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1. pohled na město a okolí
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Krajina ve m ěstě



Výkres Koncepce krajiny



































Výkres Územní systém ekologické stability



















































Lokality



Mže – Lochotínské louky: popis lokality
Krajinné zázemí centra města a Vinic s levobřežní nivou Mže a lesnatým zlomovým 
svahem s Lochotínským parkem navazujícím na areál zoologické zahrady. Lokalitu 
protíná památné stromořadí Alej Kilometrovka. Součástí jsou domy se zahradnickými 
provozy a čtyři skupiny zahrad a zahrádek s chatami a domky. Při Lochotínské ulici je 
prodejna květin a školkařských výpěstků, na břehu Mže oplocený areál poříčního parku.



Mže – Lochotínské louky: podmínky využití

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
Obsah:
Plochy potoků, rybníků, řek a nádrží vymezené za účelem zajištění podmínek pro nakládání 
s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území.

HLAVNÍ VYUŽITÍ 
• přirozené, upravené a umělé vodní toky a plochy pro vodohospodářské a rekreační využití 

a ekologickou stabilizaci krajiny

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• stavby a zařízení pro chov ryb
• prvky krajinné struktury (např. liniové a plošné porosty, louky, drobné vodní plochy a 

vodoteče) - pokud nejsou definovány jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• vodohospodářská zařízení a úpravy (např. jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy aj.)
• objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení)
• stavby a zařízení pro vodní sporty

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• veškerý způsob užívání, stavby, objekty a zařízení neodpovídající charakteristice hlavního, 

přípustného nebo podmínečně přípustného využití plochy



PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 

Obsah:
Plochy zemědělského půdního fondu (orné půdy, travních porostů a trvalých a speciálních 
kultur) sloužící pro převažující zemědělské využití, dále pozemky staveb, zařízení a jiných 
opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 
• zemědělsky využívaná půda (orná půda, travní porosty, trvalé a speciální kultury - např. 

sady, zelinářské a květinářské kultury)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy a skladování plodin (např. 

seníky, stodoly, hnojiště a silážní jámy
• ohrady pro pastvu dobytka a koní ve formě jednoduchého dřevěného ohrazení 

případně elektrických ohradníků vč. lehkých přístřešků pro zvířata
• účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
• jezdecké stezky
• prvky krajinné struktury (např. liniové a plošné porosty, louky, drobné vodní plochy 

a vodoteče) – pokud nejsou definovány jako samostatná plocha s rozdílným způsobem
využití

• přístřešky, odpočivadla



PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost 

a prostupnost krajiny
• objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) 
• rozhledny a vyhlídkové věže 
• nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, 

tubusy)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• veškerý způsob užívání, stavby, objekty a zařízení neodpovídající charakteristice 

hlavního, přípustného nebo podmínečně přípustného využití plochy
• jakékoli stavby a zařízení pro bydlení nebo ubytování samostatné nebo 

integrované do staveb přípustných, event. podmíněně přípustných; výjimku tvoří 
stávající objekty

• fotovoltaické parky, větrné elektrárny



PLOCHY LESNÍ 

Obsah:
Plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa - hospodářské, rekreační a ochranné lesy, 
pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní 
a technické infrastruktury. 

HLAVNÍ VYUŽITÍ 
• lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití a pro ekologickou stabilizaci krajiny

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• lesnické školky a arboreta
• účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
• jezdecké stezky
• přístřešky, odpočívadla 
• dětská hřiště a hřiště bez zvláštního vybavení



NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• veškerý způsob užívání, stavby, objekty a zařízení neodpovídající charakteristice 

hlavního, přípustného nebo podmínečně přípustného využití plochy
• jakékoli stavby a zařízení pro bydlení nebo ubytování samostatné nebo integrované 

do staveb přípustných, event. podmíněně přípustných; výjimku tvoří stávající objekty 
hájoven a dalších staveb a zařízení pro zajištění správy a provozu

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZA ŘÍZENÍ
• komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost 

a prostupnost krajiny
• objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení)
• rozhledny a vyhlídkové věže 
• nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, 

tubusy)
• prvky krajinné struktury (např. liniové a plošné porosty, louky, drobné vodní plochy 

a vodoteče) – pokud nejsou definovány jako samostatná plocha s rozdílným
způsobem využití



PLOCHY PŘÍRODNÍ 

Obsah: 
Plochy přírodní jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody 
a krajiny, zahrnují plochy krajinné struktury s porosty dřevinnými, keřovými a travními.

HLAVNÍ VYUŽITÍ 
• travní porosty, louky, pastviny
• liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

(např. stromořadí, remízy, meze, keřové pláště)
• břehové porosty řek

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• jezdecké stezky
• účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
• rekreační plochy přírodního charakteru (např. pobytové louky)
• dětská hřiště a hřiště bez zvláštního vybavení
• přístřešky, odpočívadla
• vodní plochy



PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu a pro přístupnost krajiny
• objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení)
• rozhledny a vyhlídkové věže
• nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy)
• prvky krajinné struktury (např. liniové a plošné porosty, louky, drobné vodní plochy 

a vodoteče) – pokud nejsou definovány jako samostatná plocha s rozdílným způsobem
využití

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• veškerý způsob užívání, stavby, objekty a zařízení neodpovídající charakteristice 

hlavního, přípustného nebo podmínečně přípustného využití plochy
• nepřípustné jsou jakékoli stavby a zařízení pro bydlení nebo ubytování samostatné 

nebo integrované do staveb přípustných, event. podmíněně přípustných
• fotovoltaické parky, větrné elektrárny



PLOCHY PARKŮ A PARKOVÝCH ÚPRAV

Obsah: 
Plochy samostatných parků a parkově upravených ploch s doprovodnými zařízeními 
pro krátkodobou rekreaci.

HLAVNÍ VYUŽITÍ 
• parkově upravené plochy 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• účelové komunikace nezbytné pro obsluhu pozemků
• samostatně umístěné stánky pro drobný prodej
• dětská hřiště a hřiště bez zvláštního vybavení
• přístřešky, odpočívadla
• veřejná WC
• rekreační plochy přírodního charakteru (např. pobytové louky)



PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ - STAVBY, OBJEKTY A ZA ŘÍZENÍ

• komunikace cyklistické a pěší sloužící pro místní obsluhu 
• amfiteátry
• stavby a zařízení veřejného stravování 
• stavby a zařízení pro kulturu a církev 
• odstavné a parkovací plochy osobních automobilů sloužící pro místní obsluhu parku 
• zařízení pro MHD (zastávky, točky apod.)
• objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) 
• rozhledny a vyhlídkové věže
• stavby a zařízení pro zajištění správy a provozu
• drobná sadovnická architektura (lavičky, altány, fontány), zařízení mobiliáře (orientační 

systém, odpadkové koše ap.) a přístřešky, odpočívadla 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
• veškerý způsob užívání, stavby, objekty a zařízení neodpovídající charakteristice 

hlavního, přípustného nebo podmínečně přípustného využití plochy



Útvar koncepce a rozvoje m ěsta Plzn ě

www.ukr.plzen.eu

Děkujeme Vám za pozornost
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