÏ
plánovací dokumentací vydanou krajem

2.1) Poûadavky vypl˝vající z PÚR »R
Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje
území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se specifick˝mi
problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a
podmínky pro rozhodování.
Správní obvod ORP Kralovice, jehoû souËástí je i ¯eöené území, není souËástí rozvojové oblasti,
osy nebo specifické oblasti.
Z politiky územního rozvoje (PUR - »R) pro územnÏ plánovací dokumentaci dále vypl˝vají tyto
poûadavky na prosazování priorit pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území:
(14)

(17)
(19)

(20)

(22)

(23)

Ve ve¯ejném zájmu chránit a rozvíjet p¯írodní, civilizaËní a kulturní hodnoty území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví. Zachovat ráz jedineËné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedineËné kulturní krajiny, které jsou v˝razem identity území, jeho historie a tradice. Bránit
upadání venkovské krajiny jako d˘sledku nedostatku lidsk˝ch zásah˘. P¯i plánování rozvoje venkovsk˝ch
území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru p¯i zohlednÏní ochrany kvalitní zemÏdÏlské, p¯edevöím
orné p˘dy a ekologick˝ch funkcí krajiny.
Vytvá¯et v území podmínky k odstraÚování d˘sledk˘ hospodá¯sk˝ch zmÏn lokalizací zastaviteln˝ch ploch
pro vytvá¯ení pracovních p¯íleûitostí zejména v hospodá¯sky problémov˝ch regionech a napomoci tak
¯eöení problém˘ v tÏchto územích.
Vytvá¯et p¯edpoklady pro polyfunkËní vyuûívání opuötÏn˝ch areál˘ a ploch (tzv. brownfields pr˘myslového,
zemÏdÏlského, vojenského a jiného p˘vodu). HospodárnÏ vyuûívat zastavÏné území (podpora p¯estaveb
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavÏného území (zejména zemÏdÏlské a lesní p˘dy) a
zachování ve¯ejné zelenÏ, vËetnÏ minimalizace její fragmentace. Cílem je úËelné vyuûívání a uspo¯ádání
území úsporné v nárocích na ve¯ejné rozpoËty na dopravu a energie, které koordinací ve¯ejn˝ch a
soukrom˝ch zájm˘ na rozvoji území omezuje negativní d˘sledky suburbanizace pro udrûiteln˝ rozvoj
území.
Rozvojové zámÏry, které mohou v˝znamnÏ ovlivnit charakter krajiny, umísùovat do co nejménÏ konfliktních
lokalit a následnÏ podporovat pot¯ebná kompenzaËní opat¯ení. S ohledem na to p¯i územnÏ plánovací
Ëinnosti, pokud je to moûné a od˘vodnÏné, respektovat ve¯ejné zájmy nap¯. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality ûivotního prost¯edí, zejména formou d˘sledné ochrany zvláötÏ chránÏn˝ch území,
lokalit soustavy Natura 2000, mok¯ad˘, ochrann˝ch pásem vodních zdroj˘, chránÏné oblasti p¯irozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemÏdÏlského a lesního p˘dního fondu. Vytvá¯et územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systém˘ ekologické stability a zvyöování a udrûování
ekologické stability a k zajiötÏní ekologick˝ch funkcí i v ostatní volné krajinÏ a pro ochranu krajinn˝ch prvk˘
p¯írodního charakteru v zastavÏn˝ch územích, zvyöování a udrûování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci
územnÏ plánovací Ëinnosti vytvá¯et podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvá¯et podmínky pro vyuûití p¯írodních zdroj˘.
Vytvá¯et územní podmínky pro zajiötÏní migraËní propustnosti krajiny pro volnÏ ûijící ûivoËichy a pro
ËlovÏka, zejména p¯i umísùování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územnÏ plánovací Ëinnosti
omezovat neûádoucí sr˘stání sídel s ohledem na zajiötÏní p¯ístupnosti a prostupnosti krajiny.
Vytvá¯et podmínky pro rozvoj a vyuûití p¯edpoklad˘ území pro r˘zné formy cestovního ruchu (nap¯.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p¯i zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistick˝mi cestami, které umoûÚují celoroËní
vyuûití pro r˘zné formy turistiky (nap¯. pÏöí, cyklo, lyûa¯ská, hipo).
Podle místních podmínek vytvá¯et p¯edpoklady pro lepöí dostupnost území a zkvalitnÏní dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P¯i umísùování dopravní a technické
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(24)

(26)
(30)

infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z tÏchto
hledisek úËelné, umísùovat tato za¯ízení soubÏûnÏ. ZmírÚovat vystavení mÏstsk˝ch oblastí nep¯ízniv˝m
úËink˘m tranzitní ûelezniËní a silniËní dopravy, mimo jiné i prost¯ednictvím obchvat˘ mÏstsk˝ch oblastí,
nebo zajistit ochranu jin˝mi vhodn˝mi opat¯eními v území. ZároveÚ vöak vymezovat plochy pro novou
obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostateËn˝ odstup od vymezen˝ch koridor˘ pro nové úseky dálnic,
silnic I. t¯ídy a ûeleznic, a tímto zp˘sobem d˘slednÏ p¯edcházet znepr˘chodnÏní území pro dopravní stavby
i moûnému neûádoucímu p˘sobení negativních úËink˘ provozu dopravy na ve¯ejné zdraví obyvatel (bez
nutnosti budování nákladn˝ch technick˝ch opat¯ení na eliminaci tÏchto úËink˘).
Vytvá¯et podmínky pro zlepöování dostupnosti území rozöi¯ováním a zkvalitÚováním dopravní infrastruktury
s ohledem na pot¯eby ve¯ejné dopravy a poûadavky ochrany ve¯ejného zdraví, zejména uvnit¯ rozvojov˝ch
oblastí a rozvojov˝ch os. Moûnosti nové v˝stavby je t¯eba dostateËnou ve¯ejnou infrastrukturou p¯ímo
podmínit. Vytvá¯et podmínky pro zvyöování bezpeËnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpeËnosti
obyvatelstva a zlepöování jeho ochrany p¯ed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvá¯et v území
podmínky pro environmentálnÏ öetrné formy dopravy (nap¯. ûelezniËní, cyklistickou).
Vymezovat zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích a umisùovat do nich ve¯ejnou infrastrukturu jen ve
zcela v˝jimeËn˝ch a zvláöù od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro
p¯emístÏní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch ökod.
ÚroveÚ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat
tak, aby splÚovala poûadavky na vysokou kvalitu ûivota v souËasnosti i v budoucnosti.

Vyhodnocení:
Ochrana p¯írodních, civilizaËních a kulturních hodnot území, vËetnÏ urbanistického,
architektonického a archeologického dÏdictví, je zajiötÏna zejména návrhem funkËního ËlenÏní území.
St¯ední Ëásti sídla jsou vymezeny jako polyfunkËní plochy obytného charakteru a plochy obËanského
vybavení s regulativy prostorového uspo¯ádání, které chrání historick˝ a urbanistick˝ charakter území.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území nezastavitelného území v závislosti na
poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana
ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Návrh rozvoje (vymezení ploch p¯estavby a zastaviteln˝ch ploch) je p¯izp˘soben
urbanistickému charakteru sídla (dle podmínek památkové péËe, která zahrnuje i ochranu
archeologického dÏdictví). Územní rozvoj je navrûen v nÏkolika lokalitách po obvodu zastavÏného území.
Z hlediska ekonomického rozvoje je akceptován pr˘myslov˝ charakter území. Na podstatné
Ëásti území probíhá tÏûba nerostn˝ch surovin (zejm. kaolinu) a jejich dalöí zpracování. U rozsáhlého
areálu chemické v˝roba je územním plánem navrûena jeho sanace. Budoucí rozvoj v˝robních a
skladovacích funkcí v areálu bude vázán zejména na vybudování obchvatu sídla.
Územní plán d˘slednÏ chrání p¯írodnÏ cenné plochy. Ty jsou vymezeny zejména jako plochy
p¯írodní a plochy lesní. Plochy krajinné zelenÏ jsou identifikovány a vymezeny jako nezastavitelné území s
vylouËením moûností zemÏdÏlského vyuûívání.
Územní plán vymezuje územní systém ekologické stability. NefunkËní a chybÏjící Ëásti
územního systému ekologické stability jsou vymezeny k zaloûení a doplnÏní. ProvÏ¯eny jsou návaznosti
na území sousedních obcí.
Územní plán umoûÚuje vyuûívání stávajících i navrûen˝ch obytn˝ch objekt˘ pro rekreaËní
úËely. Územní plán vymezuje síù místních komunikací s moûností jejich vyuûívání pro turistiku. Územní
plán vymezuje, pro zajiötÏní trvalé pr˘chodnosti území, síù silnic a místních komunikací. Návrhem ¯eöení
není sniûována kvalita stávajících komunikací zajiöùujících obsluhu území. NovÏ navrûená p¯eloûka se
nachází v dostateËné vzdálenosti od stávajících nebo navrûen˝ch ploch bydlení.
Územní plán nevymezuje zastavitelné plochy v záplavov˝ch územích (resp. v územích se
známou povodÚovou situací), zastavÏné Ëásti sídla se nenacházení v území, které je hodnoceno jako
území s vysokou mírou rizika vzniku povodÚov˝ch ökod.
Územní plán navrhuje ochranu, doplnÏní a rozöí¯ení vöech zastoupen˝ch ploch a za¯ízení
ve¯ejné infrastruktury (sportovní areál, rozvoj sítí technické infrastruktury a obsluûn˝ch komunikací do
zastaviteln˝ch ploch ap.). Koncepce dopravní infrastruktury se soust¯eÔuje na vymezení koridor˘ dopravy
vypl˝vajících ze ZÚR PlzeÚského kraje (p¯eloûka silnice I./27, v˝hledová modernizace trati Ë. 160). Na
místní úrovni jsou ¯eöeny zejména dopravní závady a dále je sledováno zkvalitnÏní dopravní obsluhy
vybran˝ch v˝robních areál˘.
Koncepce územního plánu zajiöùují ochranu a rozvoj technické infrastruktury na úrovni
zajiöùující vysokou kvalitu ûivota v území (ploöná plynofikace, zajiötÏní pitné vody z ve¯ejného vodovodu,
ËiötÏní splaökov˝ch odpadních vod v ËistírnÏ odpadních vod ap.).
2.2) Poûadavky vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
Zásady územního rozvoje PlzeÚského kraje byly vydány Zastupitelstvem PlzeÚského kraje dne 2.
9. 2008 usnesením Ë. 834/08. Ke dni 10. 3. 2014 byla vydána Aktualizace Ë. 1 ZÚR PlzeÚského kraje.
ÿeöené území je souËástí OR1 Rozvojová osa PlzeÚ – Kralovice – hranice kraje (- Most) a v
rámci této osy je katastrální území KaznÏjov vymezeno jako rozvojové území.
Ze ZÚR PlzeÚského kraje vypl˝vá, pro ¯eöené území, zp¯esnÏní kritérií a podmínek pro
rozhodování o zmÏnách v†území s prioritou:
-

P¯i vyuûití území vytvá¯et podmínky pro rozvoj ploch pro bydlení a podnikatelsk˝ch aktivit a
p¯ednostní zabezpeËení funkcí území z hlediska infrastrukturních podmínek a ochrany ûivotního
prost¯edí a hodnot krajinné památkové zóny Plasko.
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Z hlediska priorit ZÚR PlzeÚského kraje pro zpracování územních plán˘ obcí v rozvojové ose je
hlavním úkolem:
-

ZabezpeËit posílení lokalizace podnikatelsk˝ch aktivit v území, opírajících se o místní a dopravní
p¯edpoklady území s vazbami na öiröí okolí (PlzeÚ).
Do územních plán˘ zapracovat zámÏry mezinárodního, republikového a nad místního v˝znamu
(v souladu s kapitolou 5).
Chránit hodnoty krajinného typu hluboce za¯íznut˝ch údolí ¯eky St¯ely a jejích p¯ítok˘, územní
hodnoty krajinné památkové zóny Plasko.

ZÚR PlzeÚského kraje v ¯eöeném území vymezuje v ¯eöeném území plochy a koridory nad
místního v˝znamu:
-

ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK K 49,
traù Ë. 160 PlzeÚ – éatec, zdvoukolejnÏní, modernizace a smÏrové úpravy tratÏ do KaznÏjova na
vyööí a jednotnou rychlost, územní rezerva (koridor o öí¯ce 200 m),
I/27 - hranice kraje - T¯emoöná, p¯estavba úseku (obchvat KaznÏjov) (koridor o öí¯ce 200 m),
ve¯ejnÏ prospÏöná stavba: SD27/01

Vyhodnocení:
ÚP KaznÏjov vymezuje p¯eváûnÏ zastavitelné plochy pro bydlení. Kapacita vymezen˝ch ploch
v˝znamu sídla na rozvojové ose. Území obce je rozvojov˝m územím.
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou ÚP KaznÏjov zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích
na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch
funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
V krajinÏ navrûené koncepce vymezují, up¯esÚují a doplÚují územní systém ekologické stability,
jako základ ekologické stability území. Tyto plochy jsou p¯eváûnÏ zahrnuty do ploch p¯írodních a ploch
krajinné zelenÏ. Koncepce územního plánu zajiöùuje moûnost tÏûby nerostn˝ch surovin ve schváleném
rozsahu. Plochy tÏûby budou po skonËení tÏûby sanovány a rekultivovány dle schválen˝ch plán˘.
Jednou z priorit územního plánu je podpora zlepöení úrovnÏ vyuûívání pr˘myslov˝ch areál˘ a
vymezení nad místních koridor˘ dopravní infrastruktury
Ochrana vybran˝ch cílov˝ch charakteristik krajin PlzeÚska se opírá o zásady diferencované
územní péËe o krajinu: v krajinn˝ch typech hluboce za¯íznut˝ch údolí je cílem ochrany uspo¯ádání ploch
v typické údolní katénÏ, zalesnÏné srázné svahy, zaluËnÏné úzké údolní nivy a pro pastviny vyuûívaná
boËní, mírnÏjöí údolí, bez souvislejöí zástavby, navazující na tradiËní zp˘soby hospoda¯ení i vyuûívání.
2.3) Poûadavky na ¯eöení vypl˝vající z územnÏ analytick˝ch podklad˘
Pro ORP Kralovice, jehoû souËástí je území obce byly po¯ízeny územnÏ analytické podklady,
které byly vyuûity jako podklad pro zpracování zadání. Z jejich hlediska vypl˝vají zejména aktualizované
zámÏry ochrany zájm˘ dopravy, technické vybavenosti, kulturních a p¯írodních hodnot.
3)

V˝Ëet záleûitostí nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v ZÚR
Záleûitosti nad místního v˝znamu, které nejsou ¯eöeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst.
1 stavebního zákona) nejsou ÚP KaznÏjov vymezeny.
4)

Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
poûadavky na ochranu architektonick˝ch a urbanistick˝ch hodnot v území a
poûadavky na ochranu nezastavÏného území
Územní plán KaznÏjov vytvá¯í p¯edpoklady pro v˝stavbu a udrûiteln˝ rozvoj území, spoËívající ve
vyváûeném vztahu podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí, pro hospodá¯sk˝ rozvoj a pro soudrûnost
obyvatel území. P¯i ¯eöení územního plánu byly zohlednÏny jak ve¯ejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji
území. Územní plán chrání a rozvíjí p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty území, vËetnÏ urbanistick˝ch a
architektonick˝ch.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro úËelné vyuûívání zastavÏného území a zajistit
ochranu nezastavÏného území a to zejména stávajících p¯írodních a kulturních hodnot v krajinÏ. Územním
plánem jsou vytvo¯eny podmínky zejména pro p¯imÏ¯en˝ rozvoj venkovského bydlení v obci a rozvoj
smíöen˝ch funkcí (sluûby, drobná v˝roba ap.). Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní
ochranu öiröího území p¯ed záplavami, podmínky pro zv˝öení ekologické stability a retence vody v krajinÏ
vËetnÏ protierozních opat¯ení.
5)

Soulad návrhu územního plánu s poûadavky stavebního zákona a jeho
provádÏcích p¯edpis˘
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po¯izování je
v†souladu s poûadavky zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘, a jeho provádÏcích p¯edpis˘ – vyhláöky Ë. 500/2006 Sb., o územnÏ analytick˝ch
podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti.
6)

Soulad návrhu územního plánu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a
se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘,
pop¯ípadÏ s v˝sledkem ¯eöení rozpor˘
V†rámci na¯ízeného spoleËného jednání byly jednotlivÏ obeslány tyto dotËené orgány:
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-

Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor regionálního rozvoje, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor dopravy a silniËního hospodá¯ství, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
Ministerstvo ûivotního prost¯edí, odbor v˝konu státní správy III, PurkyÚova 27, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo zemÏdÏlství, Pozemkov˝ ú¯ad PlzeÚ-sever, Nerudova 35, 301 00 PlzeÚ
Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, Náb¯eûí Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
Ministerstvo pr˘myslu a obchodu, odd. surovinové a energ. politiky, Na Frantiöku 32, 10 15 Praha 1
Ministerstvo zdravotnictví »R, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
»esk˝ telekomunikaËní ú¯ad, poboËka PlzeÚ, Doudlevecká 823/25, 301 00 PlzeÚ
Obvodní báÚsk˝ ú¯ad v Plzni, h¯ímalého 11, 301 00 PlzeÚ
Krajská hygienická stanice PlzeÚského kraje, äkrétova 15, 302 22 PlzeÚ
HasiËsk˝ záchrann˝ sbor PlzeÚského kraje, Kaplí¯ova 9, 320 68 PlzeÚ
MÏÚ Kralovice, odbor ûivotního prost¯edí, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, odbor dopravy, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice
MÏÚ Kralovice, referát státní památkové péËe, Markova t¯ída 2, 331 41 Kralovice

Ve stanovené lh˘tÏ uplatnily svá stanoviska tyto dotËené orgány:
-

Ministerstvo dopravy, náb¯. L. Svobody 1222/12
Správa ûelezniËní dopravní cesty
ÿeditelství silnic a dálnic »R
»eské dráhy, a.s.
Ministerstvo obrany, Agentura hospoda¯ení s nemovit˝m majetkem, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor ûivotního prost¯edí

Ostatní dotËené orgány ve stanovené lh˘tÏ neuplatnily ûádná stanoviska.
Shrnutí zapracovan˝ch hlavních úprav:
V návrhu územního plánu byla vymezena nová plocha p¯estavby P12 (pro v˝stavbu rodinn˝ch
dom˘. Jde o nezastavÏnou proluku v severní Ëásti mÏsta u sídliötÏ.
NovÏ jsou vymezeny zastavitelné plochy Z12, Z13 a Z14. D˘vodem pro vymezení plochy Z12 je
poûadavek na ¯eöení manipulaËního prostoru pro otáËení nákladních a dalöích vozidel v areálu závodu v
jiûní Ëásti mÏsta. P¯edpokládá se, ûe d˘sledkem realizace bude sníûení poËtu vozidel projíûdÏjících p¯es
obytné Ëásti zástavby. Zastavitelná plocha Z13 je vymezena pro rozöí¯ení obytné zástavby podél silnice na
Oboru. D˘vodem pro vymezení je deklarovan˝ zájem majitelky pozemku o v˝stavbu rodinného domu. V
lokalitÏ je navrûena místní komunikace slouûící dopravní obsluze pozemk˘ dalöích vlastník˘ v území. Jako
kompenzace tÏchto nárok˘ je redukován rozsah zastavitelné plochy Z4, oproti návrhu územního plánu z
ledna 2017 tak dojde ke zv˝öení p¯edpokládaného záboru ZPF pouze o cca 0,45 ha. NovÏ je téû vymezena
zastavitelná plocha Z14 - pro p¯edpokládané umístÏní sbÏrného dvora, kter˝ byl do této lokace p¯emístÏn
z plochy Z11 na základÏ p¯ipomínek obËan˘.
Dle dodan˝ch podklad˘ je up¯esnÏna trasa p¯eloûky silnice I./27, vËetnÏ zanesení odliöného
¯eöení k¯iûovatek v území a rozsahu nutn˝ch p¯eloûek místních komunikací MK5, MK6, MK7).
Pro ¯eöení poûadavku na ¯eöení dostateËnÏ dimenzované plochy pro likvidaci vegetaËního
odpadu je vymezena plocha opat¯ení K7 (b˝v. letní kino).
V závislosti na vymezení zastaviteln˝ch ploch jsou aktualizovány (SD27/01, Z10) nebo zruöeny
(VD9, PO2) nÏkteré stávající VPS a novÏ vymezeny (VD12).
Zastavitelná plocha Z7 je novÏ vymezena jako plocha s provÏ¯ením zmÏn jejího vyuûití územní
studií, d˘vodem je nutnost koordinace dopravního ¯eöení mezi jednotliv˝mi vlastníky v území. Naopak u
plochy p¯estavby P5 je tento poûadavek zruöen. Taktéû je z návrhu ÚP zcela vypuötÏn poûadavek na
dohodu o parcelaci u vöech takto d¯íve vymezen˝ch lokalit (poûadavek byl vyhodnocen jako neúËeln˝ a
zbyteËn˝).
Stanoviska dotËen˝ch orgán˘, vyjád¯ení správc˘ sítí
1)

Správa ûelezniËní dopravní cesty, státní organizace
DláûdÏná 1003/7 110 00 PRAHA 1
zn.: 8035/2017-SéDC-026, dne: 14. 2. 2017

Správa ûelezniËní dopravní cesty, státní organizace (dále jen SéDC), vznikla na základÏ zákona Ë.
77/2002 Sb., hospoda¯í s majetkem státu, kter˝ tvo¯í p¯edevöím ûelezniËní dopravní cestu a plni funkci
vlastníka dráhy, zajiöùuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj ûelezniËní dopravní cesty.
Vyjád¯ení SéDC se zároveÚ stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva
dopravy, které je v procesu územního plánování dotËen˝m orgánem podle § 4 zákona Ë. 183/2006 Sb.
Z hlediska koncepce rozvoje ûelezniËní infrastruktury Vám dáváme následující vyjád¯ení:
ÿeöen˝m územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná ûelezniËní traù Ë. 160 PlzeÚ - éatec,
která je ve smyslu §3 zákona Ë. 266/1994 Sb., o dráhách, za¯azena do kategorie dráhy celostátní.
Poûadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle v˝öe uvedeného zákona o dráhách.
V novÏ vymezen˝ch rozvojov˝ch lokalitách v ochranném pásmu dráhy (nap¯. lokalita P2)
poûadujeme za¯adit objekty a za¯ízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkËního
vyuûití podmíneËnÏ p¯ípustného. Podmínka bude znít, ûe v dalöím stupni projektové p¯ípravy bude
prokázáno nep¯ekroËení maximální p¯ípustné hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.
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Koridor územní rezervy pro smÏrové úpravy tratÏ trati Ë. 160 PlzeÚ - éatec je v návrhu ÚP
vymezen v souladu s platn˝mi ZÚR PlzeÚského kraje.
Vyhodnocení:
Poûadavek na regulativ plochy p¯estavby P2 z hlediska hluku byl doplnÏn do textu: “Bude
prokázáno nep¯ekroËení maximální p¯ípustné hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.”
2)

ÿEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC »R
»erËanská 12, 140 00 Praha 4
Zn.: 3577-ÿSD-17-110, v Praze dne: 27. 2. 2017

VÏc: Návrh územního plánu KaznÏjov
ÿSD »R, oddÏlení koncepce a územního plánu »echy zasílá následující p¯ipomínky k návrhu
územního plánu (dále jen ÚP) KaznÏjov, které jsou zároveÚ podkladem pro koordinované stanovisko
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotËen˝m orgánem podle § 4 zákona Ë.
183/2006 Sb., {Stavební zákon).
K návrhu zadání ÚP KaznÏjov jsme zaslali p¯ipomínky dopisem Ë.j.: 18862-ÿSD-16-110 ze dne 1.
9. 2016.
V souladu se zámÏrem projektu „I/27 KaznÏjov - obchvaù (SUDOP Praha, a.s., 10/2015) je v
návrhu ÚP KaznÏjov vymezen koridor dopravní infrastruktury silniËní v öí¯ce 200 m (a to v souladu se ZÚR
PlzeÚského kraje).
V rozpracované DÚR „I/27 KaznÏjov, obchvat" bylo upraveno napojení mÏsta KaznÏjov (v místÏ
pr˘myslové zóny KaznÏjov - viz p¯iloûená situace z DÚR). Koridor pro VPS sil. I/27 musí b˝t upraven s
ohledem na tuto zmÏnu.
NovÏ vymezené zastavitelné plochy Z1 (plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)), Z6 a Z11
(obÏ plochy obËanského vybavení - komerËní za¯ízení (OK)) jsou situovány v p¯ímé návaznosti na stávající
silnici I/27 a budou zasaûeny negativními vlivy z provozu na této komunikaci (hluk, vibrace, imise atd).
Poûadujeme proto v plochách Z1 a Z6 za¯adit objekty a za¯ízení, pro které jsou stanoveny
hygienické hlukové limity, do podmínÏnÏ p¯ípustného vyuûití tak, ûe vyuûití lokalit, resp. umístÏní objekt˘
v lokalitách bude podmínÏno prokázáním splnÏní hygienick˝ch limit˘ s tím, ûe veökerá opat¯ení na sníûení
negativních úËink˘ dopravy budou ¯eöena na náklady investora/˘ v p¯edmÏtné lokalitÏ, nikoliv ÿSD »R.
Míra hlukového zatíûení a p¯ípadná realizace protihlukov˝ch opat¯ení se posuzuje jiû v rámci
umisùování stavby do p¯edmÏtné lokality, neboù ûádost o vydání rozhodnutí o umístÏní stavby má dle
p¯ílohy Ë. 1, Ëásti B/C, bodu 8, vyhláöky Ë. 503/2006 Sb. v platném znÏní, obsahovat dokumentaci podle
p¯ílohy Ë. 1 vyhláöky Ë.499/2006 Sb., dle které jsou v souhrnné technické zprávÏ uvedeny zásady ochrany
stavby p¯ed negativními úËinky vnÏjöího prost¯edí, tedy i hluku. Z v˝öe uvedeného vypl˝vá, ûe je povinností
stavebníka ochránit svou stavbu p¯ed negativními úËinky hluku, pokud stavbu umisùuje do hlukem
nadmÏrnÏ zasaûeného území a není moûné po správci komunikace poûadovat plnÏní povinnosti dle §30,
odst.1, zákona Ë. 258/2000 sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví.
Pro plochu Z11 je doporuËeno umístÏní sbÏrného dvora s ËasovÏ omezen˝m ukládáním
odpadu. Pokud toto doporuËení nebude akceptováno a budou zde umístÏny objekty a za¯ízení, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové limity, poûadujeme splnÏní v˝öe uveden˝ch podmínek.
Dopravní p¯ipojení ploch Z1, Z6 a Z11 doporuËujeme ¯eöit prost¯ednictvím místních komunikací
nebo sítÏ silnic niûöích t¯íd, nikoliv nov˝m p¯ím˝m p¯ipojením na stávající silnici I/27 nebo na p¯eloûku
silnice I./27. Pokud by byla nezbytná nová p¯ímá p¯ipojení na silnici I/27, poûadujeme splnÏní podmínek
platn˝ch norem a souhlas majetkového správce silnice I/27 ÿSD »R - Správy PlzeÚ a ÿSD »R - oddÏlení
technické p¯ípravy.
Ostatní rozvojové plochy nejsou situovány v blízkosti stávající silnice I./27 ani v blízkosti její
plánované p¯eloûky. Z hlediska námi sledované sítÏ silnic a dálnic nemáme k tÏmto plochám p¯ipomínky.
Vyhodnocení:
Do návrhu územního plánu byla zapracována upravená trasa p¯eloûky silnice I./27, vËetnÏ
navrûen˝ zmÏn napojení mÏsta KaznÏjov i v˝robního areálu. Do návrhu byly doplnÏny poûadavky na
zajiötÏní p¯eloûek stávajících místních úËelov˝ch komunikací (MK5, MK6, MK7).
Poûadavek na regulativ z hlediska hluku byl doplnÏn do textu pro zastavitelné plochy Z1, Z6 a
Z11: “V Ëástech p¯iléhajících k silniËní komunikaci bude prokázáno nep¯ekroËení maximální p¯ípustné
hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.”
U zastavitelné plochy Z11 se p¯edpokládá vybudování nové místní komunikace z k¯iûovatky
silnic I./27 a II./204 slouûící zajiötÏní dopravní obsluhy vlastní rozvojové lokality i blízkého v˝robního
areálu tak, aby byl omezen nutn˝ pr˘jezd nákladních vozidel p¯es obytnou zástavbu. Vlastní ¯eöení
k¯iûovatky bude podmínÏno souhlasem majetkového správce dotËen˝ch silniËních komunikací.
Zastavitelné plochy Z1 a Z6 budou dopravnÏ obslouûeny ze stávajících nebo navrûen˝ch místních
komunikací.
3) Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury a územního plánu
náb¯eûí Ludvíka Svobody 1222/12, PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Zn.: 128/2017-910-UPR/3, dne: 9. 3. 2017
Na základÏ ustanovení §4 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu
(stavební zákon), v platném znÏní, Ministerstvo dopravy vydává, jako dotËen˝ orgán ve vÏcech dopravy,
stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona Ë. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znÏní
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pozdÏjöích p¯edpis˘, podle § 56 písm. d) zákona Ë. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zákona Ë. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znÏní pozdÏjöích
p¯edpis˘ a podle § 4 zákona Ë. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbÏ, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, k
návrhu územního plánu KaznÏjov.
SilniËní doprava
K návrhu zadání ÚP KaznÏjov jsme zaslali vyjád¯ení dopisem Ë. j.: 589/2016-910-UPR/2 ze dne
12. 9. 2016, ve kterém jsme uplatnili poûadavky související s ochranou zájm˘ stávající silnice I./27 a
plánované p¯eloûky silnice I./27.
V souladu se zámÏrem projektu „I./27 KaznÏjov - obchvat" (SUDOP Praha, a.s., 10/2015) a dále
platn˝ch ZÚR PlzeÚského kraje je v návrhu ÚP KaznÏjov vymezen koridor dopravní infrastruktury silniËní v
öí¯ce 200 m.
V novÏ vymezen˝ch rozvojov˝ch Ëi lokalitách v ochranném pásmu silnice I./27 (nap¯. lokalita Z1,
Z6) poûadujeme za¯adit objekty a za¯ízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do
funkËního vyuûití podmíneËnÏ p¯ípustného. Podmínka bude znít, ûe v dalöím stupni projektové p¯ípravy
bude prokázáno nep¯ekroËení maximální p¯ípustné hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.
Dopravní napojení novÏ navrûen˝ch lokalit poûadujeme p¯ednostnÏ ¯eöit prost¯ednictvím
místních komunikací nebo sítÏ silnic niûöích t¯íd. Pokud bude navrhováno nové p¯ímé napojení lokalit na
silnici 1/27 je nutné, aby bylo navrûeno v souladu s p¯ísluön˝mi »SN.
Vyhodnocení:
Do návrhu územního plánu byla zapracována upravená trasa p¯eloûky silnice I./27, vËetnÏ
navrûen˝ zmÏn napojení mÏsta KaznÏjov i v˝robního areálu. Do návrhu byly doplnÏny poûadavky na
zajiötÏní p¯eloûek stávajících místních úËelov˝ch komunikací (MK5, MK6, MK7).
Poûadavek na regulativ z hlediska hluku byl doplnÏn do textu pro zastavitelné plochy Z1, Z6 a
Z11: “V Ëástech p¯iléhajících k silniËní komunikaci bude prokázáno nep¯ekroËení maximální p¯ípustné
hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.”
U zastavitelné plochy Z11 se p¯edpokládá vybudování nové místní komunikace z k¯iûovatky
silnic I./27 a II./204 slouûící zajiötÏní dopravní obsluhy vlastní rozvojové lokality i blízkého v˝robního
areálu tak, aby byl omezen nutn˝ pr˘jezd nákladních vozidel p¯es obytnou zástavbu. Vlastní ¯eöení
k¯iûovatky bude podmínÏno souhlasem majetkového správce dotËen˝ch silniËních komunikací.
Zastavitelné plochy Z1 a Z6 budou dopravnÏ obslouûeny ze stávajících nebo navrûen˝ch místních
komunikací.
éelezniËní doprava
ÿeöen˝m územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná ûelezniËní traù Ë. 160 PlzeÚ - Zatec,
která je ve smyslu § 3 zákona Ë. 266/1994 Sb., o dráhách, za¯azena do kategorie dráhy celostátní.
Poûadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle v˝öe uvedeného zákona o dráhách.
V novÏ vymezen˝ch rozvojov˝ch lokalitách v ochranném pásmu dráhy (nap¯. lokalita P2)
poûadujeme za¯adit objekty a za¯ízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkËního
vyuûití podmíneËnÏ p¯ípustného. Podmínka bude znít, ûe v dalöím stupni projektové p¯ípravy bude
prokázáno nep¯ekroËení maximální p¯ípustné hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.
Koridor územní rezervy pro smÏrové úpravy tratÏ trati Ë. 160 PlzeÚ - Zatec je v návrhu ÚP
vymezen v souladu s platn˝mi ZÚR PlzeÚského kraje.
Vyhodnocení:
Poûadavek na regulativ plochy p¯estavby P2 z hlediska hluku byl doplnÏn do textu: “Bude
prokázáno nep¯ekroËení maximální p¯ípustné hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních i venkovních
prostorech staveb a venkovních prostorech.”
Letecká doprava
Ochranné pásmo letiötÏ Plasy je respektováno, proto nemáme z hlediska letecké dopravy
p¯ipomínek.
Vyhodnocení:
Bez p¯ipomínek.
Z hlediska vodní dopravy nemáme p¯ipomínky, neboù nejsou dotËeny námi sledované zájmy.
Vyhodnocení:
Bez p¯ipomínek.
4) »eské dráhy, a.s., Odbor správy a prodeje majetku/stavební oddÏlení
Náb¯eûí L Svobody 1222,110 15 Praha 1
zn.: 1065/2017-032, dne: 8.3. 2016
Návrh územního plánu KaznÏjov je zpracován pro správní území obce, které tvo¯í katastrální
území KaznÏjov. Územní plán provÏ¯uje d¯íve projednávané rozvojové zámÏry, vËetnÏ znám˝ch zámÏr˘
uplatnÏn˝ch vlastníky pozemk˘ v území.
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V katastrálním území KaznÏjov se nacházejí nemovitosti a za¯ízení ve vlastnictví subjektu »eské
dráhy, a.s. (I» 70994226), uvedené dle listu vlastnictví Ë. 1439 a evidované v p¯ísluöném katastru
nemovitostí. Ochranu dráhy, vËetnÏ nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s
dráhou upravuje zákon Ë. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znÏní a jeho provádÏcí vyhláöky, zejména
vyhláöka Ë.177/1995 Sb. „stavební a technick˝ ¯ád drah” v platném znÏní. P¯ipomínáme, ûe v OPD lze
z¯izovat a provozovat stavby a jiné Ëinnosti jen se souhlasem Dráûního ú¯adu, p¯ípadnÏ Ministerstva
dopravy »R a se souhlasem vlastníka pozemk˘ dráhy a vlastník˘ sousedních pozemk˘.
UpozorÚujeme, ûe v souËasné dobÏ probíhá mezi »D, a.s. a SéDC, státní organizací úprava
majetkoprávních vztah˘ v ûelezniËních stanicích. P¯ípadnou úpravu majetkoprávních vztah˘ doporuËujeme
¯eöit jen v nezbytnÏ nutném rozsahu navrhovan˝ch opat¯ení a nikoliv zmÏnou vlastnictví cel˝ch pozemk˘.
Mimo uvedené není ze strany »esk˝ch drah, a. s. k návrhu územního plánu KaznÏjov námitek ani dalöích
p¯ipomínek.
Vyhodnocení:
Podmínky vyjád¯ení jsou návrhem územního plánu respektovány. V ochranném pásmu dráhy
nejsou vymezeny zastavitelné plochy. Do ochranného pásma zasahují pouze nÏkteré plochy p¯estavby s
charakterem rekonstrukce stávajících budov pro jiné úËely (plocha p¯estavby P2), p¯ípadnÏ sanace a
úpravy stávající manipulaËní plochy (plocha p¯estavby P3) nebo v˝robního areálu (plocha p¯estavby P5).
5) KRAJSK› ÚÿAD PLZE“SKÉHO KRAJE, ODBOR éIVOTNÍHO PROSTÿEDÍ
äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ
éP/1559/17, dne 8. 3. 2016
Stanovisko k návrhu územního plánu mÏsta KaznÏjov
Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, jako p¯ísluön˝ orgán ochrany zemÏdÏlského p˘dního fondu
podle § 17a písm. a) zákona Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, ve znÏní
pozdÏjöích p¯edpis˘, nemá k návrhu územního plánu obce KaznÏjov p¯ipomínky. P¯edloûená
dokumentace respektuje stanovisko orgánu ochrany ZPF uplatnÏné k zadání ÚP Ë. j. éP/14011/16 ze dne
16. 9. 2016.
Na základÏ v˝öe uvedeného je z¯ejmé, ûe zpracovaná územnÏ plánovací dokumentace je
v†souladu s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ i se stanovisky dotËen˝ch orgán˘.
Dalöí p¯ipomínky
1) REALTORIA k.s., plná moc udÏlená RNDr. Petrovi Peökovi zástupcem spoleËnosti
Praha 5 - Smíchov, K¯íûová 1018/6, 150 00
dne 17. 2. 2017
Námitky proti návrhu územního plánu mÏsta KaznÏjov
1) V textové Ëásti na str. 1, 4 (plocha p¯estavby P5) je popsán stav areálu spoleËnosti
REALTORIA, k.s. (b˝valá AKTIVA, a.s.) jako devastovan˝, ohroûen˝ ne¯ízenou exploatací a navíc se zde
uvádí jako nejvÏtöí hrozba zneuûití areálu jako skládky nebezpeËného odpadu. V areálu probíhají od roku
2010 demolice nevyuûívan˝ch a zcela nefunkËních budov, které byly kompletnÏ povoleny stavebním
ú¯adem, nic se neprovádÏlo „naËerno" a bez p¯ísluön˝ch povolení. MÏsto KaznÏjov má veökerou
dokumentaci k dispozici prost¯ednictvím stavebního ú¯adu. Dále pokud bychom zde chtÏli z¯ídit jakoukoli
skládku (Ëi sklad) odpad˘, vöe podléhá povolení Krajského ú¯adu a vûdy je mÏsto KaznÏjov úËastníkem
¯ízení. Je zcela neúËelné tyto d˘vody uvádÏt v textové Ëásti územního plánu a ûádáme jejich vymazání.
Ekologické zátÏûe z minul˝ch let ani pot¯ebu jejich sanace nezpochybÚujeme.
Vyhodnocení:
Uvedené formulace pouze vyjad¯ují obavy z moûného v˝voje. V lokalitÏ je návrhem územního
plánu sanace tÏchto území podpo¯ena. Budoucí vyuûívání areálu jako plochy v˝roby není
zpochybÚováno, nutnost demolic nevyuûívan˝ch a chátrajících budov, za podmínek stanoven˝ch dle
p¯ísluön˝ch povolení je akceptována. Vymezení areálu jako plochy p¯estavby umoûÚuje hledání nov˝ch
moûností rozvoje, v souladu s podmínkami, které budou stanoveny p¯ísluön˝mi orgány státní zprávy.
2) V p¯ípadÏ v˝öe zmínÏné plochy p¯estavby P5 je na str. 3 a 24 textové Ëásti územního plánu
zapsán poûadavek zpracování územní studie pro tuto lokalitu s lh˘tou pro její po¯ízení 10 let. Bez ohledu
na to, ûe studii povaûujeme za zcela zbyteËnou, její lh˘ta pro po¯ízení je ve svém d˘sledku spíöe stavební
uzávÏrou (viz rozsudek Nejvyööího správního soudu 8 As 152/2015 - 103, kter˝ je k dispozici volnÏ na
internetu). éádáme zruöení poûadavku zpracování územní studie pro plochu p¯estavby P5. Pokud nebude
poûadavek na zpracování územní studie pro plochu P5 zruöen, ûádáme o zkrácení lh˘ty pro její po¯ízení z
10 let na 1 rok.
Vyhodnocení:
P¯ipomínka na nevymezení v˝robního areálu jako plochy s podmínkou zpracování územní
studie byla akceptována. Povinnost zpracování a projednání územní studie by potencionálnÏ mohla
brzdit nutné sanaËní práce v areálu a komplikovat moûn˝ budoucí rozvoj.
Do budoucna je vöak nutné zlepöit, vzhledem k rozsahu provádÏn˝ch stavebních zmÏn,
informovanost zúËastnÏn˝ch stran. Je nezbytné, aby byl znám celkov˝ rozsah budoucích zmÏn v areálu,
kter˝ vypl˝vá ze stavebnÏ-technického stavu budov a ze zmÏn v dopravnÏ-technickém uspo¯ádání.
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3) V od˘vodnÏní územního plánu KaznÏjov - textové Ëásti je na str. 1 a 12 uvedeno jako „zdroj
zneËiötÏní ovzduöí REZZO 1 (OMGD, s.r.o. - provozovna KaznÏjov, pevná paliva)”. éádáme o vymazání
tohoto textu, neboù tento zdroj zneËiötÏní ovzduöí jiû od roku 2014 neexistuje - viz p¯íloha oznámení o
zruöení vyjmenovan˝ch stacionárních zdroj˘ zneËiöùování ovzduöí, vydané Krajsk˝m ú¯adem PlzeÚského
kraje, zn. éP/1466/14.
Vyhodnocení:
Údaje byly v textu od˘vodnÏní aktualizovány.
4) V od˘vodnÏní územního plánu KaznÏjov - textové Ëásti jsou na str. 16 uvedena
zcela zastaralá data o dalöích producentech odpadních (splaökov˝ch) vod. Dnes jiû neexistující spoleËnost
AKTIVA, a.s. nevypouötí 2550 m3 OV/den se zatíûením 15418 kg BSK5/den a 1432 kg NL/den. V p¯íloze
naleznete rozhodnutí Krajského ú¯adu PlzeÚského kraje, Ë.j. éP/7314/15, o povolení zruöení stavby
vodního díla, tudíû je z¯ejmé, ûe spoleËnost REALTORIA, k.s. neprodukuje ûádné odpadní vody a splaökové
vody z areálu jsou svedeny na mÏstskou Ëistírnu odpadních vod. V tomto ohledu je nutné upozornit, ûe
jejich hlavním producentem je spoleËnost AGARICUS, spol. s r.o., která je vlastníkem nemovitostí v rámci
areálu REALTORIA, k.s. a zab˝vá se pr˘myslovou produkcí ûampion˘. Je zde cca 50 zamÏstnanc˘ a
vypouötí cca 15 m3 OV/den. Více informací poskytnou pracovníci spoleËnosti Vodárna PlzeÚ, a.s., kte¯í
pravidelnÏ odebírají vzorky odpadních vod Ëerpan˝ch na mÏstskou »OV.
V od˘vodnÏní územního plánu KaznÏjov - textové Ëásti je na str. 19 nÏkolikrát uvedeno spojení
„stopové kovy", namísto toho povaûujeme za vhodnÏjöí pouûívat slovní spojení „stopové mnoûství kov˘".
Na str. 20 od˘vodnÏní územního plánu KaznÏjov - textové Ëásti jsou uvedena nápravná opat¯ení v
prostoru oprám˘ - tyto oprámy se ovöem nacházejí na katastrálním území Horní B¯ízy a nejsou souËástí
územního plánu mÏsta KaznÏjov. éádáme o vyökrtnutí tohoto odstavce.
Vyhodnocení:
Údaje byly v textu od˘vodnÏní aktualizovány, resp. zcela vypuötÏny.
2) Hana äebková
ManÏtínská 335, 331 41 Královice
dne 7. 3. 2017
Dne 8. 2. 2017 byl na stránkách MÚ Královice jako po¯izovatele územního plánu zve¯ejnÏn
návrh územního planu mÏsta KaznÏjov (na ú¯ední desce mÏsta KaznÏjov byla vyhláöka zve¯ejnÏna dne. 2.
2017). Po seznamem s tímto návrhem jsem se rozhodla uplatnit k nÏmu p¯ipomínky.
Jsem (mimo jin˝ch) v˝luËnou vlastnicí pozemk˘ Ë. parc. 309, 232/93 v k. ú. KaznÏjov a
podílovou spoluvlastnicí s podílem o velikosti 1/2 pozemk˘ Ë. parc. 280/27, 232/59, 232/113, 232/123 a
228/1 v k. ú. KaznÏjov (dále budu uvádÏt pozemky také jiû jen oznaËením jejich Ëísla parcelního bez
oznaËení katastrálního území, ve kterém jsou umístÏny). Vöechny v˝öe uvedené pozemky jsou stávajícím
územním plánem zahrnuty (zËásti nebo zcela) do zastaviteln˝ch ploch a do zastaviteln˝ch ploch byly
navrûeny i v zadání návrhu územního plánu, jak jsem se s ním seznámila na ú¯ední desce mÏsta KaznÏjov.
Pozemky Ë. parc. 309 a 232/93 jsou stávajícím územním plánem zahrnuty p¯eváûnÏ do plochy
pro bydlení A4 a pozemky Ë. parc. 280/27, 232/59, 232/113, 232/23 a 228/1 pak do plochy pro v˝robu
H2. RovnÏû v zadání územního plánu byly tyto pozemky do ploch pro bydlení (1/B) a pro komerËní
obËanskou vybavenost (2/OK) navrûeny.
Oproti stávajícímu územnímu plánu i oproti zadání územního plánu nejsou nyní v˝öe uvedené
pozemky do zastaviteln˝ch ploch zahrnuty. Oproti zadání územního plánu není dále do zastaviteln˝ch
ploch zahrnut ani zËásti pozemek Ë. parc. 669/1 v k.ú. KaznÏjov (plocha 8/B), jehoû jsem také vlastnicí, a
je zahrnut jen do územní rezervy R3. S tímto nesouhlasím a ûádám, aby vöechny tyto pozemky byly do
zastaviteln˝ch ploch v novém územním plánu zahrnuty.
Pokud dochází k takové zmÏnÏ územního plánu, která v˝znamnÏ negativnÏ zasahuje do
majetkov˝ch prav vlastník˘ pozemk˘, jak je tomu také v p¯ípadÏ, pokud jsou pozemky dosud zaraûené do
zastaviteln˝ch ploch z tÏchto vyÚaty (dochází totiû k podstatnému sníûení hodnoty takov˝ch pozemku)
musí b˝t dle mého názoru pro to, aby se jednalo o zásah legitimní, dány skuteËné váûné d˘vody. Podle
mého p¯esvÏdËení vöak takové váûné d˘vody dány nejsou a ani se z obsahu textové Ëásti a od˘vodnÏní
návrhu územního plánu nepodávají. Neproporcionální se tento zásah jeví i s ohledem na to, ûe jsou
souËasnÏ vyËleÚovány jiné (dalöí) zastavitelné plochy které ve stávajícím uzemním plánu vyËlenÏny nebyly
a nebyly vyËlenÏny ani jako územní rezervy, resp nÏkteré byly sice umístÏny v zastavÏném území, ale byly
urËeny k jinému vyuûití neû k zastavÏní, aniû by bylo dostateËné objasnÏno, z jakého d˘vodu jsou k
zástavbÏ vhodnÏjöí neû stávající vymezené zastavitelné plochy (nap¯. Ëást vyËlenÏné plochy Z1 je ve
stávajícím územním plánu vyËlenÏna jako plocha zelenÏ, Ëást je mimo zastavitelné území - pouze v ploöe
územních rezerv celá nebo naprosto p¯eváûná Ëást plochy p¯estavby P1 je ve stávajícím územním plánu
opÏt vyËlenÏna jako plocha zelenÏ, rovnÏû plochy p¯estavby P10 a P11 jsou ve stávajícím územním planu
vyËlenÏny jako plochy nezastavÏné a nezastavitelné, plocha P10 se nadto podle textové Ëásti návrhu
územního plánu nachází zËásti - více jak jednou polovinou, jak jsem ovÏ¯ila v mapÏ katastru nemovitosti v hranici 50 m od okraje lesa - jde v podstatÏ o cel˝ pozemek Ë. parc. 575/5 v k. ú. KaznÏjov a rovnÏû o
Ëást pozemku Ë. parË. 575/6 v k. ú. KaznÏjov - v této hranici by p¯itom zastavitelná plocha vyËleÚována b˝t
nemÏla, jak bylo Ing. Arch. Bareöem uvedeno na jednání Zastupitelstva mÏsta KaznÏjov dne 21. 9. 2016 s
od˘vodnÏním, ûe „stanoviska orgán˘ státní správy (KÚ PlzeÚského kraje, MÏÚ Královice) jednoznaËnÏ
stanoví, ûe na lesních pozemcích nebudou vymezeny prostory pro v˝stavbu s v˝jimkou zvláötního zájmu,
kter˝m je nap¯. stavba obchvatu; toto se t˝ká i prostoru 50 m od hranice lesního pozemku, p¯eváûná Ëást
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plochy Z4 je ve stávajícím územním plánu mimo zastavÏné i zastavitelné území a její podstatná Ëást je
vyËlenÏna jako zeleÚ ochranná a izolaËní s ohledem na to, ûe tato plocha p¯iléhá k ekologicky zatíûené
ploöe, také plocha Z3 není ve stávajícím územním plánu vyËlenÏna jako zastavitelná a není ani v
zastavÏném území, oproti stávajícímu územnímu plánu je jako zastavitelná v˝znamnÏ rozöí¯ena také
plocha Z6 - na úkor plochy zelenÏ a plocha Z10 na úkor zemÏdÏlské p˘dy.
ZávÏrem jeötÏ podot˝kám, ûe jsem v roce 2012 prodala (spolu s dalöí spoluvlastnicí) mÏstu
KaznÏjov pozemek Ë. parc. 426/141 v k. ú. KaznÏjov (za 125 KË/m2), kter˝ byl územním plánem zahrnut
do ploch ve¯ejné zelenÏ. UËinila jsem tak v p¯esvÏdËení, ûe ve¯ejná zeleÚ bude zde i nadále umístÏna,
neboù nic nesvÏdËilo pro opak (ve¯ejná zeleÚ má na tomto místÏ dle mého názoru své opodstatnÏní s
ohledem na okolní zástavbu bytov˝ch dom˘; mÏla jsem i zájemce o koupi tohoto pozemku k v˝stavbÏ
rodinného domu, kte¯í se p¯ímo informovali na MÏstském ú¯adÏ KaznÏjov, a bylo jim potvrzeno, ûe
pozemek k v˝stavbÏ urËen není a nep¯edpokládá se, ûe bude). Nyní je tento pozemek zahrnut do ploch
pro bydlení - bytové domy, p¯ípadnÏ domy rodinné i ¯adové (tedy dochází k jeho znaËnému zhodnocení),
a to aËkoli ve schváleném zadání návrhu územního plánu byla celá plocha, které je tento pozemek
souËástí, navrûena pro sportoviötÏ a ve¯ejnou zeleÚ, zatímco jiné pozemky, které jsou i nadále v mém
vlastnictví a které i ve schváleném zadání územního plánu byly navrûeny do zastaviteln˝ch ploch, jsou ze
zastaviteln˝ch ploch vy¯azovány.
S ohledem na v˝öe uvedené se cítím návrhem územního plánu poökozena a znev˝hodnÏna
oproti jin˝m vlastník˘m, jejichû poûadavk˘m na rozöí¯ení zastaviteln˝ch ploch bylo vyhovÏno - nap¯. Ing.
Karel VondráËek (obÏ plochy p¯estavby P10 a P11), Ing. Antonín ätorkán (plocha Z3), i oproti mÏstu
KaznÏjov.
Vyhodnocení:
Podaná námitka má charakter p¯ipomínky a to vzhledem k†tomu, ûe dle §52 stavebního
zákona v†platném znÏní není vlastník dotËen˝ návrhem ¯eöení, protoûe pozemky jsou ponechány
souËasnému funkËnímu vyuûití a dle §172 odst. 5 správního ¯ádu v†platném znÏní nejsou dotËena práva,
povinnosti a zájmy související s†v˝konem vlastnického práva, protoûe pozemky zemÏdÏlského p˘dního
fondu jsou i nadále ponechány v†plochách zemÏdÏlsk˝ch a lze na nich hospoda¯it jako doposud.
Vymezení tÏchto pozemk˘ jako zastaviteln˝ch ve starém územním plánu (ÚPM KaznÏjov 2005)
není pro ¯eöení návrhu ÚP KaznÏjov závazné, i kdyû bylo bÏhem práce na návrhu ÚP provÏ¯eno.
Pozemky v severní Ëásti území obce (Ë. 309 a dalöí) nejsou vymezeny jako zastavitelné.
Stavební rozvoj v táto Ëásti sídla se bude rozvíjet postupnÏ od stávající obytné zástavby - tedy od jihu. V
delöím Ëasovém horizontu je tedy moûné, ûe se zástavba obytn˝mi domy rozöí¯í aû sem. Realizace
zástavby v souËasnosti by vöak p¯edstavovala zv˝öené a neúmÏrné náklady na technické a dopravní
¯eöení. Podstatná je téû blízkost stávajícího areálu v˝roby - pily s velmi ruöícím provozem.
Pro pozemky u pily vedle nádraûí (Ë. 280/27 a dalöí) platí, ûe Ëást z nich je vymezena jako
zastavitelná plocha Z14 (plocha obËanské vybavenosti komerËního charakteru).
Pozemek (Ëást p¯iléhající k silnici III. t¯ídy na Oboru) Ë. parc. 669/1 je do zastaviteln˝ch ploch
zahrnut a vymezen jako zastavitelná plocha Z13.
V obecné rovinÏ je t¯eba konstatovat, ûe v pr˘bÏhu zpracování územního plánu dochází ve
vöech fázích (od zadání, návrh, spoleËné jednání i ve¯ejné projednání) ke zmÏnám v rozsahu
zastaviteln˝ch ploch i dalöích koncepcí v závislosti na vydan˝ch stanoviscích i posouzení projektanta
územního plánu, p¯ípadnÏ uplatnÏním dalöích vliv˘.
Zejména pro lokality popsané v Zadání platí, ûe v dalöím pr˘bÏhu zpracování územního plánu
budou tyto provÏ¯eny - jejich vymezení v této dokumentaci není závazné a nemÏnné.
Pozemek Ë. parc. 426/141 se nachází v ploöe p¯estavby P1 v Ëásti vymezené jako plocha
bydlení - bytové domy. V pr˘bÏhu zpracování návrhu ÚP byla lokalita vyhodnocena jako vhodná pro
v˝stavbu bytov˝ch dom˘. Základní charakteristikou bytov˝ch dom˘ je jejich umístÏní v ploöe ve¯ejnÏ
p¯ístupné zelenÏ - je tedy moûné, ûe charakter pozemku jako ve¯ejné zelenÏ z˘stane (vzhledem k
umístÏní pozemku na okraji lokality) zachován.
3) Milan éihlo
Studentská 2093/77 323 00 PlzeÚ
dne 20. 2. 2017
Námitka k návrhu územního plánu mÏsta KaznÏjov
Ve smyslu §52 odst. 2 a odst. 3 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
¯ádu (stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, (dále jen stavební zákon) podávám tímto námitku
proti návrhu územního plánu pro mÏsto KaznÏjov, kter˝ byl zve¯ejnÏn na internetov˝ch stránkách mÏsta
KaznÏjov a souËasnÏ i MÏstského ú¯adu v Královicích dne 9. 2. 2017.
V souladu s aktuálním v˝pisem z katastru nemovitostí, kter˝ je p¯ílohou tohoto podání, jsem
v˝luËn˝m vlastníkem pozemk˘ parc. Ë. 426/153 a parc. Ë. 436 v k.ú. KaznÏjov, které jsou v souËasnosti
vedeny na LV 1939, v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí »R
Katastrální ú¯ad pro PlzeÚsk˝ kraj, Katastrální pracoviötÏ Královice (dále jen „p¯edmÏtné pozemky").
Nab˝vacím titulem pro uvedené pozemky byla kupní smlouva ze dne 7. 11. 2011. Kupní cena za uvedené
pozemky byla 500 000 KË.
Nesouhlasím s navrhovanou zmÏnou územního plánu, kdyû funkËní vyuûití území, které
zahrnuje i v˝öe uvedené p¯edmÏtné pozemky v mém vlastnictví, má b˝t po schválení územního plánu
vedeno jako ve¯ejné prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV). Poûaduji, aby pozemky parc. Ë. 426/153 a parc. Ë.
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436 v k. ú. KaznÏjov byly v novém územním plánu i nadále vedeny jako pozemky urËené pro v˝stavbu
objektu pro bydlení (nízkopodlaûní zástavba).
V roce 2011 jsem koupil pozemky parc. Ë 426/153 a parc. Ë. 436 v k. ú. KaznÏjov s investiËním
zámÏrem, vystavÏt zde v budoucnu objekt pro bydlení. V souladu s platn˝m územním plánem kter˝ byl
schválen zastupitelstvem mÏsta KaznÏjov usnesením Ë. 20 ze dne 12. 12. 2005, byly p¯edmÏtné pozemky
urËeny pro funkËní vyuûiti bydlení mÏstského typu (nízkopodlaûní zástavba). Pozemky jsem tedy kupoval v
dobré ví¯e, ûe je zde moûné stavÏt a této skuteËnosti odpovídala i kupní cena. Pokud by doölo ke
schválení p¯edloûeného návrhu územního plánu, bylo by tím podstatn˝m zp˘sobem omezeno mé
vlastnické právo k p¯edmÏtn˝m pozemk˘m. Nejen, ûe by byl znemoûnÏn m˘j úmysl vystavÏt zde objekt
pro bydlení, ale rapidnÏ by se sníûila i cena pozemk˘, které by se staly v podstatÏ neprodejn˝mi. Já,
jakoûto vlastník p¯edmÏtn˝ch pozemk˘, bych byl omezen ve svém vlastnickém právu, kdyû zmÏna vyuûití
pozemk˘ na ve¯ejné prostranství - ve¯ejná zeleÚ v sobÏ zahrnuje celou ¯adu ve¯ejnoprávních omezení.
NejpodstatnÏjöí omezení spat¯uji v tom, ûe ve¯ejné prostranství - ve¯ejná zeleÚ podléhá obecnému uûívání
a to bez ohledu na vlastnická práva, to znamená, ûe pozemky by slouûily vöem bez omezení a mé
vlastnické právo by se stalo pouze formalitou. Domnívám se, ûe v souladu se zásadou proporcionality by
ve¯ejná prostranství mÏla vznikat p¯eváûné na pozemcích ve vlastnictví obce. Je pravda, ûe sousední
pozemky ve vlastnictví obce (parc. Ë. 426/152) jsou také v návrhu územního plánu vedeny jako ve¯ejné
prostranství - ve¯ejná zeleÚ, ale pozemky o pár desítek metr˘ dál, které jsou také nezastavÏn˝m územím
mezi budovami, tedy by také mohly splÚovat znaky ve¯ejného prostranství, jsou v návrhu územního plánu
urËeny pro v˝stavbu bytov˝ch dom˘ (parc. Ë. 426/175, 426/141, 428/109, 426/110, 426/174). Pokud má
tedy mÏsto zájem na zv˝öení ve¯ejné zelenÏ v p¯edmÏtné lokalitÏ, mÏlo by vyuûít pozemky ve svém
vlastnictví a nezatÏûovat neúmÏrnÏ ostatní vlastníky. Dovoluji si také upozornit, ûe p¯edmÏtné pozemky v
minulosti jako ve¯ejné prostranství neslouûily. SkuteËnost, ûe jsem na nich zatím neumístil stavbu, ani je
jinak nevyuûíval, nem˘ûe vést k tomu, ûe je mÏsto svévolnÏ zmÏní na ve¯ejné prostranství. V neposlední
¯adÏ bych rád upozornil, ûe mezi lety 2002 - 2006, v dobÏ, kdy p¯edmÏtné pozemky byly ve vlastnictví mé
b˝valé manûelky, vedlo mÏsto KaznÏjov jednání o odkupu p¯edmÏtn˝ch pozemk˘ s úmyslem vystavÏt zde
bytov˝ d˘m. Jednání bylo nakonec neúspÏöné a k v˝stavbÏ bytového domu nedoölo. Z uvedeného
d˘vodu na mÏ p˘sobí zmÏna územního plánu jako svévole mÏsta, kdyû samo mÏlo zámÏr na
p¯edmÏtn˝ch pozemcích stavÏt bytov˝ d˘m, ale tento zámÏr neuskuteËnilo, pouze z d˘vodu neúspÏöného
jednání o odkupu pozemk˘.
Na základÏ v˝öe uvedeného mám za to, ûe zmÏna územního plánu p¯edstavuje neod˘vodnÏn˝
a zcela nep¯imÏ¯en˝ zásah do m˝ch zákonem chránÏn˝ch práv a oprávnÏn˝ch zájm˘, kdyû pro zmÏny
navrhované územním plánem nejsou objektivnÏ od˘vodnitelné a ospravedlnitelné d˘vody. Schválením
návrhu územního plánu v p¯edkládané podobÏ by, mimo jiné, doölo ke vzniku zcela reálnÏ ocenitelné
ökody, kdyû cena p¯edmÏtn˝ch pozemk˘ by rapidnÏ klesla.
S ohledem na jiû uvedené navrhuji, aby bylo námitkám proti zmÏnÏ územního plánu vyhovÏno
a zmÏny územního plánu nijak nepostihly p¯edmÏtné nemovitosti, a tedy z˘stal zachován jejich souËasn˝
stav, tj. aby byly i nadále vedeny jako pozemky urËené pro v˝stavbu objektu pro bydlení.
Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. V lokalitÏ byla vymezena plocha p¯estavby P12
(plochy bydlení - rodinné domy mÏstské (BI)) s moûností v˝stavby objektu pro bydlení. P¯edpokládá se
smÏna pozemku vzhledem k stávající místní komunikaci.
Pozemky jsou v souËasnosti vedeny v KN jako plochy zemÏdÏlské (TTP), jsou zatravnÏné a
neoplocené, mají tedy charakter ve¯ejné zelenÏ. Ustanovení staröí ÚPD (ÚPM KaznÏjov 2005) nejsou pro
koncepci navrhovaného územního plánu závazné, bylo k nim vöak p¯ihlédnuto.
4) Kovo KaznÏjov s.r.o.
Ke Staré MaöinÏ 572, 331 51 KaznÏjov
dne 1. 3. 2017
PÿIPOMÍNKA - Návrh územního plánu mÏsta KaznÏjov uplatnÏná podle ustanovení §50, odst.
3 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ (dále jen
„stavební zákon”)
V návaznosti na jednání na mÏstském ú¯adu KaznÏjov dne 8. 2. 2001, kde byla ve¯ejnost
seznámena s návrhem územního plánu mÏsta KaznÏjov a po prostudování tohoto návrhu poûadujeme:
-

zahrnout do územního plánu mÏsta KaznÏjova pozemky par. Ë. 1000/19 a 992 (ve vlastnictví
KOVO KAZNÃJOV, s.r.o.), a pozemku 994/2 (sousední pozemek s v˝robním areálem) v
katastrálním území KaznÏjov jako plochy v˝robní a skladovací (oznaËené v návrhu písm. V)

Od˘vodnÏní p¯ipomínky:
KOVO KAZNÃJOV uvaûuje jednak o dalöím rozvoji spoleËnosti a jednak se snaûí vy¯eöit
nep¯íznivou dopravní situaci v dané lokalitÏ a maximum dopravy zajistit na vlastních pozemcích.
Poznámka: pozemky parc. Ë. 1000/19, 994 a 994/2 jsou v dosud platném územním plánu
urËeny pro podnikatelskou aktivitu. Navíc p¯ipomínáme nevhodnost plánované p¯ípravy na zástavbu ozn.
R1 a R2 z d˘vodu blízkosti stávající pr˘myslové zóny.
Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. V lokalitÏ byla vymezena zastavitelná plocha Z12
(plocha v˝roby (V)).
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5) KrupiËková Yvonna
P¯íËná 202, 331 51 KaznÏjov
dne 2. 3. 2017
Jako vlastník pozemku p. Ë. 673 zaËlenÏném v zastavitelném území podle dosud platného
územního plánu mÏsta KaznÏjov jsem se seznámila na jednání dne 8. 2. 2017 s návrhem nového ÚP a
vznáöím ve lh˘tÏ 30 dní od projednání tuto námitku:
1) V návrhu je dosud zastavitelné území p¯i silnici III./2318 (Oborská ulice) ve smÏru KaznÏjov
- Obora p¯esunuto do plochy územní rezervy R3 - bydlení v rodinn˝ch domech. SouËástí tohoto území je
p¯edmÏtn˝ pozemek parc. Ë. 673 v mém vlastnictví. V roce 2012 mi byl povolen samostatn˝ sjezd k
pozemku parc. Ë. 673 na základÏ dokumentace vypracované firmou D Projekt PlzeÚ. Z¯ízení sjezdu
odsouhlasila Rada mÏsta KaznÏjov usnesením Ë. 359 na 28. jednání dne 14. 3. 2012. Stavba sjezdu byla
provedena na moje náklady. Pozemek lze tak dopravnÏ napojit na silnici III./2318, která má v dotËeném
území öí¯ku zpevnÏní vozovky cca 7,0 m. StejnÏ tak lze pozemek napojit na technickou infrastrukturu
(voda, kanalizace, plyn, elekt¯ina), která je v dosahu pozemku, viz. p¯iloûené situace vyûádané od správc˘
jednotliv˝ch inûen˝rsk˝ch sítí.
V souËasné dobÏ mám rozpracovanou projektovou dokumentaci v˝stavby rodinného domu ve
stupni projektu DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí). Zaûádala jsem rovnÏû o p¯ipojení nového
odbÏrného místa na »EZ Distribuce a.s. PlzeÚ a v ¯eöení je vodovodní a kanalizaËní p¯ípojka na pozemek.
K v˝öe uvedenému proto ûádám o ponechání pozemku parc. Ë. 673 v zastavitelné ploöe dle dosud
platného územního plánu.
Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. Pozemek je souËástí novÏ vymezené zastavitelné
plochy Z13, kter˝ je urËena pro obytnou zástavbu venkovského charakteru. V lokalitÏ je vymezena místní
komunikace zp¯ístupÚující okolní pozemky.
Informace ûadatele, ûe v minulém územním plánu (ÚPM KaznÏjov 2005) je pozemek za¯azen
do zastavitelného území a je tedy na nÏm moûná v˝stavba, se nezakládá na pravdÏ. Na hlavním v˝kresu
je vidÏt ËervenÏ teËkovaná hranice návrhu zastavitelného území v návrhovém období, která vede po
hranici silnice III. t¯ídy mimo dotËenou parcelu. Lokalita je v tomto územním plánu za¯azena do plochy
v˝hledové (bydlení nízkopodlaûní p¯ímÏstského typu) tedy bez moûnosti v˝stavby v návrhovém období.
2) Vzhledem ke skuteËnosti, ûe dosud zastavitelné území je dob¯e dopravnÏ p¯ístupné ze silnice
III./2318 a rovnÏû je dob¯e napojitelné na pot¯ebné inûen˝rské sítÏ, nachází se v klidové Ëásti mÏsta
KaznÏjov a celkem logicky propojuje stávající zástavbu rodinn˝mi domy, je p¯ekvapující jeho za¯azení do
územní rezervy R3. Nap¯. území v návrhu oznaËeném Z2 nemá pot¯ebnou dopravní a technickou
infrastrukturu. V ÚP je do zástavby rodinn˝mi domy za¯azeno území oznaËené Z4 v bezprost¯ední blízkosti
pr˘myslového areálu spoleËnosti Realtoria k.s. (b˝val˝ závod Aktiva), kter˝ je uveden v textové Ëásti
zadání ÚP jako zdroj ekologické zátÏûe po b˝valé chemické v˝robÏ a uvádí se ûe: „v prostoru spoleËnosti
OMGD s.r.o. (spoleËnost sídlí v areálu Realtoria k.s.) byla zjiötÏna v nesaturované zónÏ ploöná
kontaminace zemin p¯eváûnÏ stopov˝mi kovy, v saturované zónÏ ploöná kontaminace podzemní vody
rovnÏû p¯eváûnÏ stopov˝mi kovy, která p¯ekraËuje hranici závodu do obytné zástavby". V minul˝ch letech
podepisovali obËané mÏsta petice za zdravÏjöí ûivotní prost¯edí a v peticích bylo odkazováno na zneËiötÏní
okolí areálu tÏûk˝mi kovy, na skládku po b˝valé agresivní chemické v˝robÏ a nyní je zde navrûena zástavba
rodinn˝mi domy.
Vyhodnocení:
Návrh územního plánu je zamÏ¯en na vytvá¯ení zdravého ûivotního prost¯edí, je zapracována
trasa p¯eloûky silnice I. t¯ídy a v souvislosti s tím i sanace areálu v˝roby (b˝v. AKTIVA). Není vhodné,
vzhledem k neznám˝m okolnostem soust¯eÔovat moûnou zástavbu pouze do jediné lokality nebo do
jediného rozvojového smÏru. Proto je zvolena koncepce s vymezením menöích lokalit ve vöech hlavních
smÏrech budoucího moûného rozvoje.
Koncepce rozvoje technické infrastruktury p¯edpokládá napojení na ve¯ejnou vodovodní a
stokovou síù.
3) Zaráûející je návrh umístÏní nového sbÏrného dvora u hlavního silniËního tahu I./27 PlzeÚ Most za souËasn˝m sportovním areálem na pozemcích, které jsou dle katalogu BPEJ p¯eváûnÏ za¯azeny do
2.t¯ídy ochrany ZPF. Nebylo by vhodnÏjöí sbÏrn˝ dv˘r umístit u pr˘myslového areálu namísto lokality Z4,
p¯ípadnÏ rozöí¯it stávající prostor v místÏ b˝valého letního kina? RovnÏû rozöí¯ení sportovního areálu je
navrûeno na pozemcích za¯azen˝ch do 2. t¯. ochrany ZPF?
Vyhodnocení:
Návrh je upraven tak, aby byla podpo¯ena funkËnost sbÏrného dvora v dobré docházkové
vzdálenosti jako ekologického a neruöícího za¯ízení. Pro likvidaci vegetaËního odpadu je vymezena
plocha opat¯ení K7. Moûnost z¯ízení sbÏrného dvora je novÏ p¯edpokládána v zastavitelné ploöe Z14.
Moûnost umístÏní budoucího sbÏrného dvora v rámci stávajících v˝robních areál˘ z˘stává zachována.
Rozsah zastavitelné plochy Z10 je dlouhodobÏ sledován, navrûená místní komunikace je
vedena jiûnÏji od nich. Tím je také sníûena pot¯eba záboru p˘dního fondu II. bonity.
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4) V textové »ásti návrhu je ¯eöena ochrana ZPF. Na ve¯ejném projednání dne 8. 2. 2017 zaznÏl
argument, ûe v území s m˝m pozemkem p. Ë. 673 je nejkvalitnÏjöí orná p˘da a proto je p¯esunut do
plochy územní rezervy. Podle katastru nemovitostí je za¯azen do III. t¯ídy ochrany BPEJ, stejnÏ jako vÏtöina
pozemk˘ navrûená územním plánem k zástavbÏ, a proto mi tento argument p¯ipadá nedostaËující pro
vy¯azení pozemku ze zástavby. V uplynul˝ch let se zde pÏstovala ¯epka.
V závÏru textové Ëásti je uvedeno, ûe územní plán provÏ¯il lokality a jednotlivé zámÏry s
ohledem na poûadavky konkrétních ûadatel˘ na zmÏny v území a také je zde uvedena moûná blokace
nÏkter˝ch lokalit vzhledem k majetkov˝m pomÏr˘m?
Jako autorizovan˝ technik pro pozemní stavby celá léta ¯eöím projekty vËetnÏ pot¯ebn˝ch
vyjád¯ení k povolení staveb pro své klienty na úkor sv˝ch soukrom˝ch záleûitostí, jsem obeznámena s
problémy, které provázejí povolování staveb s ohledem na ochranu ûivotního prost¯edí, památkovou péËi,
ochranu ZPF a dalöí. Jedná se o zodpovÏdnou a ËasovÏ nároËnou práci, nemohu proto p¯ijmout dalöí
názor z ve¯ejného projednání v tom smyslu, ûe jsem mÏla dost Ëasu na v˝stavbu na p¯edmÏtném
pozemku. Územní plány se vytvá¯ejí na nÏkolik let a na podzim roku 2016 (v dobÏ, kdy jsem zaËala ¯eöit
projekt stavby rodinného domu na p. Ë. 673 podle schváleného a platného ÚP KaznÏjov byl na internetu
umístÏn návrh územního plánu, ve kterém nebyl m˘j pozemek p¯esunut do územní rezervy a tedy na
nÏkolik dalöích let vy¯azen ze zastavitelného území.
Vzhledem ke skuteËnostem uveden˝m v bodu 1) této námitky znovu ûádám o ponechání
pozemku parc. Ë. 673 v území urËeném k zástavbÏ rodinn˝mi domy. VÏ¯ím, ûe podaná námitka bude
podkladem pro dalöí jednání.
Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. Pozemek je souËástí novÏ vymezené zastavitelné
plochy Z13, kter˝ je urËena pro obytnou zástavbu venkovského charakteru. V lokalitÏ je vymezena místní
komunikace zp¯ístupÚující okolní pozemky.
Informace ûadatele, ûe v minulém územním plánu (ÚPM KaznÏjov 2005) je pozemek za¯azen
do zastavitelného území a je tedy na nÏm moûná v˝stavba, se nezakládá na pravdÏ. Na hlavním v˝kresu
je vidÏt ËervenÏ teËkovaná hranice návrhu zastavitelného území v návrhovém období, která vede po
hranici silnice III. t¯ídy mimo dotËenou parcelu. Lokalita je v tomto územním plánu za¯azena do plochy
v˝hledové (bydlení nízkopodlaûní p¯ímÏstského typu) tedy bez moûnosti v˝stavby v návrhovém období.
6) Gabriela äindlerová, Ing.
KaznÏjovská 27, 323 00 PlzeÚ - Severní P¯edmÏstí
PÿIPOMÍNKA k Návrhu územního plánu mÏsta KaznÏjov uplatnÏná podle ustanovení §50,
odst.3 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘
(dále jen „stavební zákon").
éádám o zahrnutí pozemku Ë. p. 241, k. ú. KaznÏjov do územního plánu mÏsta KaznÏjov jako
plochy bydlení - rodinné domy mÏstské. Nesouhlasím s rozdÏlením pozemku dle návrhu územního plánu.
Pozemek Ë. parc. 241 je v platném územním plánu urËen k zástavbÏ a s tímto byl také
po¯izován, pozemek je umístÏn v blízkosti stávající nové zástavby a v dosahu
ve¯ejn˝ch sítí. KromÏ jiného rozdÏlení pozemku v návrhu územního plánu je nev˝hodné z toho d˘vodu,
ûe v návrhu ÚP, v Ëásti pozemku par. Ë. 241 uvaûované pro zástavbu BI je vedeno venkovní vedení VN,
které jiû tuto Ëást pozemku z velké Ëásti znehodnocuje.
Poznámka: Zastavitelné území v blízkosti pr˘myslové zóny v jiûní Ëásti mÏsta povaûuji za
nevhodné, z d˘vodu historick˝ch pr˘myslov˝ch objekt˘ - b˝valá AKTIVA, jednak nové pr˘myslové zóny KOVO, AUTO HELUS.
Vyhodnocení:
Návrh územního plánu ve smyslu p¯ipomínky byl upraven rozöí¯ením zastavitelné plochy Z1.
Procházející vedení elektro VN je doporuËeno p¯eloûit nebo kabelizovat.
7) Tomáö LaviËka
Pod Kostelem 1073, Nové MÏsto, 337 01 Rokycany
dne 3. 3. 2017
PÿIPOMÍNKA k návrhu územního plánu mÏsta KaznÏjov uplatnÏná podle ustanovení §50, odst.
3 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu. ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘.
éádám o zahrnutí celého pozemku Ë. parc. 240, k. ú. KaznÏjov do územního plánu
mÏsta KaznÏjov, kategorie BI - plochy k bydlení. Nesouhlasím s rozdÏlením pozemku dle návrhu
územního plánu. Pozemek Ë. parc. 240 je v platném územním plánu urËen k zástavbÏ a s tímto byl také
po¯izován, pozemek je umístÏn v blízkosti stávající nové zástavby a v dosahu ve¯ejn˝ch sítí.
KromÏ jiného rozdÏlení pozemku v návrhu územního plánu je nev˝hodné z toho d˘vodu, ûe v
návrhu ÚP, v Ëásti pozemku parc. Ë. 240 uvaûované pro zástavbu BI je vedeno venkovní vedení VN, které
jiû tuto Ëást pozemku z velké Ëásti znehodnocuje.
Poznámka: Zastavitelné území v blízkosti pr˘myslové zóny v jiûní Ëásti mÏsta povaûuji za
nevhodné, z d˘vodu historick˝ch pr˘myslov˝ch objekt˘ - b˝valá AKTIVA a nové pr˘myslové zóny - KOVO,
AUTO HELUS.
Vyhodnocení:
Návrh územního plánu ve smyslu p¯ipomínky byl upraven rozöí¯ením zastavitelné plochy Z1.
Procházející vedení elektro VN je doporuËeno p¯eloûit nebo kabelizovat.
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Pozn.: V minulém územním plánu (ÚPM KaznÏjov 2005) je pozemek zahrnut do plochy
doprovodné, ochranné a clonící zelenÏ, v Ëásti vzdálenÏjöí od sídla do ploch v˝roby.
8) Marie Palmová
Stará Náves 560, 331 51 KaznÏjov
dne 2. 3. 2017
P¯ipomínky k návrhu územního plánu mÏsta KaznÏjov. Ve smyslu zákona Ë. 183/2006 Sb.,o
územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), ve znání pozdÏjöích p¯edpis˘, (dále jen stavební
zákon) podávám tímto p¯ipomínky proti návrhu územního plánu pro mÏsto KaznÏjov, kter˝ byl zve¯ejnÏn
na internetov˝ch stránkách mÏsta KaznÏjov a souËasnÏ i MÏstského ú¯adu v Kralovicích dne 9. 2. 2017.
V souladu s aktuálním v˝pisem z katastru nemovitostí, jsem v˝luËn˝m vlastníkem pozemk˘
parc. Ë. 200/2, 181/2, 184/7, 163/1, 167/1, 167/2, 168/6, 208, 184/9, 164/2, 1160/1, 1160/9, 693/50,
713/42, 713/43, 80/2, 383, 426/2, 72,426/273, 994/2, 873/1, 86/1, 96/19, 643/2, 612 v k. ú. KaznÏjov,
které jsou v souËasnosti vedeny na LV 162, v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru
nemovitostí »R Katastrální ú¯ad pro PlzeÚsk˝ kraj, Katastrální pracoviötÏ Královice (dále jen „p¯edmÏtné
pozemky”), které jsem nabyla darovací smlouvou dne 23. 5. 1991.
Nesouhlasím s navrhovanou zmÏnou územního plánu v tomto rozsahu:
1)

pozemek parc. Ë. 873/1 - poûaduji, aby byl v novém územním plánu nadále veden jako
pozemek lesní, ne jako kynologická louka.
Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. Pozemek je vymezen jako plocha lesní (NL).

2)

poûaduji aby byly v novém územním plánu vedeny jako soukromá a vyhrazená zeleÚ:
-

p. Ë. 380/2, 383, 426/272, 426/273
p. Ë. 200/2, 181/2, 184/7, 163/1, 167/1, 167/2, 168/6, 208, 184/9, 164/2, 1160/1, 1160/9
p. Ë. 94/2
p. Ë. 86/1,96/19

Vyhodnocení:
Koncepce územního plánu je dána p¯edevöím vymezením zastavÏného území a krajiny. Tomu
také odpovídá i rozdÏlení funkËních ploch, kdy je Ëást jednotliv˝ch funkËních ploch vázána na vymezené
zastavÏné území. To usnadÚuje stavebnímu ú¯adu rozhodování v území, protoûe je zcela jasné, které
plochy se nacházejí v zastavÏném území, a lze na nich povolovat (v souladu s regulativy) v˝stavbu a
které se nacházejí v nezastavitelném území (krajinÏ). Pozemky navrhovatele jsou, jako pozemky
nacházející se v krajinÏ, zahrnuty do ploch krajinné zelenÏ (NK) nebo plochy rekreace - p¯írodní (NR).
Jejich za¯azení do ploch sídelní zelenÏ je vylouËeno - nenacházejí se totiû v zastavÏném území.
3)

zmÏnit na plochu v˝roby, moûnost vy¯eöení otáËení nákladních vozidel ze sousedního pozemku
a tím k odlehËení zátÏûe p¯ilehlé v˝stavby rodinn˝ch dom˘
- p. Ë. 994/2

Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. V lokalitÏ byla vymezena zastavitelná plocha Z12
(plocha v˝roby (V)).
Nesouhlasím s navrhovan˝m ¯eöením územního plánu - vybudováním cesty VD9, kdyû funkËní
vyuûití znaËné Ëásti území, které zahrnuje i v˝öe uvedené p¯edmÏtné pozemky v mém vlastnictví, má b˝t
po schválení územního plánu vedeno jako ve¯ejné cesty, parkoviötÏ a prostranství. Poûaduji, aby pozemky
parc. Ë 643/2 a parc. Ë 612 v k. ú. KaznÏjov byly v novém územním plánu i nadále vedeny jako pozemky
urËené pro v˝stavbu objektu pro bydlení (nízkopodlaûní zástavba). V souladu s platn˝m územním plánem
kter˝ byl schválen zastupitelstvem mÏsta KaznÏjov usnesením Ë. 20 ze dne 12. 12. 2005, byly p¯edmÏtné
pozemky urËeny pro funkËní vyuûití bydlení mÏstského typu (nízkopodlaûní zástavba). Já, jakoûto vlastník
p¯edmÏtn˝ch pozemk˘, bych byla omezena ve svém vlastnickém právu, kdyû zmÏna vyuûití pozemk˘ na
ve¯ejné prostranství - cesta a stání, parkoviötÏ v sobÏ zahrnuje zhruba t¯etinu pozemku 642/3. Omezení
tedy povaûuji za znaËné, a i následn˝ v˝kup pozemk˘ za komplikovan˝. Domnívám se, ûe k uvedenému
zámÏru by mÏlo b˝t v prvé ¯adÏ vyuûito p¯ilehl˝ch pozemk˘ ve vlastnictví obce, p¯íp. »R, o které m˘ûe
obec s p¯ednostním právem zaûádat. O chybÏjící Ëásti by bylo moûné jistÏ jednat. V souladu se zásadou
proporcionality by ve¯ejné komunikace, parkoviötÏ, Ëi stání a prostranství mÏla vznikat p¯eváûnÏ na
pozemcích ve vlastnictví obce. Pokud má tedy mÏsto zájem na vyuûívání pozemk˘ v p¯edmÏtné lokalitÏ,
mÏlo by v prvé ¯adÏ vyuûít pozemky ve svém vlastnictví a nezatÏûovat neúmÏrnÏ ostatní vlastníky. To se
t˝ká i stanovení parcelace ap.
Dále musím také zmínit to, ûe uvedené pozemky chtÏlo mÏsto odkoupit, cena mi ale ze strany
mÏsta oficiálnÏ nebyla sdÏlena. A o vybudování komunikace, nebo v˘bec vize mÏsta, nebylo se mnou
nikdy jednáno.
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Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. Lokalita je celá vymezena jako plocha bydlení (BI)
bez stanovení závazného systému dopravní obsluhy, kter˝ dle vyjád¯ení ûadatelky poökozuje její
vlastnické zájmy. Lokalita je novÏ vymezena jako plocha s provÏ¯ením zmÏn jejího vyuûití územní studií.
D˘vodem je nutnost koordinace dopravního ¯eöení a technické obsluhy území mezi jednotliv˝mi vlastníky
v území.
9) Ing. Karel VondráËek
U Studánek 551 331 51 KaznÏjov
dne 27. 2. 2017
V souvislosti s návrhem územního plánu KaznÏjov p¯edkládám následující p¯ipomínku:
ChybÏjící vymezení ploch obËanského vybavení pro sport a rekreaci v lokalitÏ Habeö mÏsta KaznÏjov.
V urbanistické koncepci územního plánu KaznÏjov je prioritou rozvoje obËanské vybavenosti
ve¯ejného charakteru posílení moûností pro sportovní a rekreaËní vyuûití území. P¯ipomínám zpracovateli
územního plánu i urËenému zastupiteli, ûe v lokalitÏ Habeö návrh územního plánu plochy obËanského
vybavení pro sport a rekreaci neobsahuje, tj. územní plán ne¯eöí tuto lokalitu z hlediska deklarované
urbanistické koncepce.
Lokalita Habeö ve mÏstÏ KaznÏjov.
OpakovanÏ p¯ipomínám, ûe lokalita Habeö je plnÏ vyuûitá Ëást mÏsta, která postrádá moûnost
denní rekreace jejich obyvatel - zejména dÏtí. Z návrhu územního plánu lze odvodit, ûe pot¯eby denní
rekreace lze realizovat v˝hradnÏ v navazující krajinÏ. P¯ipomínám, ûe navazující krajina je buÔ lesem
anebo p¯írodními plochami, do kter˝ch je návrhem zemního plánu umístÏn územní systém ekologické
stability. V obou p¯ípadech se jedná o plochy, které nelze z principu jejich legislativního statutu
plnohodnotnÏ vyuûít pro umístÏní sportovnÏ rekreaËních aktivit této místní Ëásti z hlediska nezbytn˝ch
stavebních objekt˘ urËen˝ch jak pro sportovnÏ rekreaËní úËel, tak související nezbytné zázemí.
OpakovanÏ p¯ipomínám, ûe vyuûití jin˝ch ploch mÏsta dle návrhu ÚP je v˘Ëi lokalitÏ Habeö nevhodné jak
z hlediska docházkové vzdálenosti, tak z hlediska urbánních p¯ekáûek - ûeleznice, dopravní zatíûení
komunikací, které jsou zejména pro pot¯eby dÏtí lokality Habeö zcela nevhodné. Nejbliûöí dostupná plocha
pro sport a rekreaci je v ÚP v˘Ëi lokalitÏ Habeö navrûena asfaltová plocha ve vsi na ppË. 9/1, na které
nelze provozovat míËové hry kromÏ koöíkové, a která je pro fotbalov˝ sport (podporovan˝ mÏstem
KaznÏjov) nevyhovující.
V souËasné dobÏ plochu obËanského vybavení pro sport a rekreaci v lokalitÏ Habeö nahrazuje
sportoviötÏ na pozemcích 574/16 a 574/17, které je ovöem souËástí plochy bydlení a bude pro pot¯eby
bydlení d¯íve Ëi pozdÏji zcela vyuûito a mÏsto nemá moûnost tuto okolnost ovlivnit.
Praktickou pot¯ebu takového sportoviötÏ v lokalitÏ Habeö podtrhuje návötÏvnost stávajícího
sportoviötÏ na pozemcích 574/16 a 574/17, které je aktivnÏ vyuûíváno zejména ze strany mládeûe, a to
nejen z lokality Habeö, ale z celého mÏsta KaznÏjov. Dále je stávající sportoviötÏ vyuûíváno i ze strany
fotbalového klubu FK Bohemia KaznÏjov, a to zejména pro tréninkové jednotky mládeûnick˝ch t˝m˘.
»etnost sportovních aktivit probíhá na stávajícím sportoviöti 2 aû 3 krát t˝dnÏ, vûdy pod dohledem dospÏlé
osoby. V koneËném d˘sledku tak stávající sportoviötÏ nahrazuje nedostatek sportovních ploch s kvalitním
p¯irozen˝m travnat˝m povrchem ve mÏstÏ KaznÏjov, které by byly ve¯ejnÏ dostupné, a na kter˝ch by bylo
moûné provozovat fotbal a dalöí míËové hry.
Pro ¯eöení v˝öe uvedené p¯ipomínky k návrhu ÚP KaznÏjov navrhuji vyuûít pozemek Ë. 344/13 v
k.ú. KaznÏjov, p¯ípadnÏ jeho p¯imÏ¯enou Ëást, jako plochu obËanského vybavení pro sport a rekreaci v
lokalitÏ Habeö (viz situaËní plánek pod textem). D˘vody k vyuûití tohoto pozemku jsou následující:
Vhodná poloha pozemku v˘Ëi lokalitÏ Habeö, která m˘ûe slouûit k denní rekreaci jejich obyvatel. Vhodné
parametry plochy (délka, öí¯ka), které umoûÚují realizaci travnatého h¯iötÏ podobn˝ch rozmÏr˘ jako na
stávajícím pozemku 574/16 a 574/17. UvolnÏní souËasn˝ch pozemk˘ 574/16 a 574/17 pro bydlení, tj.
podpora v˝stavby ve mÏstÏ KaznÏjov.
Z v˝öe uveden˝ch d˘vod˘ proto ûádám o zapracování ppË. 344/13 do návrhu územního plánu
jako plochu obËanského vybavení pro sport a rekreaci.
Vyhodnocení:
Uvaûovaná lokalita se nachází na pozemku PUPFL, proto ji není moûné zahrnout do
vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch. Koncepce rozvoje sídla p¯edpokládá, ûe zastavitelné plochy nebudou
vymezovány na úkor PUPFL. Tyto pozemky jsou ve velkém rozsahu dotËeny stávající i navrûenou tÏûbou
nerostn˝ch surovin a dále i navrûen˝m koridorem dopravní infrastruktury (p¯eloûka silnice I./27). Tuto
situaci nelze dále zhoröovat zabíráním lesní p˘dy pro zástavbu.
Koncepce územního plánu zachovává stávající sportovní za¯ízení a navrhuje dalöí doplnÏní
sportovnÏ - rekreaËních za¯ízení (zastavitelná plocha Z10). RovnÏû je jako vyhovující hodnocena
docházková vzdálenost do stávajících sportovních za¯ízení ve st¯ední Ëásti sídla.
10) Jaroslav Broû
Oborská 554, 331 51 KaznÏjov
dne 28. 2. 2017
P¯ipomínka k návrhu územního plánu mÏsta KaznÏjov
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Po prozkoumání územního plánu vznáöím p¯ipomínku proti ploöe ve¯ejnÏ prospÏöné stavby
oznaËené do návrhu ÚP jako VD10 a P02 na m˝ch pozemcích. Jedná se o pozemky 354/30, 354/33 a Ëást
pozemku 363/2. Pozemky jsou uûívány k zemÏdÏlsk˝m úËel˘m a nemám zájem je do budoucna jinak
vyuûívat. Navíc jde o ornou p˘du II. t¯ídy - ochrana zemÏdÏlského p˘dního fondu (VPJ 41510), kde podle
zákona o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu Ë. 334/92 Sb. ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ lze na této
p˘dÏ stavÏt pouze v naléhavém ve¯ejném zájmu.
Vyhodnocení:
Rozsah zastavitelné plochy Z10 je zachován, protoûe p¯edstavuje jedinou dlouhodobÏ
sledovanou moûnost v˝stavby sportovnÏ rekreaËního areálu v sídle. V p¯ípadÏ nesouhlasu majitele
pozemk˘ s prodejem bude moci majitel po celou dobu platnosti územního plánu plochu vyuûívat
stávajícím zp˘sobem jako zemÏdÏlskou bez omezení. Plocha také není ve své sportovnÏ rekreaËní Ëásti
vymezena jako ve¯ejnÏ prospÏöná stavba.
Navrûená místní komunikace je vedena jiûnÏji, tím je minimalizován zásah do bloku orné p˘da
vlastníka.
11) Fotbalov˝ klub Bohemia KaznÏjov, z.s., Ing. Petr Valenta
Plaská 559, 331 51 KaznÏjov
dne 9. 3. 2017
Podáváme tímto námitku k návrhu umístÏní nového sbÏrného dvora u silnice I./27 PlzeÚ-Most
vedle stávajícího areálu Fotbalového klubu Bohemia KaznÏjov, z. s. smÏrem k Rybnici. Navrhované
umístÏni nového sbÏrného dvora se nám nejeví jako vhodné z následujících d˘vod˘:
-

umístÏní dvora p¯ímo u hlavního silniËního tahu vyvolá problémy s vjezdem v p¯ípadÏ realizace,
bude se muset podle naöeho názoru ¯eöit umístÏní autobusové zastávky smÏrem na Královice,
od rohu oplocení areálu smÏrem k Rybnici je vedení plynu, podél oplocení sportovního areálu
od hlavní silnice 1/27 smÏrem na v˝chod je vedení vody,
umístÏní nového sbÏrného dvora na okraji mÏsta a vedle sportovního areálu, kter˝ je znaËnÏ
vytíûen, není podle naöeho názoru rovnÏû vhodné.
Domníváme se, ûe vhodnÏjöí by bylo umístÏní nového sbÏrného dvora do pr˘myslového areálu
b˝valé Lachemy, p¯ípadnÏ rozöí¯it pro sbÏrn˝ dv˘r prostory b˝valého letního kina.

Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. Pro likvidaci vegetaËního odpadu je vymezena plocha
opat¯ení K7. Moûnost z¯ízení sbÏrného dvora je novÏ navrûena v zastavitelné ploöe Z14. Moûnost umístÏní
budoucího sbÏrného dvora v rámci stávajících v˝robních areál˘ z˘stává zachována.
12) Karel VondráËek
GEOREAL spol. s r.o. Hálkova 12, 301 00 PlzeÚ, vondracek@georeal.cz
dne 8. b¯ezna 2017
P¯ipomínka se t˝ká návrhu na vyuûití plochy oznaËené v Hlavním v˝kresu ÚP KaznÏjov (2/A)
jako plocha Z11. V textové Ëásti k UP je na tuto plochu doporuËeno umístit „SbÏrn˝ dv˘r". Toto ¯eöení
povaûuji za zcela nevhodné a v˝znamn˝m zp˘sobem naruöující vzhled obce, stávající vyuûití p¯ilehl˝ch
ploch (sport a rekreace) i navrûenou budoucí obytnou zástavbu v tÏsném okolí plochy Z 11. Domnívám se,
ûe pro vyuûití plochy Z 11 je vhodné navrhnout obdobné parametry jako u plochy Z 10.
Pro umístnÏní “sbÏrného dvora” hledat pozemek v prostoru b˝valé chemické továrny Ëi v její
bezprost¯ední blízkosti a to i za cenu v˝kupu pozemk˘ Ëi odstranÏní stávajícího lesního porostu z plochy
navrûené pro umístÏní „sbÏrného dvora”.
Domnívám se, ûe není vhodné navrhovat umístÏní „sbÏrného hospodá¯ství" do tÏsné blízkosti
obytné zástavby a ploch vyhrazen˝ch k rekreaci a sportu.
Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. Pro likvidaci vegetaËního odpadu je vymezena plocha
opat¯ení K7. Moûnost z¯ízení sbÏrného dvora je novÏ navrûena v zastavitelné ploöe Z14. Moûnost umístÏní
budoucího sbÏrného dvora v rámci stávajících v˝robních areál˘ z˘stává zachována.
13) Eva äimlova eva.simlova@centrum.cz
dne 8. b¯ezna 2017
P¯ipomínky rady k územnímu plánu KaznÏjova:
UmístÏní hospodá¯ského dvora za fotbalové h¯iötÏ nepovaûujeme za öùastné ¯eöení.
Navrhujeme Ëást hospodá¯ského dvora p¯esunout do b˝valého letního kina, tím odlehËit HD na návsi.
»ást zatím ponechat na návsi.
Vyhodnocení:
Návrh je upraven ve smyslu p¯ipomínky. Pro likvidaci vegetaËního odpadu je vymezena plocha
opat¯ení K7. Moûnost z¯ízení sbÏrného dvora je novÏ navrûena v zastavitelné ploöe Z14. Moûnost umístÏní
budoucího sbÏrného dvora v rámci stávajících v˝robních areál˘ z˘stává zachována.
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7)

Stanovisko krajského ú¯adu k Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území
Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní (Krajsk˝ ú¯ad PlzeÚského kraje, odbor
ûivotního prost¯edí, äkroupova 18, 306 13 PlzeÚ, stanovisko Ë. j.: 3457/éP/16 ze dne 18. 8. 2016).
8)

Vyhodnocení úËelného vyuûití zastavÏného území a vyhodnocení pot¯eby
vymezení zastaviteln˝ch ploch
Nejstaröí zástavbu p¯edstavují prostorovÏ uzav¯ené areály statk˘ s dalöími hospodá¯sk˝mi
budovami ve st¯ední Ëásti sídla kolem Staré návsi. Jednotlivé usedlosti jsou tvo¯eny obvykle kolmo
orientovan˝m obytn˝m stavením a dalöími hospodá¯sk˝mi stavbami po obvodu pozemku. Na konci
pozemku b˝vá umístÏna stodola. Velikost zastavÏn˝ch Ëástí (vËetnÏ dvor˘ a dalöích manipulaËních
prostor˘) statk˘ se pohybuje mezi 900 - 2000 m2. Pozemky jsou vyuûívány pro bydlení a doprovodné
hospodá¯ské sluûby vËetnÏ zajiöùování základního stavebního fondu pro podnikání.
Dalöí v˝stavba provádÏná v první polovinÏ 20. století dosahuje niûöího ploöného standardu.
Obytná stavení mají kolmou i podélnou orientaci, hospodá¯ská stavení mají menöí ploön˝ standard a
charakter k˘len a sklad˘. Plocha zastavÏné Ëásti budov v tomto území dosahuje pouze 800 – 1000 m2.
Jde tedy o pomÏrnÏ koncentrovanou zástavbu. Novodobá zástavba má charakter zástavby izolovan˝mi
domy. Ploön˝ standard je odpovídající charakteru zástavby (cca 800 m2 na stavební parcelu).
Demografick˝ v˝voj:
V˝vojovou ¯adu lze charakterizovat postupn˝m nár˘stem jak obyvatel, tak poËtu dom˘. Tento
v˝voj, dan˝ pr˘myslov˝m charakterem ¯eöeného území, kulminoval v 80. letech 20. století. Od té doby
poËet obyvatel stagnuje, poËet dom˘ se postupnÏ zvyöuje. To je dáno menöí obsazeností dom˘ a
nar˘stajícím rekreaËním vyuûíváním mnoha nemovitostí.
Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky
dostateËného poËtu stavebních pozemk˘ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick˝mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou vlastního demografického v˝voje. Území je velmi
atraktivní svojí blízkostí ke krajskému mÏstu PlzeÚ.
rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011

PoËet obyvatel
507
946
906
911
1291
1391
1708
1939
2120
2581
3267
3193
2999
3031

PoËet dom˘
39
85
80
102
126
145
217
329
343
394
423
470
489
524

Územní plán provÏ¯il lokality a jednotlivé zámÏry s ohledem na poûadavky konkrétních
ûadatel˘ na zmÏny v území a s ohledem specifické místní podmínky.
Stávající plochy pro bydlení v RD:
plochy obytné a smíöené obytné

52,6 ha (odhad cca 410 m2 na obyvatele)

Zastavitelné plochy:
plochy obytné a smíöené obytné

13,9 ha/326 obyvatel (cca 425 m2 na obyvatele)

Navrûen˝ rozvoj v zastaviteln˝ch plochách p¯edpokládá v ¯eöeném území nav˝öení poËtu
obyvatel o cca 326 osob/93 rodinn˝ch dom˘ (10% ze souËasného poËtu obyvatel a 20% z celkového
poËtu rodinn˝ch dom˘). Zástavba je rozdÏlena do nÏkolika lokalit rozmístÏn˝ch po obvodu zastavÏného
území. V minul˝ch letech, kdy byla moûnost v˝stavby velmi omezena zcela nedostateËnou nabídkou
vhodn˝ch stavebních parcel, byly realizovány cca 4 rodinné domy roËnÏ. Navrûen˝ rozsah tedy odpovídá
potenciálu místa v rozvojové ose s p¯ihlédnutím k moûné blokaci nÏkter˝ch lokalit vzhledem k
majetkov˝m pomÏr˘m ap.
Územní plán dále p¯edpokládá v˝stavbu cca 26 rodinn˝ch dom˘ a 3 bytov˝ch dom˘ v
zastavÏném území.
9)

Vyhodnocení ¯eöení ÚP podle v˝sledk˘ ve¯ejného projednání dle §53 odst. 1)
zák. 183/2006 sb.
Ve¯ejného projednání konaného ve st¯edu 20. 9. 2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MÏÚ
KaznÏjov se neúËastnily ûádné dotËené orgány. Rozpory nebyly ¯eöeny.
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Shrnutí zapracovan˝ch hlavních úprav:
Do návrhu územního plánu byly zapracovány poûadavky vypl˝vající z p¯ipomínky podané MÏÚ
KaznÏjov (prost¯ednictvím urËeného zastupitele). Z návrhu VPS byly vypuötÏny ve¯ejnÏ prospÏöné stavby
VD1, VD2, VD4, VD5 a VD12. ZároveÚ byl omezen rozsah lokalit, u kter˝ch je po¯ízení územní studie
podmínkou rozhodování v území na: plochu p¯estavby P1 a zastavitelnou plochu Z5. Naopak v koncepci
územního plánu bude vyuûit poûadavek na uzav¯ení tzv. dohody o parcelaci v rozsahu hlavních
rozvojov˝ch ploch pro bydlení: plocha p¯estavby P7, zastavitelná plocha Z1, Z2, Z3, Z4, Z7, Z8 a Z13. U
zastavitelné plochy bylo zruöeno ËlenÏní plochy na plochu bydlení a plochu místní komunikace.
9.1) Vyhodnocení námitek
V†pr˘bÏhu ve¯ejného projednání ve lh˘tách a za podmínek stanoven˝ch § 52 odst. 3) zák.
183/2006 Sb. Byly podány 2 námitky. Bylo zpracováno “Rozhodnutí o námitkách”, které schválilo
zastupitelstvo mÏsta KaznÏjov.
Rozhodnutí o námitkách
k†návrhu územního plánu KaznÏjov po ve¯ejném projednání
Námitka Ë. 1
Námitku podal:

Rozhodnutí o námitce:

Hana äebková
ManÏtínská 335, 331 41 Královice
dne 11. 9. 2017
Poûadavk˘m námitky bylo vyhovÏno ve vöech p¯ípadech, kdy jsou poûadavky
¯eöitelné p¯i zachování koncepcí územního plánu a splÚují i poûadavky
dotËen˝ch orgán˘ na ¯eöení (ochrana ZPF ap.).

ZnÏní námitky: Jsem (mimo jin˝ch) v˝luËnou vlastnicí pozemk˘ Ë. parc. 309, 232/93 v k. ú.
KaznÏjov a podílovou spoluvlastnicí s podílem o velikosti 1/2 pozemk˘ Ë. parc. 280/27, 232/59,232/113,
232/123 a 228/1 v k. ú. KaznÏjov (dále budu uvádÏt pozemky také jiû jen oznaËením jejich Ëísla
parcelního bez oznaËení katastrálního území, ve kterém jsou umístÏny). Vöechny v˝öe uvedené pozemky
jsou stávajícím územním plánem zahrnuty (zËásti nebo zcela) do zastaviteln˝ch ploch. Pozemky Ë. parc.
309 a 232/93 jsou stávajícím územním plánem zahrnuty p¯eváûnÏ do plochy pro bydlení A4 a pozemky Ë.
parc. 280/27, 232/59, 232/113, 232/123 a 228/1 pak do plochy pro v˝robu H2. RovnÏû v zadání nyní
zpracovávaného územního plánu byly tyto pozemky do ploch pro bydlení (1/B) a pro komerËní
obËanskou vybavenost (2/OK) navrûeny. Dále jsem také v˝luËnou vlastníkem pozemku Ë. parc. 669/1 v
k.ú. KaznÏjov.
V návrhu územního plánu pro ve¯ejné projednání jsou pozemky Ë. parc. 309 a Ë. parc. 232/93 v
tom rozsahu, v jakém jsou ve stávajícím územním plánu z roku 2005 zahrnuty do zastavitelné plochy pro
bydlení A4, zahrnuty do plochy územní rezervy R4. V p¯ípadÏ tÏchto pozemk˘ nebylo tedy mojí
p¯ipomínce smÏ¯ující k zahrnutí tÏchto pozemk˘ do zastaviteln˝ch ploch vyhovÏno, a to s od˘vodnÏním
postupn˝m rozvojem této lokality s tím, ûe realizace zástavby by v souËasnosti p¯edstavovala zv˝öené a
neúmÏrné náklady na technické a dopravní ¯eöení, a s tím, ûe podstatná je téû blízkost stávajícího areálu
v˝roby — pily s velmi ruöícím provozem.
S tímto od˘vodnÏním nevyhovÏní mé p¯ipomínce se nemohu ztotoûnit, a proto uplatÚuji
námitku dle §52 stavebního zákona. Znovu opakuji, ûe nezahrnutím tÏchto pozemk˘ do ploch urËen˝ch k
zastavÏní dochází oproti p¯edchozímu územnímu plánu z roku 2005 k takové zmÏnÏ, která v˝znamnÏ
negativnÏ zasahuje do mého majetkového práva jako vlastníka tÏchto pozemk˘, neboù jejím
prost¯ednictvím dochází v˝znamn˝m zp˘sobem ke sníûení hodnoty tÏchto pozemk˘. Pro takov˝ zásah
musí b˝t dle mého názoru dány skuteËnÏ váûné d˘vody, jinak se nejedná o zásah legitimní. Podle mého
názoru zde vöak takové váûné d˘vody p¯ítomny nejsou a ani od˘vodnÏní nevyhovÏní mé p¯ipomínce není
z tohoto pohledu p¯esvÏdËivé. Pokud je v od˘vodnÏní nevyhovÏní mé p¯ipomínce uvedeno, ûe rozvoj
dané lokality bude postupn˝ a bude realizován z jihu, pak to dle mého p¯esvÏdËení nijak nevyluËuje, aby
pozemky v mém vlastnictví byly jiû nyní do zastavitelné plochy zahrnuty, a to tím spíöe, pokud v jiûní Ëásti
této lokality jsou oproti stávajícímu územnímu plánu zastavitelné plochy v˘bec (na úkor plochy zelenÏ) Ëi
zastavitelné plochy pro bydlení (oproti plochám pro v˝robu) rozöi¯ovány, a to i k p¯ipomínkám jin˝ch osob
(Ing. Gabriela äindlerová, Tomáö LaviËka - jejich pozemky p¯itom stávajícím územním plánem urËeny jako
zastavitelné plochy pro bydlení nejsou), a pokud jsou vymezovány nové zastavitelné plochy pro bydlení ve
stávajícím územním plánu v˘bec neuvedené a ani neuvaûované (plochy Z3, Z4) a dalöí plochy rozöi¯ovány
(nap¯. Z7). Je-li tedy i nadále pot¯eba vymezení zastaviteln˝ch ploch pro bydlení minimálnÏ ve stejném
rozsahu jako ve stávajícím územním plánu, mÏly by b˝t dle mého názoru primárnÏ zachovány dosud
vymezené zastavitelné plochy pro bydlení, a pouze v p¯ípadÏ skuteËnÏ váûn˝ch d˘vod˘ vymezovány
plochy jiné (právÏ proto, aby nedocházelo k neod˘vodnÏn˝m zásah˘m do majetkov˝ch práv vlastník˘
pozemk˘ stávajícím územním plánem urËen˝ch k zastavÏní). V té souvislosti p¯itom nebylo v˘bec
reagováno na moji p¯ipomínku v tom smÏru, ûe novÏ vymezované plochy (zejména plocha Z4) jsou ménÏ
vhodné pro v˝stavbu rodinn˝ch dom˘ s ohledem na ekologickou zátÏû tÏchto lokalit neû lokalita A4 dle
stávajícího územního plánu. Ani od˘vodnÏní nevyhovÏní mé p¯ipomínce tím, ûe se v blízkosti pozemk˘ v
mém vlastnictví nachází areál v˝roby s ruöícím provozem nepovaûuji za adekvátní, neboù tento areál se
zde nacházel jiû v dobÏ schválení stávajícího územního plánu a vymezení zastaviteln˝ch ploch pro bydlení
na pozemcích v mém vlastnictví nebránil. Mám dále za to, ûe i v p¯ípadÏ jin˝ch lokalit budou náklady na
technické a dopravní ¯eöení nemalé (nap¯. plochy Z2, Z3, Z4, Z7), a tudíû ani tento argument pouûit˝ pro
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nevyhovÏní mé p¯ipomínce neobstojí (nadto zcela chybí jakékoli konkrétní údaje a srovnání s jin˝mi
lokalitami).
Setrvávám proto na svém poûadavku, aby pozemky v mém vlastnictví Ë. parc. 309 a Ë. parc.
232/93 byly zahrnuty v tom rozsahu, v jakém je to ve stávajícím územním plánu, do zastaviteln˝ch ploch
pro bydlení.
Vyhodnocení:
Námitka/p¯ipomínka obdobného znÏní byla podána jiû k projednávanému návrhu územního
plánu. Podaná námitka (pro Ëást uveden˝ch parc. Ëísel, jichû se nedot˝ká vymezení zastaviteln˝ch ploch)
má charakter p¯ipomínky a to vzhledem k†tomu, ûe dle §52 stavebního zákona v†platném znÏní není
vlastník dotËen˝ návrhem ¯eöení, protoûe pozemky jsou ponechány souËasnému funkËnímu vyuûití a dle
§172 odst. 5 správního ¯ádu v†platném znÏní nejsou dotËena práva, povinnosti a zájmy související
s†v˝konem vlastnického práva, protoûe pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu jsou i nadále ponechány
v†plochách zemÏdÏlsk˝ch a lze na nich hospoda¯it jako doposud.
Vymezení tÏchto pozemk˘ jako zastaviteln˝ch ve starém územním plánu (ÚPM KaznÏjov 2005)
není pro ¯eöení návrhu ÚP KaznÏjov závazné, i kdyû bylo bÏhem práce na návrhu ÚP provÏ¯eno a z níûe
uveden˝ch d˘vod˘ bylo vyhodnoceno jako nevhodné.
Pozemky v severní Ëásti území obce (Ë. 309 a dalöí) nejsou vymezeny jako zastavitelné a
budou vyuûívány stávajícím zp˘sobem. Jsou vöak vymezeny jako plochy územní rezervy (R4) a
dlouhodobÏ tedy chránÏny pro zástavbu. Celková zastavitelná plocha pro bydlení je vymezena tak, aby
odpovídala celkov˝m rozvojov˝m moûnostem sídla a jako taková je na horní hranici moûné kapacity
území. Koncepce rozvoje sídla je zamÏ¯ena na vytvo¯ení moûností v˝stavby ve vyööím poËtu menöích
zastaviteln˝ch ploch po obvodu zastavÏného území. Vymezení jedné velké zastavitelné plochy (bez
moûnosti okamûité realizace vzhledem k odlehlosti území) by negativnÏ ovlivnilo moûnost v˝stavby v
jin˝ch Ëástech sídla.
Stavební rozvoj v táto Ëásti sídla se bude rozvíjet postupnÏ od stávající obytné zástavby - tedy
od jihu. V delöím Ëasovém horizontu je tedy pravdÏpodobné, ûe se zástavba obytn˝mi domy rozöí¯í aû na
severní okraj lokality. Realizace zástavby v souËasnosti by vöak p¯edstavovala zv˝öené a neúmÏrné
náklady na technické a dopravní ¯eöení (vzdálenost od stávající silniËní komunikace jako jediného
moûného místa dopravního p¯ipojení dosahuje cca 100 m). Podstatná je téû blízkost stávajícího areálu
v˝roby - pily s velmi ruöícím provozem.
Jde-li o pozemky Ë. parc. 232/113 a Ë. parc. 232/123, pak bylo mého p¯ipomínce vyhovÏno v
tom smÏru, ûe pozemky jsou nyní zahrnuty do zastavitelné plochy obËanské vybavenosti komerËního
charakteru Z14, avöak s uvaûovan˝m umístÏním sbÏrného dvora. PonÏkud mne p¯ekvapuje, ûe se mnou
jako se spoluvlastnicí tÏchto pozemk˘ nebylo o tomto zámÏru mÏstem KaznÏjov v˘bec jednáno, p¯esto se
tomuto ¯eöení nebráním za situace, pokud budou pozemky mÏstem KaznÏjov pro tento úËel za
odpovídající cenu a v p¯imÏ¯ené dobÏ ode mne odkoupeny.
Vyhodnocení:
Pro umístÏní sbÏrného dvora v lokalitÏ platí, ûe jde o doporuËení. Následné jednání je
p¯edpokládáno.
Naproti tomu pozemek Ë. parc. 232/81 a Ëást pozemku Ë. parc. 232/59 jsou zahrnuty do plochy
zelenÏ ochranné, a tedy mé p¯ipomínce opÏt vyhovÏno nebylo. S tímto urËením souhlasím jen v p¯ípadÏ,
pokud mÏsto KaznÏjov tyto pozemky ode mne za odpovídající cenu odkoupí, jinak setrvávám na svém
poûadavku, aby byly zahrnuty do zastavitelné plochy obËanské vybavenosti komerËního charakteru.
Pozemek Ë. parc. 232/59 v p¯evaûujícím rozsahu a pozemky Ë. parc. 280/27 a Ë. parc. 228/1
nejsou také zahrnuty do zastavitelné plochy, a ani v tomto p¯ípadÏ tedy mé p¯ipomínce vyhovÏno nebylo.
S ohledem na charakter pozemku Ë. parc. 280/27 (lesní pozemek) a velikost pozemku Ë. parc. 228/1 jsem
se ve vztahu k nim s jejich nezahrnutím do zastaviteln˝ch ploch smí¯ila. V p¯ípadÏ pozemku Ë. parc.
232/59 vöak nadále trvám na tom, aby byl do zastaviteln˝ch ploch obËanské vybavenosti komerËního
charakteru zahrnut. Na moji p¯ipomínku ve vztahu k tomuto pozemku nebylo reagováno v podstatÏ
v˘bec, a nebylo tedy vysvÏtleno, z jakého d˘vodu byl ze zastaviteln˝ch ploch vyÚat a nem˘ûe b˝t do nich
za¯azen.
Vyhodnocení:
Pozemky o malém rozsahu (dotËeno vymezením ochranné zelenÏ je cca 200 m2) se nacházejí
v tÏsné blízkosti stávajícího areálu technické infrastruktury (za¯ízení na Ëerpání a úpravu pitné vody pro
ve¯ejn˝ vodovod). Proto je území vyhodnoceno jako nevhodné pro moûnost v˝stavby objekt˘ obËanské
vybavenosti tak, jako v sousedství. Pozemky vöak mohou b˝t souËástí tÏchto areál˘ a nemusí b˝t
vyËleÚovány.
V p¯ípadÏ pozemku Ë. parc. 669/1 bylo mé p¯ipomínce vyhovÏno, Ëemuû jsem samoz¯ejmÏ
ráda, a povaûuji to za správné rozhodnutí. Námitky proti za¯azení tohoto pozemku do zastaviteln˝ch ploch
pro bydlení tedy samoz¯ejmÏ nemám. Mám vöak za to, ûe by mÏla b˝t urËitÏji ¯eöena otázka umístÏní
parkovacích stání a plochy ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ tak, aby v budoucnu nedocházelo ke spor˘m
vlastník˘ pozemk˘ v této lokalitÏ ohlednÏ jejich umístÏní, jejich umístÏní nebylo nakonec na úkor jen
nÏkterého vlastníka a neodpovídalo nejvhodnÏjöímu rozvrûení a úËelnému vyuûití této lokality.
té souvislosti uvádím, ûe je mi známo, ûe MÏstsk˝m ú¯adem Plasy, stavebním ú¯adem, bylo vydáno ve
prospÏch paní Yvonny KrupiËkové územní rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017, sp. zn. SÚ/2280/2017-Kr, Ë. j.
SU-Kro/3364/2017, kter˝m bylo vydáno rozhodnutí o umístÏní stavby rodinného domu, oplocení, ûumpy,
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zpevnÏné plochy a zast¯eöeného stání pro automobil na pozemku Ë. parc. 673 v k.ú. KaznÏjov. Dle mého
p¯esvÏdËení není toto rozhodnutí v souladu s územnÏ plánovací dokumentací, tedy územním plánem
mÏsta KaznÏjov z roku 2005, neboù p¯edmÏtné stavby se nacházejí mimo zastavÏné i zastavitelné území
(viz také od˘vodnÏní ve vztahu k p¯ipomínce Yvonny KrupiËkové v nyní projednávaném návrhu územního
plánu), a neodpovídá ani nyní schvalované územnÏ plánovací dokumentaci, neboù v místÏ umístÏní
tÏchto staveb je plánována místní komunikace, proto j sem si podala proti tomuto rozhodnutí vËas
odvolání a z opatrnosti i podnÏt k p¯ezkumnému ¯ízení. Toto rozhodnutí tedy dle mého názoru není
správné a zákonné, nenabylo dosud právní moci, a tedy by k nÏmu p¯i tvorbÏ nového územního plánu
nemÏlo b˝t p¯ihlíûeno, naopak paní Yvonnou KrupiËkovou i stavebním ú¯adem MÏstského ú¯adu Plasy by
mÏla b˝t respektována územnÏ plánovací dokumentace.
Vyhodnocení:
Pozemek (Ëást p¯iléhající k silnici III. t¯ídy na Oboru) Ë. parc. 669/1 je do zastaviteln˝ch ploch
zahrnut a vymezen jako zastavitelná plocha Z13. Dalöí poûadavky jsou v návrhu územního plánu
akceptovány. Území je vymezeno jako plocha, v nÏmû je rozhodování o zmÏnách v území podmínÏno
smlouvou s vlastníky pozemk˘ a staveb, které budou dotËeny navrhovan˝m zámÏrem, jejímû obsahem
musí b˝t souhlas s tímto zámÏrem a souhlas s rozdÏlením náklad˘ a prospÏch˘ spojen˝ch s jeho
realizací (dohoda o parcelaci). Dojde tak k vymezení ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ a parkovacích stání
zp˘sobem, kter˝ bude odpovídat úËelnému vyuûití této lokality a proporcionálnímu zatíûení vöech
vlastník˘ pozemk˘ v této lokalitÏ.
Jde-li o pozemek Ë. parc. 426/141, pak jsem si vÏdoma toho, ûe mi vlastnické právu k nÏmu jiû
nenáleûí, situaci s ním jsem uvádÏla jen na dokreslení celé vÏci a mého vnímání tvorby nového územního
plánu, ve vztahu k tomuto pozemku tedy ûádnou námitku neuplatÚuji, byù o seriozním jednání mÏsta
KaznÏjov p¯esvÏdËena nejsem.
Vyhodnocení:
Pozemek Ë. parc. 426/141 se nachází v ploöe p¯estavby P1 v Ëásti vymezené jako plocha
bydlení - bytové domy. V pr˘bÏhu zpracování návrhu ÚP byla lokalita vyhodnocena jako vhodná pro
v˝stavbu bytov˝ch dom˘. Základní charakteristikou bytov˝ch dom˘ je jejich umístÏní v ploöe ve¯ejnÏ
p¯ístupné zelenÏ - je tedy moûné, ûe charakter pozemku jako ve¯ejné zelenÏ z˘stane (vzhledem k
umístÏní pozemku na okraji lokality) zachován.
ZávÏrem tedy navrhuji, aby pozemky Ë. parc. 309, 232/93, 232/59, 232/81 v k. ú. KaznÏjov byly
v tom rozsahu, v jakém jsou stávajícím územním plánem zahrnuty do zastaviteln˝ch ploch, zahrnuty do
nich i nyní zpracovávan˝m územním plánem, a to v p¯ípadÏ pozemk˘ Ë. parc. 309 a 232/93 do ploch pro
bydlení a v p¯ípadÏ pozemk˘ Ë. parc. 232/59 a 232/81 do plochy obËanské vybavenosti komerËního
charakteru, dále, aby v ploöe Z13 doölo k vymezení ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ a parkovacích stání
zp˘sobem, kter˝ bude odpovídat úËelnému vyuûití této lokality a proporcionálnímu zatíûení vöech
vlastník˘ pozemk˘ v této lokalitÏ, a dále, aby bylo v p¯ípadÏ plochy Z14 její plánované vyuûití pro umístÏní
sbÏrného dvora ËasovÏ omezeno tak, aby v p¯ípadÏ nezájmu mÏsta KaznÏjov o z¯ízení sbÏrného dvora v
této ploöe v p¯imÏ¯ené dobÏ nebyla tímto zp˘sobem blokována jiná v˝stavba v této ploöe.
ZávÏreËné vyhodnocení:
Poûadavk˘m námitky bylo vyhovÏno ve vöech p¯ípadech, kdy jsou poûadavky ¯eöitelné p¯i
zachování koncepcí územního plánu a splÚují i poûadavky dotËen˝ch orgán˘ na ¯eöení (ochrana ZPF
ap.).
Námitka Ë. 2
Námitku podal:

Rozhodnutí o námitce:

KrupiËková Yvonna
P¯íËná 202, 331 51 KaznÏjov
dne 21. 9. 2017
Poûadavk˘m námitky bylo vyhovÏno v†rozsahu, kter˝ odpovídá zachování
celkové koncepce ¯eöení územního plánu.

ZnÏní námitky: Jsem vlastníkem pozemku parc. Ë. 673 v k. ú. KaznÏjov a na úvod
poznamenávám, ûe si velmi váûím skuteËnosti, ûe pozemek byl opÏt za¯azen do zastavitelné plochy Z 13,
která je vymezena pro rozöí¯ení obytné zástavby (BV - rodinné domy venkovské) podél silnice II./2318
smÏrem na Oboru.
Souhlasím s tím, ûe do vymezené plochy lze umístit cca 5 - 9 stavebních parcel (doporuËeno je
v návrhu 7 parcel) o min. velikosti 900 m2, a ûe je nutno do plochy umístit obsluûnou místní komunikaci.
Jedná se o celkovou plochu cca 11 300 m2 .
Nesouhlasím ale s návrhem místní komunikace tak, jak je vyznaËena ve v˝krese ÚP a proto
vznáöím tuto námitku:
-

dle mého názoru takto navrûená komunikace ne¯eöí dopravní p¯ístupnost pro uvaûovan˝ch 7
stavebních parcel a uû v˘bec ne pro p¯ípadn˝ch maximálnÏ moûn˝ch 9 parcel
sjezd ze silnice Oborská smÏrem k pozemku parc Ë. 673 nemá pot¯ebné parametry pro vjezd
na komunikaci nutnou pro dopravní obsluûnost plochy Z 13
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-

-

-

-

komunikace je v návrhu vedena témÏ¯ kolmo vzhledem k silnici 111/2318 p¯es pozemky parc.
Ë. 673, 674/1 a 674/2 a tyto pozemky neprakticky rozdÏluje, navíc je »ást tÏchto pozemk˘ pro
komunikaci navrûena k vyvlastnÏní ve ve¯ejném zájmu
takto navrûená komunikace postrádá obratiötÏ pro vozidla záchrann˝ch sloûek tj.mobilní
poûární technika, vozy záchranné sluûby a dalöí,nap¯. popelá¯ské vozy
poslední bod je dotazem: proË není místní komunikace navrûena v tomto stupni dokumentace
v protÏjöí zastavitelné ploöe, kdyû je zde navrûeno mnohem vÏtöí území pro moûnou zástavbu?
Návrh budoucí moûné zástavby a parcelace pozemk˘ je jistÏ p¯edmÏtem dalöího stupnÏ
dokumentace územního plánování podle zákona Ë. 183/2006 Sb.,stavební zákon, p¯esto
p¯edkládám tento návrh :
pozemek parc. Ë. 693/16 podél pozemku parc. Ë. 673 je majetkem MÏsta KaznÏjov,
p¯edpokládala bych proto, ûe ve ve¯ejném zájmu bude Ëást tohoto pozemku zahrnuta do ÚP
jako místní komunikace pro dopravní obsluûnost zastavitelné plochy Z 13. (Pozn: v d¯ívÏjöích
letech zde byla polní cesta, která procházela p¯es zemÏdÏlské pozemky a na opaËné stranÏ se
napojovala na silnici 1/27 )
v p¯íloze p¯ikládám názorovou situaci, kde je mimo jiné, vyznaËen pruh pozemku v öí¯ce cca
6,50 m oddÏleného z pozemku parc. Ë. 673, kter˝ je postaËující pro jednosmÏrn˝ provoz. Tato
oddÏlená Ëást by sice z˘stala v mém vlastnictví, ale byla by vymezena pro budoucí místní
komunikaci, p¯edpokladem je samoz¯ejmÏ vybudování nového sjezdu s pot¯ebn˝mi parametry
pro vjezd a v˝jezd vozidel osobních automobil˘ a v˝öe zmínÏn˝ch vozidel záchrann˝ch sloûek a
souhlas dalöích vlastník˘ dotËen˝ch pozemk˘ v této lokalitÏ. »ást 1,5 m by byla oddÏlena ze
sousedního pozemku tak, aby byla dosaûena pot¯ebná öí¯ka komunikace pro obousmÏrn˝
provoz 8,0 m.
je mi znám §7, odst. 2, vyhl. Ë. 501/2006 Sb. - plochy ve¯ejn˝ch prostranství, kter˝ mimo jiné
¯íká, ûe pro kaûdé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, obËanského vybavení
anebo smíöené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha ve¯ejného
prostranství o v˝mÏ¯e nejménÏ 1000 m2, do této v˝mÏry se nezapoËítávají ve¯ejné komunikace.
Vzhledem k tomu, ûe se ve¯ejnost schází na akcích konan˝ch na nedávno vybudovaném
námÏstí, dále na ploöe pod mÏstsk˝m ú¯adem pop¯. na prostranství u hasiËárny a rovnÏû je k
dispozici sportovní areál, tak si myslím, ûe mezi doporuËen˝mi cca 7 rodinn˝mi domy je
navrhovaná ve¯ejná plocha v rozsahu 750 m2 p¯íliö rozsáhlá a její velikost by se mÏla jeötÏ
zváûit.

ZávÏrem si dovoluji upozornit na Zákon Ë. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
¯ádu: v územním plánu lze vymezit plochu nebo koridor, v nÏmû je rozhodování o zmÏnách v území
podmínÏno smlouvou s vlastníky pozemk˘ a staveb, které budou dotËeny navrhovan˝m zámÏrem, jejímû
obsahem musí b˝t souhlas s tímto zámÏrem a souhlas s rozdÏlením náklad˘ a prospÏch˘ spojen˝ch s
jeho realizací (dále jen dohoda o parcelaci), zpracováním územní studie nebo vydáním regulaËního plánu.
Znovu zd˘razÚuji, ûe si váûím za¯azení pozemku v mém vlastnictví zpÏt do zastavitelné plochy a
vÏ¯ím, ûe m˘j návrh ohlednÏ obsluûné komunikace bude podkladem k dalöímu p¯ípadnému jednání.
Vyhodnocení:
Informace ûadatele, ûe v minulém územním plánu (ÚPM KaznÏjov 2005) je pozemek za¯azen
do zastavitelného území a je tedy na nÏm moûná v˝stavba, se nezakládá na pravdÏ. Na hlavním v˝kresu
je vidÏt ËervenÏ teËkovaná hranice návrhu zastavitelného území v návrhovém období, která vede po
hranici silnice III. t¯ídy mimo dotËenou parcelu. Lokalita je v tomto územním plánu za¯azena do plochy
v˝hledové (bydlení nízkopodlaûní p¯ímÏstského typu) tedy bez moûnosti v˝stavby v návrhovém období.
Ve smyslu námitky je území vymezeno jako plocha, v nÏmû je rozhodování o zmÏnách v území
podmínÏno stÏmlouvou s vlastníky pozemk˘ a staveb, které budou dotËeny navrhovan˝m zámÏrem,
jejímû obsahem musí b˝t souhlas s tímto zámÏrem a souhlas s rozdÏlením náklad˘ a prospÏch˘
spojen˝ch s jeho realizací (dohoda o parcelaci). Dojde tak k vymezení ploch ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ a
parkovacích stání zp˘sobem, kter˝ bude odpovídat úËelnému vyuûití této lokality a proporcionálnímu
zatíûení vöech vlastník˘ pozemk˘ v této lokali. SouËasnÏ jiû není komunikace za¯azena do ve¯ejnÏ
prospÏön˝ch staveb.
Nadále vöak platí poûadavek, aby ¯eöení dopravy v lokalitÏ umoûÚovalo dopravní p¯ipojení
stavebních pozemk˘ jednotliv˝ch vlastník˘ v území a také umoûÚovalo napojení a dopravní obsluhu
navazujících zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘. ZmiÚované navrûené dopravní ¯eöení podél okraje zastavitelné
plochy se jeví jako ekonomicky nep¯imÏ¯ené a tak nerealizovatelné.
9.2) Vyhodnocení p¯ipomínek
V†pr˘bÏhu ve¯ejného projednání ve lh˘tách a za podmínek stanoven˝ch § 52 odst. 3) zák.
183/2006 Sb. byly podány 2 p¯ipomínky, kter˝mi se zab˝valo zastupitelstvo mÏsta KaznÏjov.
Vyhodnocení p¯ipomínek
k†návrhu územního plánu KaznÏjov po ve¯ejném projednání
P¯ipomínka Ë. 1
P¯ipomínku podal:
ZnÏní p¯ipomínky:

MÏsto KaznÏjov, prost¯ednictvím urËeného zastupitele
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MÏsto KaznÏjov uplatÚuje poûadavky na úpravu územního plánu:
1)

Omezit rozsah vymezen˝ch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb tak, aby nebyly vymezeny ty ve¯ejnÏ
prospÏöné stavby, které slouûí pouze pro zajiötÏní komunikací v jednotliv˝ch zastaviteln˝ch
plochách pro bydlení:
- VD1, VD2, VD4, VD5 a VD12.
Tyto zastavitelné plochy budou územním plánem vymezeny jako lokality s podmínkou dohody
o parcelaci. Bude v nich tedy dostateËnÏ zajiötÏno vymezení ploch dopravní ve¯ejné
infrastruktury a vymezení VPS se jeví jako nadbyteËné.

2)

Omezit rozsah lokalit u kter˝ch je podmínkou pro rozhodování po¯ízení územní
studie.Vzhledem k omezení lh˘ty na po¯ízení na 4 roky a vzhledem k tomu, ûe územním
plánem jsou souËasnÏ vymezeny jiné prost¯edky pro zajiötÏní zastavitelnosti lokalit (zejm.
dohoda o parcelaci) bude pot¯eba po¯ízení územní studie omezena na dvÏ lokality:
- plocha p¯estavby P1
- zastavitelná plocha Z5
V obou p¯ípadech se jedná o urbanisticky sloûitÏjöí území, kde je pot¯eba ovÏ¯it studií celkovou
kapacitu lokalit a navrhnout celkov˝ objem zástavby, zp˘sob uspo¯ádání ve¯ejn˝ch prostranství
ap. Povinnost po¯izování územních studií pro lokality s bÏûnou obytnou zástavbou je zbyteËná.

3)

Bude vyuûit poûadavek na uzav¯ení tzv. dohody o parcelaci v rozsahu hlavních rozvojov˝ch
ploch pro bydlení:
-

plocha p¯estavby P7
zastavitelná plocha Z1
zastavitelná plocha Z2
zastavitelná plocha Z3
zastavitelná plocha Z4
zastavitelná plocha Z7
zastavitelná plocha Z8
zastavitelná plocha Z13

D˘vodem pro takové vymezení je nutnost koordinace zájm˘ jednotliv˝ch vlastník˘, kter˝
nem˘ûe b˝t realizována jinak. Uzav¯ená dohoda umoûní v˝stavbu sítí ve¯ejné dopravní a
technické infrastruktury - a v koneËném d˘sledku usnadní realizaci zámÏr˘ jednotliv˝ch
vlastník˘.
Vyhodnocení:
Poûadavek byl formulován p¯ed ve¯ejn˝m projednáním. Pro ve¯ejné projednání byly
p¯ipraveny upravené Ëásti dokumentace, se kterou byla ve¯ejnost seznámena. V upraveném návrhu byly
akceptovány vöechny poûadavky.
P¯ipomínka Ë. 2
P¯ipomínku podal:

Ing. Karel VondráËek
U Studánek 551 331 51 KaznÏjov
dne 24. 9. 2017

ZnÏní p¯ipomínky:
V souvislosti s návrhem opat¯ení obecné povahy Územní plán KaznÏjov p¯edkládám následující
p¯ipomínku, která se t˝ká nedostateËného vymezení ploch obËanského vybavení pro sport a rekreaci v
lokalitÏ Habeö mÏsta KaznÏjov. Dále uvádím, ûe v rámci procesu tvorby územního plánu mÏsta KaznÏjov
bylo na uveden˝ nedostatek jiû nÏkolikrát upozorÚováno, a to konkrétnÏ následujícími podnÏty a
p¯ipomínkami:
-

podnÏtem k územnímu plánu mÏsta KaznÏjov ze dne 28. 11. 2016,
p¯ipomínkou k návrhu územního plánu KaznÏjov ze dne 8. 2. 2017,
p¯ipomínkou k návrhu územního plánu KaznÏjov

Vymezení ploch obËanského vybavení pro sport a rekreaci v lokalitÏ Habeö ze dne 27. 2. 2017.
V urbanistické koncepci územního plánu KaznÏjov je prioritou rozvoje obËanské vybavenosti
ve¯ejného charakteru posílení moûností pro sportovní a rekreaËní vyuûití území. V p¯ípadÏ lokality Habeö
(viz obr. níûe) ovöem p¯edloûen˝ územní plán, i po v˝öe uveden˝ch p¯ipomínkách v pr˘bÏhu jeho tvorby,
plochy obËanského vybavení pro sport a rekreaci neobsahuje, tj. ne¯eöí z hlediska rozvoje území
poûadované pot¯eby stanovené v urbanistické koncepci. S ohledem na tuto skuteËnost proto opakovanÏ
upozorÚuji na uveden˝ nedostatek v dané lokalitÏ touto p¯ipomínkou.
Lokalita Habeö je plnÏ vyuûitá Ëást mÏsta a postrádá moûnost denní rekreace jejich obyvatel zejména dÏtí. Denní rekreaci lze tak realizovat pouze v navazující krajinÏ, která je vöak lesem anebo jin˝mi
p¯írodními plochami, na kter˝ch je vöak dle návrhu ÚP umístÏn územní systém ekologické stability.
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V p¯ípadÏ územního systému ekologické stability se jedná o plochy, které nelze vyuûít z hlediska
umístÏní sportovnÏ rekreaËních za¯ízení a jejich nezbytného zázemí.
Vyuûití jin˝ch ploch mÏsta dle návrhu ÚP je v˘Ëi lokalitÏ Habeö nevhodné jak z hlediska
docházkové vzdálenosti, tak z hlediska urbánních p¯ekáûek — ûeleznice, dopravní zatíûení komunikací, tzn.
pro dÏti zcela nep¯ijatelné. Nejbliûöí dostupná plocha pro sport a rekreaci je v ÚP v˘Ëi lokalitÏ Habeö
navrûena asfaltová plocha ve vsi na ppË. 9/1, na které nelze provozovat míËové hry kromÏ koöíkové, a
která je pro fotbalov˝ sport (podporovan˝ mÏstem KaznÏjov) nevyhovující.
V souËasné dobÏ plochu obËanského vybavení pro sport a rekreaci v lokalitÏ Habeö nahrazuje
sportoviötÏ na pozemcích 574/16 a 574/17, které je ovöem souËástí plochy bydlení a bude pro pot¯eby
bydlení d¯íve Ëi pozdÏji vyuûito. Praktickou pot¯ebu takového sportoviötÏ v lokalitÏ Habeö podtrhuje
návötÏvnost stávajícího sportoviötÏ na pozemcích 574/16 a 574/17, které je aktivnÏ vyuûíváno zejména ze
strany mládeûe, a to nejen z lokality Habeö, ale z celého mÏsta KaznÏjov. Dále je stávající sportoviötÏ
vyuûíváno i ze strany fotbalového klubu FK Bohemia KaznÏjov, a to zejména pro tréninkové jednotky
mládeûnick˝ch t˝m˘. »etnost sportovních aktivit probíhá na stávajícím sportoviöti 2 aû 3 krát t˝dnÏ, vûdy
pod dohledem dospÏlé osoby. V koneËném d˘sledku tak stávající sportoviötÏ nahrazuje nedostatek
sportovních ploch s kvalitním p¯irozen˝m travnat˝m povrchem ve mÏstÏ KaznÏjov, které by byly ve¯ejnÏ
dostupné, a na kter˝ch by bylo moûné provozovat fotbal a dalöí míËové hry.
Moûná varianta ¯eöení v˝öe uvedeného nedostatku byla zpracovateli ÚP KaznÏjov nÏkolikrát
p¯edkládána, a to následujícím zp˘sobem - navrûeno bylo vyuûít pozemek Ë. 344/13 v k. ú. KaznÏjov,
p¯ípadnÏ jeho p¯imÏ¯enou Ëást, jako plochu obËanského vybavení pro sport a rekreaci v lokalitÏ Habeö
(viz situaËní plánek pod textem). D˘vody k vyuûití tohoto pozemku jsou následující:
Vhodná poloha pozemku v˘Ëi lokalitÏ Habeö, která m˘ûe slouûit k denní rekreaci jejich obyvatel
(zejména dÏtí).
V lokalitÏ Habeö mÏsta KaznÏjov nelze uveden˝ nedostatek ¯eöit jinou plochou, která není
lesem. Vhodné parametry plochy (délka, öí¯ka), které umoûÚují realizaci travnatého h¯iötÏ podobn˝ch
rozmÏr˘ jako na stávajícím pozemku 574/16 a 574/17. Zábor pozemku PUPFL má charakter ve¯ejného
zájmu. UvolnÏní souËasn˝ch pozemk˘ 574/16 a 574/17 pro bydlení, tj. podpora v˝stavby ve mÏstÏ
KaznÏjov.
éádost o zapracování ppË. 344/13 do územního plánu jako plocha obËanského vybavení pro
sport a rekreaci byla zpracovateli opakovanÏ p¯edkládána (viz v˝öe uvedené podnÏty a p¯ipomínky).
Text vyhodnocení p¯ipomínky podané k návrhu ÚP KaznÏjov (pouûito z ÚP KaznÏjov):
Uvaûovaná lokalita se nachází na pozemku PUPFL, proto ji není moûné zahrnout do
vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch. Koncepce rozvoje sídla p¯edpokládá, ûe zastavitelné plochy nebudou
vymezovány na úkor PUPFL. Tyto pozemky jsou ve velkém rozsahu dotËeny stávající i navrûenou tÏûbou
nerostn˝ch surovin a dále i navrûen˝m koridorem dopravní infrastruktury (p¯eloûka silnice 1/27). Tuto
situaci nelze dále zhoröovat zabíráním lesní p˘dy pro zástavbu.
Po¯izovatel zde úËelovÏ zamÏÚuje nadmístní v˝znam a moûnosti urbanistického rozvoje mÏsta,
tedy nesluËitelné argumenty. Nesouhlasíme s argumentací, ûe zapracováním poûadavk˘ ZÚR (p¯eloûka
silnice 1/27), pop¯. akceptováním ploch tÏûby (limity území) jsou moûnosti rozvoje sídla ve vztahu k
PUPFL vyËerpány. Na stranÏ 33 od˘vodnÏní je nap¯. uvedeno, ûe plochy tÏûby budou po jejím ukonËení
opÏt zalesnÏny. RovnÏû zde není pojem „zhoröovat" nijak vysvÏtlen - co se zhoröuje, jak a v jakém vztahu
nap¯. ke stabilitÏ krajiny atd.
Koncepce územního plánu zachovává stávající sportovní za¯ízení a navrhuje dalöí doplnÏní
sportovnÏ - rekreaËních za¯ízení (zastavitelná plocha Z10).
Po¯izovatel a projektant se p¯edmÏtem p¯ipomínky v˘bec nezab˝val. Lokalita Habeö v˝znamná samostatná Ëást mÏsta o velikosti malého sídla je vy¯eöena zákresem stavu území s vyplnÏním
proluk, vöe pro bydlení. Ve¯ejn˝ prostor tvo¯í místní komunikace a zbytkové plochy ve¯ejné zelenÏ tam,
kde se (náhodou) jedná o plochy ve vlastnictví mÏsta.
Po¯izovatel argumentuje koncepcí územního plánu. Je - li touto koncepcí Ëást c) v˝rokové Ëásti,
tak upozorÚujeme na Ëást c.1), kdy 4. odráûka text na konci odstavce uvádí: „Prioritou rozvoje obËanské
vybavenosti ve¯ejného charakteru je posílení moûnosti pro sportovní a rekreaËní vyuûití území”. Z návrhu
ÚP pak není z¯ejmé, jak je tato koncepce naplÚována, naopak (v místní Ëásti Habeö) zcela urËitÏ
uplatnÏna není.
Pokud by mÏl projektant urbanistickou koncepci naplÚovat, má zde argumentaËní prostor pro
hodnocení zámÏru - námÏru - naöí p¯ipomínky touto koncepcí od˘vodÚovat. RovnÏû je jako vyhovující
hodnocena docházková vzdálenost do stávajících sportovních za¯ízení ve st¯ední Ëásti sídla.
Zcela tuto argumentaci odmítáme. Pro denní rekreaci obyvatel - dÏtí - nelze p¯ijmout ve vztahu k lokalitÏ
Habeö pozici zastavitelné plochy Z10. Docházková vzdálenost je pojmem, kter˝ není ve vyhodnocení
p¯ipomínky ani v obecné úrovni ÚP vysvÏtlen. Ve skuteËnosti se jedná o vzdálenost p¯esahující 1 km a
trasu, která je vedena p¯es celé mÏsto vËetnÏ jeho centra, silnice I./27, ûeleznici o uvaûovan˝ch stavbách
nemluvÏ, tedy trasu, která není pro dÏti v˘bec p¯ijatelná.
Uveden˝ zp˘sob vyhodnocení p¯ipomínky k návrhu ÚP KaznÏjov je v p¯edloûeném ÚP
pochybn˝ i v následujících souvislostech:
Zpracovatel (projektant) ÚP KaznÏjov a urËen˝ zastupitel pro zpracování územního plánu
nevyvíjeli v rámci jeho tvorby ûádnou snahu o ¯eöení daného nedostatku ve v˝öe uvedené lokalitÏ Habeö i
p¯esto, ûe byli na uveden˝ nedostatek opakovanÏ upozorÚováni a nesnaûili se vést odbornou diskuzi o
moûnosti vyuûití v˝öe uvedené ppË. 344/13 PUPFL jako moûné ¯eöení uvedeného nedostatku.
Nelze souhlasit s vyhodnocením, ûe navrhovan˝ zp˘sobu ¯eöení zabírá lesní p˘dy pro zástavbu.
Nejedná se o zabírání lesní p˘dy pro zástavbu, ale o zabírání lesní p˘dy pro plochy obËanského vybavení
pro sport a rekreaci.
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Zabrání lesní p˘dy pro uveden˝ úËel bylo moûné v ÚP KaznÏjov ¯eöit formou kompenzace
lesních ploch (viz odstavec níûe - V˝chodisko s kompenzací pozemk˘ PUPFL}, tak aby navrûen˝ zp˘sob
¯eöení nemÏl ûádné dopady na zhoröování situace kolem zabírání lesní p˘dy.
V p¯ípadÏ sportovních za¯ízení ve st¯ední Ëásti sídla se jedná o sportovní za¯ízení, která jsou pro
sportovnÏ rekreaËní aktivity podporované mÏstem zcela nevhodné, opÏt viz od˘vodnÏní níûe (jedná se o
asfaltovou plochu na ppË. 9/1, na které nelze provozovat míËové hry kromÏ koöíkové, tj. pro fotbal,
vybíjenou apod. je plocha zcela nevhodná). Plocha uveden˝ nedostatek v lokalitÏ Habeö ne¯eöí.
S ohledem na v˝öe uvedené skuteËnosti je patrné, ûe p¯edloûen˝ ÚP KaznÏjov není v souladu s
prioritami v koncepci ÚP, tj. v lokalitÏ Habeö neposkytuje moûnosti pro posílení obËanské vybavenosti
ve¯ejného charakteru pro sportovní a rekreaËní vyuûití území.
V˝chodisko s kompenzací pozemk˘ PUPFL
S ohledem na vöe v˝öe uvedené uvádím následující v˝chodisko pro ¯eöení uvedeného
nedostatku v ÚP KaznÏjov, tj. ¯eöení nedostateËného vymezení ploch obËanského vybavení pro sport a
rekreaci v lokalitÏ Habeö.
Zapracování ppË. 344/13 do návrhu územního plánu jako plochu obËanského vybavení pro
sport a rekreaci s následující podmínkou. Uvedená ppË. 344/13 m˘ûe b˝t vyuûita jako plocha obËanského
vybavení pro sport a rekreaci pouze v p¯ípadÏ, ûe bude v rámci obce KaznÏjov, nebo sousedních obcích
provedeno zalesnÏní jiného pozemku se stejnou nebo vÏtöí v˝mÏrou.
Uvedené ¯eöení odpovídá koncepci ÚP KaznÏjov, nezhoröuje situaci zabírání lesní p˘dy,
¯eöí uveden˝ nedostatek ploch obËanského vybavení pro sport a rekreaci v lokalitÏ Habeö.
Vyhodnocení:
Uvaûovaná lokalita se nachází na pozemku PUPFL, proto ji není moûné zahrnout do
vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch. Koncepce rozvoje sídla p¯edpokládá, ûe zastavitelné plochy (v souladu
s poûadavkem orgánu státní ochrany les˘) nebudou vymezovány na úkor PUPFL.
Koncepce územního plánu zachovává stávající sportovní za¯ízení a navrhuje dalöí doplnÏní
sportovnÏ - rekreaËních za¯ízení (zastavitelná plocha Z10). RovnÏû je jako vyhovující hodnocena
docházková vzdálenost do stávajících sportovních za¯ízení ve st¯ední Ëásti sídla (cca 700 m od st¯ední
Ëásti lokality) a u ökolního areálu (dalöích cca 550 m).
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POUéÍVANÉ ZKRATKY:
PÚR »R
MMR
MéP
»KA
»SN
ZÚR
ORP
ÚAP
ÚP
GIS
ÚPD
KN
DSP
DÚR
RD
VPO
VPS
EVL
VKP
ÚSES
NRBK
LBC
LBK
OP
PUPFL
KPÚ
ZPF
BPEJ
CHLÚ
DP
»D
TI
»OV
DN
TS
VN
VTL
STL
RD
BD

Politika územního rozvoje »eské republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj »eské republiky
Ministerstvo ûivotního prost¯edí »eské republiky
»eská komora architekt˘
Ëeská státní norma
Zásady územního rozvoje (PlzeÚského kraje)
obec s†rozöí¯enou p˘sobností (Kralovice)
územnÏ analytické podklady
územní plán
geografick˝ informaËní systém
územnÏ plánovací dokumentace
katastr nemovitostí
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro územní rozhodnutí
rodinn˝ d˘m / rodinné domy
ve¯ejnÏ prospÏöné opat¯ení
ve¯ejnÏ prospÏöná stavba
evropsky v˝znamná lokalita (soustava Natura 2000)
v˝znamn˝ krajinn˝ prvek
územní systém ekologické stability
nadregionální biokoridor
lokální biocentrum ÚSES
lokální biokoridor ÚSES
ochranné pásmo
pozemky urËené k plnÏní funkce lesa
komplexní pozemkové úpravy
zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond
bonitovaná p˘dnÏ ekologická jednotka
chránÏné loûiskové území
dob˝vací prostor
»eské dráhy
technická infrastruktura
Ëistírna odpadních vod
vnit¯ní pr˘mÏr potrubí
transformaËní stanice
vysoké napÏtí
vysokotlak˝ plynovod
st¯edotlak˝ plynovod
rodinn˝ d˘m
bytov˝ d˘m

58

