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A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, ÚPD vydané krajem, 
popřípadě z dalších širších územních vztahů 
 
I. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR pro územní obvod města Plzeň 
Politika územního rozvoje byla schválena vládou ČR dne 20. 7. 2009. 
 
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: 
      -    ve  veřejném  zájmu  chránit a rozvíjet přírodní  a civilizační a kulturní  hodnoty území 
 

- podporovat polycentrický  rozvoj sídelní struktury, vytvářet  předpoklady  pro posílení     
      partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi 
 
- vytvářet  předpoklady  pro  polyfunkční  využívání  opuštěných  areálů  a  ploch  ( tzv.    
      brownfields), hospodárně využívat zastavěné území a zajistit  ochranu  nezastavěného   
      území (zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně  minimalizace její 
      fragmentace 
 

      -    vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování ÚSES 
 

- podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a      
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny 

 
      -     zlepšovat  dostupnost, zejména  uvnitř  rozvojových  oblastí, rozšiřováním sítě veřejné  
             hromadné dopravy šetrné k životnímu prostředí 
 

- vytvářet  podmínky  pro preventivní ochranu území a  obyvatelstva před potenciálními  
      riziky a  přírodními katastrofami v území (např. záplavy) s cílem minimalizovat rozsah    
      případných  škod,vytvářet  podmínky pro zvýšení přirozené retence  srážkových vod v 
      území  s ohledem  na strukturu  o sídlení  a kulturní  krajinu  jako alternativy  k  umělé    
      akumulaci vod 
 
- pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje  území, poža - 
      dovat  jeho  řešení  ve všech potřebných  dlouhodobých  souvislostech, včetně  nároků 
      na veřejnou infrastrukturu 
 

 
Podle Politiky územního rozvoje ČR, 2009 leží Plzeň na rozvojové ose OS 1 a v rozvojové 
oblasti OB 5. 
 
OB5 Rozvojová oblast  Plzeň 
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Plzně. Jedná se o silnou 
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní 
význam, rozvoj podporuje poloha na dálnici D5 a na III. tranzitním železničním koridoru. 
 
OS1 Rozvojová osa Praha – Plzeň – hranice ČR (Německo) 
Území ovlivněné dálnicí D5, železniční tratí č. 170 v úseku Praha – Stříbro (III. tranzitní 
železniční koridor) a spolupůsobením center osídlení Hořovice, Rokycany, Stříbro a Tachov. 
Navazuje na rozvojovou osu v zahraničí. 
 
II. Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje pro územní obvod  
města Plzeň 
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Cíle územního plánování: 
 
 

-  výstavbu  ve  městě  usměrňovat s  cílem  omezit  vznik  nových  satelitních obytných     
             lokalit  vyvolávajících  nadměrné infrastrukturní investice 
 

-  k  vymezování  nových  rozvojových ploch  na  pozemcích, které  jsou  součástí  ZPF,  
       přistupovat  až  po využití  vnitřních  rezerv sídel, areálů  brownfields a  intenzifikaci   
       využití stávajících podnikatelských areálů 
 

      -      racionálním využitím území minimalizovat  negativní  dopady hospodářského rozvoje    
             zejména životní prostředí 
 

-  při  urbanistickém  rozvoji a  intenzifikaci využití  zastavěného území  minimalizovat 
       fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity  krajiny 

 
      -      k  ochraně  volné   krajiny je nutné  podporovat  intenzifikaci  využití  zastavěných a   
             zastavitelných ploch 
 

-  plochy  pro  výstavbu   plošně   rozsáhlých  slunečních  elektráren ve  volné   krajině    
       nebudou  vymezovány   Preferovat   lokalizaci  těchto elektráren pouze na vhodných         

             objektech (průmyslové  a logistické areály). 
 

-    řešit  protipovodňovou  ochranu územně  plánovacími opatřeními,  zejména  zlepšovat  
retenční   schopnost  krajiny  a  zpomalovat  odtok  z povodí na úsecích  vodních toků 
přitékajících na území města a umožnit volný odtok vody ze zastavěného  území města 

         
- v  ZUR PK je vymezena  pro výrobní funkce nová rozvojová zóna Litice - Radobyčice  
      (město nepodporuje tuto průmyslovou zónu – usnesení č. 361 ze dne 18.6. 2009) 

 
 
Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v Politice územního 
rozvoje ČR: 
 
OB5 Rozvojová  oblast  Plzeň: 

- v územním plánu vymezit dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj bytové výstavby a 
obslužných funkcí 

 
      -    usměrňovat  suburbanizační  tendence rozvoje města, zejména s ohledem na infrastruk-   
            turní   předpoklady  území, soudržnost obyvatel území (nevytvářet  funkční a  sociálně  
            oddělená satelitní sídla) 
 
 
OS1 Rozvojová osa Praha – Plzeň – hranice ČR: 

- vytvářet podmínky pro využití  rekreačního potenciálu území pro cestovní ruch 
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Vymezení veřejně prospěšných staveb dle ZUR PK týkajících se území města: 

- 26/02 - Plzeň, západní dálniční přivaděč 
- 20/01 - Plzeň, průtah silnice 
- 20/07 - Černice (MÚK s D5) – Losiná (MÚK s I/19), přeložka 
- 27/05 - Plzeň – Třemošná, zkapacitnění 
- 27/06 - Plzeň, průtah silnice I/27 
- 180/1 - Kyšice – Dýšina – Chrást, přeložka se západními obchvaty sídel 
- 180/4 – Třemošná, přeložka s jižním obchvatem (vedoucí po hranici města) 
- 203/03 - Plzeň, napojení silnice I/20 na dálniční přivaděč 
- 233/01 - přeložka Dýšina – Zábělá 
- C1 - koridor cyklostezky Praha – Plzeň – Regensburg 
- C2 - koridor cyklostezky Plzeň – Klatovy – Železná Ruda 
- C3 – koridor cyklostezky Železná – Bělá pod Radbuzou – Stříbro – Pzeň 
- 160/01 – trať č. 160 Plzeň – Žatec, v delším výhledu se předpokládá zdvoukolejení, 

modernizace a směrové úpravy tratě do Kaznějova na vyšší a jednotnou rychlost 
- 170/03 – trať č. 170 – výstavba III. tranzitního koridoru 
- 183/01 - trať č. 183 – úsek Plzeň – Přeštice – zdvojkolejení, směrové úpravy 
- 180/01 – trať č. 180 – elektrizace, zdvojkolejení, směrové úpravy 
- E3 – propojení uzlu 110/22 kV Černice se stávající R400/110 kV Chrást vedením 110 

kV 
 

      
Vymezení veřejně prospěšných opatření dle ZUR PK týkajících se území města:                   

-    nadregionální biocentrum 
- nadregionální biokoridor 
- regionální biocentrum 
- regionální biokoridor 

 
Předpokládaný termín vydání aktualizovaných ZÚR PK je v polovině roku 2012. 
 
 
III. Požadavky na řešení širších vztahů a vazeb na sousední obce 
Řešení požadavků dotýkajících se širších vztahů se bude týkat především liniových prvků 
územního plánu (komunikace, cyklotrasy,  sítě technické infrastruktury, územní systém 
ekologické stability atd.). V případě, že dojde k návrhu nových tras těchto liniových prvků 
v rámci řešení ÚP města Plzeň s vazbou na sousední obce bude nutno zabezpečit koordinaci a 
provázání těchto prvků v územních plánech sousedních obcí. Z hlediska funkční koordinace je 
třeba vyhodnotit styk s obcemi především s obcí Vejprnice, Losiná, Zruč- Senec, Chotíkov a 
Starý Plzenec. 
 
Obec Vejprnice : 
- koordinovat novou lesní stezku pro chodce a cyklisty mezi Vejprnickým potokem a 
železniční tratí Plzeň – Domažlice, která by pokračovala i na území Plzně minimálně 
k podjezdu trati „U Brůdku“.  
- vybudovat zpevněnou plochu na umístění kontejnerů na separovaný odpad na výjezdu 
z obytné zóny „Na Chrastech“ na pozemcích parc. č. 1028/6 a 1028/7  v k.ú. Křimice  
 
Obec Chotíkov: 
- zajistit návaznost cyklotrasy a trasy horkovodu 
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Obec Starý Plzenec: 
- koordinovat  přívodní řady na vodojem Ostrá Hůrka, cyklotrasy ( při trati a v údolí Úslavy) a 
ÚSES 
- držet stávající funkci pro výrobu a služby za Olympií 
 
Obec Losiná: 
- respektovat trasu silnice I/20 
 
 
 
B. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 
 
Podkladem pro tvorbu územního plánu jsou územně analytické podklady, doplňující 
průzkumy a rozbory, zpracované studie např. (Plzeň – okolí Chlumu, Plzeň – Červený 
Hrádek, Zábělá a Újezd a Plzeň – Černice), dále Posouzení ovlivnění průchodu velkých vod 
při úplném záboru pasivní zóny záplavového území, generely a další. 
Podkladem budou také uplatněné náměty občanů a návrh OŽP MMP na úpravu ÚSES 
v souladu s usnesením ZMP č. 366 ze dne 16. 6. 2011. 
Dále město v souladu s usnesením ZMP č. 664 ze dne 8. 12. 2011 vyhlásilo ke dni 12. 12 
2011 veřejnou ideovou urbanistickou soutěž, jejímž cílem je získat nové názory na řešení 
urbanistické koncepce vnitřní části města vymezené městským okruhem. Ukončení soutěže, 
jejíž výsledky budou podkladem pro nový územní plán, je v březnu 2012. 
 
Z územně analytických podkladů ORP Plzeň (aktualizace 2010) a doplňujících průzkumů a 
rozborů pro řešení ÚP Plzeň vyplývají následující požadavky: 

- respektovat limity využití území 
- respektovat zjištěné hodnoty území – viz. kap.F. tohoto zadání 
- prověřit nejvýznamnější požadavky na provedení změn v území viz. kap. A. a C. 

tohoto zadání 
      -    respektovat  závěry rozboru udržitelného rozvoje území vyplývající ze SWOT analýzy 

 

Využít příležitosti: 
 
      -    využití ploch po těžbě nerostných surovin – rekreační plochy, zalesnění, prvky zeleně 

- realizace komplexního systému  protipovodňových opatření  na  území města v soula- 
      du  s výsledky   studie   Povodňový   model  Plzeň  a  v  souladu  s  usnesením   ZMP 

            č. 724/2005 
- budování moderní dopravní infrastruktury, např. vyvedení tranzitní dopravy mimo 

obydlené oblasti s cílem snížení negativních účinků dopravy (emise a hluku) na 
obyvatelstvo 

- využití územního plánu a komplexních pozemkových úprav k zabezpečení trvalého 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 

- modernizace a rekonstrukce silnic včetně vybudování přeložek a obchvatů, omezení 
rostoucí intenzity dopravy na průtahu městem, zkvalitnění propojení na sousední 
regiony  

- možnost realizace chybějících vodovodních a kanalizačních řadů 
- využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie 

      -     fotovoltaické  panely   budou   umisťovány  mimo  plošně   památkově  chráněná 
            území. Tento požadavek bude prověřen v návrhu územního plánu 

- zabývat se nedostatkem ploch  pro výstavbu domovů pro seniory a mateřských školek 
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- přeměna a využití stávajících areálů, tzv. brownfields, jedná se především o využití 
areálů bývalých kasáren, některých průmyslových areálů a nevyužívaných ploch 
železniční dopravy (např. areál dopravních podniků v Cukrovarské ulici, areál kasáren 
Zátiší či areál Jateční ulice – železnice) 

 
 
Potlačit hrozby: 
 
      -    střetu těžby se zájmy ochrany přírody a krajiny  
      -    znečištění kvalitních zdrojů pitné vody 

- rizika lokálních povodní doprovázené zvýšenou erozí půdy v území s vyšším podílem 
sklonité orné půdy 

- urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny především umisťováním budov 
- pokračujícího záboru zemědělské půdy 
- růstu intenzity dopravy na stávajících (kapacitně a technicky nevyhovujících) silnicích 
-  riziko růstu počtu dopravních nehod  
- závislosti  na  ÚV  Homolka  jako  jediném zdroji  pitné  vody pro město Plzeň,  tedy   
      ochránit náhradní zdroj 

 
 
 
 
 
Rozvíjet silné stránky území: 
 

- zpracovanou energetickou koncepci města 
- zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod je třeba řešit v souladu 

s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje. 
- zpracovaný Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně 
- existenci přírodního parku Horní Berounka 
-    polohu území na III.TŽK s tratí č. 170 a jeho větve (trať č. 180), zajišťující napojení 

na evropskou železniční síť 
      -    polohu na dálnici D5, jež je součástí celoevropské silniční sítě 

- kvalitní vybavenost zdravotnickými zařízeními 
- bohatý kulturně –historický potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 
- kvalitní sportovní potenciál 

 
 
Odstranit nebo zmírnit slabé stránky území: 
 

- vysokou míru poddolovaných a ložiskových území, která omezují rozvoj města 
- velkou rizikovost v možnostech znečištění povrchové a podzemní vody jako 

nepřijatelné z hlediska plnění enviromentálních cílů (eroze, vrty) 
- velkou hlukovou zátěž v bezprostřední blízkosti významných komunikací přesahující 

hygienické limity a hlukovou zátěž z jiných zdrojů hluku 
- úbytek zemědělské půdy, především tlak na půdu I. a II. třídy ochrany 
- nedobudovanou základní dopravní infrastrukturu 
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C. Požadavky na rozvoj území obce 
 
Požadavky na rozvoj města vycházejí z širšího kontextu hospodářského  
a demografického vývoje, který je v regionu charakterizován mírným ekonomickým růstem i 
růstem počtu obyvatel. 
 
Hlavním předpokladem pro zdravý růst města je uplatňování zásad udržitelného rozvoje, to 
znamená harmonizace hospodářského růstu, sociální soudržnosti a vysoké kvality životního 
prostředí. Cílem je rozvíjet město jako příjemné místo k životu, k práci i trávení volného času 
obyvatel. Plzeň chce poskytovat atraktivní příležitosti pro uplatnění vysoce kvalifikovaných 
pracovníků všech profesí. To umožní pokračování tradice Plzně jako silného hospodářského, 
správního, kulturního a společenského centra západních Čech. 
 
Hlavním cílem rozvoje města je především další rozvoj základních městských funkcí,  
podpořený návrhem vhodných zastavitelných ploch a to za požadavku zachování ekologické 
stability území a vytvoření předpokladů odpovídajícího vybavení území dopravní a 
technickou infrastrukturou. Tím bude splněn jeden z hlavních cílů a úkolů územního 
plánování spočívající ve stanovení dostatečného a odůvodněného množství nových 
dostupných ploch pro zástavbu. 
 
 
Z hlediska hospodářského rozvoje je důležitá dostatečná nabídka rozvojových ploch pro vědu, 
výzkum a výrobu s vyšší přidanou hodnotou i jiné formy hospodářské činnosti, pro které lze 
v některých případech využít i přestavbová území. Zcela je vyloučen rozvoj těžkého průmyslu 
a dalších výrob, který by svými negativními vlivy narušil kvalitu životního prostředí. Naopak 
i nadále musí existovat nabídka ploch výroby a skladování.  
 
Z hlediska rozvoje bydlení je nutné vytvořit územní předpoklady pro různé formy bytové 
zástavby. Dostatečná nabídka ploch pro bydlení omezí nežádoucí suburbanizační tendence. 
 
Fungování města jako silného regionálního centra vyžaduje zajištění územních předpokladů 
pro umístění významných kulturních, sportovně rekreačních, školských  
a společenských zařízení, zdravotnických a sociálních služeb. 
 
Návrh územního plánu Plzně bude zpracován v souladu s platnou legislativou pro celé správní 
území města Plzně. Jedná se o území, které je vymezeno souborem následujících katastrálních 
území: Bolevec, Plzeň, Radčice u Plzně, Křimice, Skvrňany, Valcha, Litice  
u Plzně, Radobyčice, Černice, Bručná, Hradiště u Plzně, Doudlevce, Koterov, Božkov, 
Lobzy, Červený Hrádek u Plzně, Újezd, Bukovec, Doubravka, Plzeň 4, Malesice, Dolní Vlkýš 
a Lhota u Dobřan. 
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 
 

- řešit území města tak, aby nedošlo k zásadnímu ovlivnění a změnám požadavků 
demografických, sociálních a ekonomických, které byly již dříve definovány  
a zakotveny v platném územním plánu (podstatná změna velikosti města, zásadní 
změna orientace jeho ekonomické základny); 

- definovat úměrné plochy rozvoje pro návrhové období a rezervy pro dlouhodobý 
výhled;  
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- nové návrhové plochy orientovat přednostně do území, která již jsou v platném 
územním plánu vymezena jako potenciální území dalšího rozvoje (PUDR)  
a odpovídají dlouhodobým koncepčním strategiím; 

- nové zastavitelné plochy navrhovat přednostně ve vazbě na zastavěné území; 
- zvážit vhodné změny funkčního využití v  zastavěném a v již vymezeném 

zastavitelném území v důsledku sociálně ekonomického vývoje ve společnosti;  
- navrhnout v odůvodněných případech transformaci brownfields s původní výrobní 

funkcí na území s novým způsobem využití; 
- navrhnout vyváženě plochy s rozdílným způsobem využití jak v rámci celého 

města, tak v rámci jeho jednotlivých částí; 
- zachovávat princip polyfunkčních území; 
- vytvořit podmínky pro vznik pracovních příležitostí v dosahu obytných území; 
- eliminovat negativní střety výroby s dalšími městskými funkcemi vložením 

přechodových funkcí (smíšená území, koridory zeleně) 
- preferovat dostavbu území před záborem zemědělského půdního fondu  

a přírodních ploch, omezit rozvoj na kvalitní zemědělské půdě, maximálně chránit 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany;  

- neumisťovat na území města výrobu a činností s negativními vlivy na životní 
prostředí a s vysokými dopravními nároky, prvotní zpracování surovin;  

- navrhovat plochy pro vědu, výzkum a výrobu s vyšší přidanou hodnotou  
- navrhnout plochy pro různé formy bydlení v dostatečném rozsahu a využitelnosti 

v časovém horizontu tak, aby byly v maximální možné míře omezeny 
suburbanizační tendence; 

- zajistit předpoklady zvyšování obytného standardu města zejména důslednou 
ochranou stávajících veřejných prostorů, veřejné zeleně a míst pro krátkodobou 
rekreaci; 

- zajistit rozvojové plochy pro regionálně významná kulturní, sportovně rekreační, 
školská a společenská zařízení, zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb;  

- vytvořit a chránit plochy pro umístění veřejné a občanské vybavenosti ve vhodné 
docházkové vzdálenosti; 

- stávající plochy pro rekreaci ponechat v maximální možné míře pro svůj původní 
účel, tedy pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně  
a nízkým prostavěním území formou rekreačních chat. Jako principiálně nevhodné 
je třeba chápat plošné změny těchto rekreačních území ve prospěch území pro 
bydlení;  

- návrhem územního plánu nebudou dotčeny podmínky ochrany historických  
a kulturních hodnot v území, zejména památkově chráněných území a kulturních 
památek 

- respektovat nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek (ÚSKP) chráněných dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči 

- respektovat hranice vyhlášených území s památkovou ochranou (městské  
a vesnické památkové rezervace a zóny); 

- podle účelnosti vymezit v územním plánu plochy a koridory územních rezerv 
s cílem prověřit možnost budoucího využití pro stanovený účel. Ve vztahu 
k budování dopravní a technické infrastruktury stanovit případně etapizaci. 
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D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou 
koncepci a koncepci uspořádání krajiny) 
 
Plošné uspořádání území 
Území bude územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití podle § 4-19 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. S ohledem na rozdílné nároky na prostředí se území člení územním 
plánem na plochy, které se s přihlédnutím k účelu a podrobnosti popisu a zobrazování 
v územním plánu vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2 dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 
501/2006 Sb. 
KÚPK, odbor životního prostředí požaduje, aby plochy skladebných prvků ÚSES byly 
v návrhu ÚP přednostně vymezeny jako plochy přírodní podle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
a jako takové byly v rámci koncepce uspořádání krajiny považovány za nestavitelné, 
s výjimkou podmínečné možnosti umístění nezbytných staveb technické a dopravní 
infrastruktury. Tento požadavek bude prověřen v rámci zpracování návrhu územního plánu. 
 
Urbanistická koncepce 
Územní plán stanoví základní urbanistickou koncepci města, vymezí zastavitelná,  
nezastavitelná území a přestavbová území.. Z hlediska ochrany hodnot v území vytvoří 
podmínky pro ochranu krajiny před masivním nekoordinovaným rozšiřováním zástavby, 
k udržení citlivé  
a proporcionální rovnováhy mezi  zastavitelnými – urbanizovanými a nezastavitelnými – 
neurbanizovanými územími. Současně vytvoří územní plán podmínky pro zachování 
historických a kulturních hodnot v území. 
 
Návrh územního plánu svým charakterem, především způsobem funkčního využití území, ani 
rozsahem neovlivní zásadním způsobem stabilizovanou urbanistickou strukturu města Plzně, 
zakotvenou v platném územním plánu. Z hlediska širších vztahů v území a vazeb na sousední 
obce nedojde k žádným podstatným změnám, které by tyto vztahy narušily. 
 
Rozvoj města je třeba usměrňovat tak, aby nevznikaly zbytečně náročné dopravní vztahy, 
tj. rozvojová území orientovat přednostně na plochy uvnitř města, a to zejména na ty, které 
mají zajištěnou nebo výhledově předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou veřejnou 
dopravou. U těchto rozvojových území je třeba zajistit vysokou efektivitu plošného využití 
území. Naopak nevytvářet podmínky pro vznik nových rozvojových území ve stavebně 
odloučených oblastech vzdálených od centra města s vysokými nároky na dopravní  
a technickou infrastrukturu a provoz MHD. 
 
Při tvorbě územního plánu nepodporovat vznik a rozvoj velkých monofunkčních oblastí 
vytvářejících vysoké přepravní nároky, u současných monofunkčních území podporovat 
diverzifikaci funkčních náplní (panelová sídliště, velkoplošné výrobní zóny). 
Funkce náročné na dopravní obsluhu situovat na okraj města s vazbou na okružní komunikace 
schopné dobře přenášet požadované dopravní zátěže. 
 
Město vyhlásilo koncem roku 2011 ideovou urbanistickou soutěž, jejímž cílem je  získat nové 
názory na řešení urbanistické koncepce vnitřní části města vymezené městským okruhem.   
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- řešit město jako vyvážený harmonický celek, jako komplex ploch a prvků 
přírodního i umělého charakteru; 

- respektovat a posílit centrum města návrhem odpovídající plochy s rozdílným 
způsobem využití; 
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- územně chránit historické jádro, vyhlášenou městskou památkovou rezervaci, 
městské památkové zóny, vesnické památkové rezervace a vesnické památkové 
zóny 

- zdůraznit pozitivní rysy urbanistické struktury města a základní kompoziční 
principy; 

- potvrdit stabilizované urbanistické celky s jejich stávajícím charakterem a hladinou 
zástavby, chránit hodnotná území a posilovat jejich identitu; 

- zvýraznit kompoziční osy hlavních částí Plzně, městské třídy - původní císařské 
silnice - směřující radiálně do středu města a potvrdit jejich význam návrhem 
vhodného funkčního využití; 

- respektovat při návrhu dominantní stavby, významné urbanistické dominanty, 
zachovat pohledové osy vhodnou volbou ploch s rozdílným způsobem využití, 
stanovením podmínek prostorového uspořádání, příp. požadavky na zpracování 
podrobnější dokumentace; 

- respektovat charakter plochých terénních hřbetů a říčních teras oddělených 
poměrně mělkými a širokými říčními údolími; 

- podporovat regeneraci základních městských funkcí a systémů v existujících 
plochách, zastavitelné plochy řešit tak, aby sídlo ve vhodných lokalitách 
zahušťovaly, minimalizovaly tím zábor krajiny a omezovaly další extenzivní 
rozvoj města na přijatelnou míru; 

- podpořit princip rozvolňování zástavby směrem od centra města k jeho okrajům 
- zohlednit městské části s jádry původních vesnic (Bukovec, Červený Hrádek, 

Dolní Vlkýš, Hradiště, Koterov, Malesice, Radčice, Radobyčice), které mají 
svébytný vývoj, navrhnout vhodnou plochu s rozdílným způsobem využití  
pro centrální části těchto celků;  

- pro stávající i rozvojové plochy stanovit přiměřené intenzity zástavby zajištující 
všestranně vyvážený rozvoj; 

- nové rozvojové plochy podmínit vyhovující a dostatečnou kapacitou dopravní  
a technické infrastruktury a bezkonfliktností z hlediska ochrany veškerých hodnot 
území stanovených na základě znalostí vycházejících ze závěrů územně 
analytických podkladů; 

- dbát při návrhu rozvojových ploch na založení odpovídajícího podílu zeleně  
a veřejných prostorů; 

- potvrdit plochy pro hromadnou rekreaci již vymezené v platném územním plánu, 
zvážit jejich další rozvoj;  

- řešit problematické umístění lokalit zahrádek pod hrázemi rybníků a v záplavovém 
území řek, zejména z důvodu rizik spojených se záplavovým územím; 

- řešit vhodnou volbou plochy s rozdílným způsobem využití a stanovením 
podmínek prostorového uspořádání lokality zahrad s rodinnými domy 

- zvážit budoucí funkční využití – zařazení – ploch dnešních zahrad, zahrádek a 
území bydlení a rekreace 

- pro potřeby funkčních regulativů zvážit definování pojmů, jako např. vila domy, 
podkroví 

- v návrhu ploch s rozdílným způsobem využití s příslušným určením účelu využití a 
podmínek prostorového uspořádání ověřit lokalizaci činností a zařízení, které jsou 
problémové, nebo z hlediska vývoje společnosti nové, jako např. hotely pro psy, 
hřbitovy pro psy, areály pro chov koní, elektrárny fotovoltaické (ve vztahu 
k objektům a k plochám), reklamy, herny 

Koncepce uspořádání krajiny 
Město Plzeň leží v Plzeňské kotlině, kterou obklopuje Plzeňská pahorkatina. Blízké 
vyvýšeniny převyšují až o 250 m centrum města. Vývoj města je od jeho počátků spjat 
s jedinečným přírodním fenoménem - údolním systémem řek Mže, Radbuzy, Úhlavy  
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a Úslavy, spojenými v Berounku. Tento reliéf podmínil i krajinnou strukturu, pro kterou jsou 
typické kvalitní půdy v říčních nivách, na terasách a plošinách a lesní komplexy na chudších 
půdách a terénních vyvýšeninách. Významnou úlohu hrají i menší prvky krajinné zeleně, říční 
přítoky, vodní plochy bolevecké rybniční soustavy a plochy a liniové porosty urbanistické 
zeleně, vytvářené od 19. století. 
Tyto charakteristické rysy městské krajiny je třeba v dalším rozvoji města chránit a zvýraznit 
její určující části. 
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- chránit krajinářskou strukturu - navázat na příznivé krajinotvorné a městotvorné 
prvky říčních údolí a lesních komplexů, maximálně chránit přírodní hodnoty 
území; 

 
- chránit jedinečný přírodní fenomén Plzně - údolní systém řek - před zástavbou, 

zhodnotit jeho význam pro denní rekreaci obyvatel města; 
- propojit systém městské a krajinné zeleně, respektovat a dotvářet územní systém 

ekologické stability s návazností na části systému v okolí města; 
- převzít do územního plánu upřesněná vymezení částí nadregionálního ÚSES (MŽP 

ČR), pokud budou během zpracování územního plánu dokončena; 
- maximálně chránit zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany;  
- zachovat ucelené komplexy s nejhodnotnějšími půdami a s trvalou perspektivou 

zemědělského využití; 
- respektovat komplexní pozemkové úpravy a podstatné části provedených 

jednoduchých pozemkových úprav; 
- minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa na nevyhnutelné 

zásahy související s rozvojem dopravního systému města a systémů technické 
infrastruktury; 

- ve věci námětů SVSMP na zařazení lesů do jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití budou respektovány závěry orgánu státní správy lesů KÚ PK; 

- respektovat všechna zvláště chráněná území ochrany přírody na území města; 
- respektovat významné krajinné prvky podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny (lesy, vodní toky s nivami a rybníky) a prvky registrované  
a zasluhující registraci podle § 6 zákona (remízy, parkové úpravy); 

- respektovat přírodní park Horní Berounka a vyhlášené rekreační oblasti; 
- vyloučit vznik nových zastavitelných rozvojových ploch v záplavových územích, 

stanovit podmínky pro dostavby v pasivní zóně záplavového území; 
- respektovat a rozvíjet plochy urbanistické zeleně s parky pro rekreaci všech 

obyvatel, s nezastavitelnými plochami doprovodné zeleně k bytové zástavbě  
a zeleně na veřejných prostranstvích; 

- zobrazit stávající jednoznačné plochy generelu zeleně většího rozsahu samostatně 
jako nezastavitelná veřejná prostranství s funkcí zeleně, obdobně postupovat u 
navržených ploch v územích s rozvojem bydlení a dalších funkcí; 

 
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
V  územním plánu budou definovány základní prvky veřejné infrastruktury odpovídající svým 
rozsahem a měřítkem měřítku územního plánu. Jedná se o: 

- dopravní infrastrukturu, 

- technickou infrastrukturu, 

- občanské vybavení, 
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- veřejná prostranství. 
 

Vybrané prvky veřejné infrastruktury budou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby – viz 
část „G“ tohoto zadání. 

 

Dopravní infrastruktura 
Dopravní systém bude navržen tak, aby splňoval požadavky a potřeby všech skupin uživatelů, 
současně však bude výhodný z celospolečenského hlediska. Návrh nebude reagovat jen na 
prosté naplňování požadavků jednotlivých druhů dopravy, ale vytvoří územní předpoklady 
pro provázanost a koordinaci dopravního systému. Cílem je v návrhu dopravního řešení 
vytvářet podmínky pro usměrňování poměru přepravní práce  
ve prospěch neautomobilové dopravy, neboť individuální automobilová doprava je plošně  
a finančně náročnější a má horší dopady na životní prostředí a urbanistickou strukturu.  
 
Za tímto účelem bude při tvorbě územního plánu sledován široký soubor opatření od návrhu 
komunikační sítě přes záchytná parkoviště, přestupní terminály, železniční zastávky až po 
vytváření vhodných podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu.  
 
 
Komunikační síť 
Návrh komunikační sítě vytvoří územně plánovací podmínky pro snížení zátěží automobilové 
dopravy v centru města. Komunikační síť bude navržena s odstupňovaným dopravním 
komfortem, jehož kvalita bude klesat směrem do středu města a stoupat k jeho okraji. 
Základním prvkem návrhu bude městský okruh. Při jeho řešení bude dle místních podmínek 
upřednostňován vysoký dopravní komfort tak, aby podmínkami pro rychlou a pohodlnou 
jízdu byla kompenzována nevýhoda větší délky okružních tras. V koordinaci s návrhem 
městského okruhu bude pro automobilovou dopravu omezen význam radiál ve prospěch 
městské veřejné, pěší a cyklistické dopravy. Současně budou při návrhu komunikační sítě 
zohledněny a respektovány požadavky ochrany ploch pro bydlení a významných přírodních 
území. 
 
Přehodnoceno bude vedení silnic první třídy procházejících středem města. Pro jejich vedení 
bude využit městský okruh. V rámci těchto změn bude upravena síť silnic druhých a třetích 
tříd. Pro vedení silnic I. tříd budou ověřeny parametry městského okruhu a bude navržena 
vhodná forma průchodu městského okruhu zastavěným územím v úseku Zborovská – Na 
Růžku.Přehodnoceno bude uspořádání komunikační sítě v centrální oblasti včetně vhodné 
kategorizace stávajících koridorů.   
 

Při návrhu územního plánu je třeba: 
- vyhodnotit stávající komunikační síť jak z hlediska naplňování dopravních 

požadavků, tak z hlediska vlivů na městskou zástavbu; 
- zpracovat koncepční řešení komunikační sítě s určením funkčních skupin a 

kategorií komunikací (rychlostní, sběrné, obslužné); 
- dopravní funkčnost návrhu ověřit na digitálním modelu komunikační sítě a provést 

případně korekci navrženého řešení. 
- ověřit a navrhnout vhodné vedení městského okruhu v úseku Zborovská – Na 

Růžku   ve vazbě na okolní zastavěná území 
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Prověřit v návrhu územního plánu požadavky Ministerstva dopravy ČR: 
      -           nevymezovat v OP dálnice D5 a silnic I. třídy návrhové a přestavbové plochy nebo    
                  plochy územních rezerv, jejichž funkce umožňuje umístění objektů a zařízení,  pro   
                  které jsou stanoveny hygienické limity hluku z provozu silniční dopravy.  
      -          funkční a prostorové uspořádání objektů v návrhových a v přestavbových plochách  
                  v blízkosti dálnice D5 a stávajících silnic I. třídy a koridorů přeložek řešit tak, aby  
                  nevznikly nároky na vybudování pasivních protihlukových opatření.  
     -            dopravní  připojení rozvojových,  resp. přestavbových ploch řešit prostřednictvím  
                  místních komunikací nebo sítě nižších tříd, nikoliv novým  přímým připojením na   
                  dálniční siť nebo síť silnic I. tříd.  

 

Statická doprava 
Návrh řešení statické dopravy bude vycházet z organizovaného systému parkování a budou 
vytvořeny územní předpoklady pro realizaci záchytných parkovišť systémů P+G a P+R. 
Systém záchytných parkovišť P+G bude vyhodnocen s ohledem trendy poptávky po 
parkování v centru města. Vyhodnoceny budou parkoviště P+R navržené ve stávajícím 
územním plánu a provedena celková revize a doplnění tohoto systému. Pozornost bude 
věnována zejména návrhu vhodných lokalit P+R při silnici I/20, a to jek ve směru od 
Karlových Varů, tak od Českých Budějovic.  
 
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- provést vyhodnocení stávajícího systému statické dopravy; 
- provést vyhodnocení lokalit pro záchytná parkoviště P+G a P+R navržených 

v platném Územním plánu města Plzně; 
- zpracovat a prostorově vymezit návrh lokalit pro záchytná parkoviště P+G a P+R 
- při řešení statické dopravy je třeba zohlednit skutečnost, že budování podzemních 

garáží v území MPR je nežádoucí – tento požadavek prověřit v návrhu územního 
plánu 

 
Městská veřejná doprava 
Řešení městské veřejné dopravy bude založené na provázaném systému tramvajových, 
trolejbusových a autobusových linek. Cílem řešení bude zajistit podmínky pro udržení 
příznivého podílu veřejné dopravy v poměru přepravní práce. 
Na zatížených směrech bude přednostně  rozvíjena ekologicky vhodnější elektrická trakce 
(tramvaje, trolejbusy) s upřednostněním tramvajové dopravy, která je kapacitnější a díky 
pohybu na samostatném tramvajovém tělese méně závislá na automobilovém provozu. Pro 
rozvoj městské veřejné dopravy budou zajištěny v územním průmětu potřebné koridory, 
obratiště a plochy technické vybavení a plochy pro areály vozoven.  
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- provést analýzu systému městské veřejné dopravy a to i ve vazbě na integrovaný 
systém veřejné dopravy; 

- kvantifikovat potřebu dopravní obsluhy pro zastavitelná území; 
- provést návrh systému MHD s ohledem na funkční účelnost, ekonomickou 

efektivitu a minimalizaci vlivů na životní prostředí; 
- zajistit územní ochranu pro technickou základnu PMDP.  



 - 15 - 15 

 
Železniční doprava 
V územním plánu budou vytvořeny územní podmínky pro přestavbu železničního uzlu Plzeň 
a do něj zaústěných železničních tratí včetně výhledové vysokorychlostní železnice. Současně 
bude proveden návrh nových železničních zastávek tak, aby železniční doprava umožňovala 
dopravní obsluhu většiny zastavěného a zastavitelného území. 
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- ověřit rozsah investičních záměrů na přestavbu železniční infrastruktury včetně 
výhledových řešení; 

- pro přestavbu a rozvoj železniční infrastruktury vyjít z budoucích potřeb a 
z vyhodnocení využití stávajících ploch a plošně vymezit rozsah potřebných ploch; 

- vyhodnotit rozložení stávajících železničních zastávek a navrhnout jejich doplnění. 
          
Pěší a cyklistická doprava 
V územním plánu bude navržena základní síť stezek pro chodce a cyklisty systémově důležitá 
pro zajištění vnějších vazeb a pro převedení dálkových mezinárodních  
a regionálních tras přes území města. Pro řešení této sítě budou využity příhodné podmínky 
říčních údolí i příhodné podmínky podél ostatních vodních toků. Pro návrh tras bude využita 
studie Plzeň, sportovně rekreační trasy v údolích řek – greenways a navazující podrobnější 
dokumentace. Doplněna bude trasa ve směru Plzeň – Praha částečně využívající údolí 
Hrádeckého potoka.  
 
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- shromáždit údaje o vedení dálkových cyklistických a regionálních tras přes území 
města a údaje o pěších a cyklistických vazbách na okolní města; v tomto směru též 
vyhodnotit územní plány okolních obcí; 

- zpracovat návrh stezek pro pěší a cyklisty rozhodných pro převedení dálkových 
tras městem a pro zajištění vazeb na sousední obce.  

- zabývat se outdoorovým zázemím u cyklostezek 
 

Letecká doprava  
Na území města Plzně bude zohledněno letiště Letkov určené pro sportovní účely, vyhlídkové 
lety apod. Současně bude prověřeno další využití bývalé záložní letecké plochy v oblasti 
Lhoty. Ostatní služby letecké dopravy budou zajišťovány mimo správní území města (letiště 
Praha – Ruzyně, komerční záměr využití letiště Líně)  
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- ověřit plošné nároky letiště Líně a další využití letištní plochy v oblasti Lhoty a 
jejich související dopady na území města 

- provést plošné vymezení nároků letecké dopravy  
 

Podmínky pro koordinaci dopravního systému 
Vytvořením územních podmínek pro realizaci přestupních terminálů, přestupních uzlů, 
železničních zastávek a záchytných parkovišť budou vytvořeny předpoklady  
pro koordinovaný a provázaný rozvoj všech složek dopravního systému.  
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- ověřit nároky na lokalizaci přestupních uzlů a přestupních terminálů; 
- zpracovat návrh sítě přestupních terminálů a přestupních uzlů a provést jejich 

prostorové vymezení. 
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Technická infrastruktura 
Rozvoj jednotlivých systémů technického vybavení bude navržen v souladu s rozvojem 
nových urbanistických struktur a v souladu s funkčním využitím území. 
 
Návrh všech systémů inženýrských sítí bude řešen s ohledem na:  

- současný stav sítí (jejich kvalitu i kapacitu) ve vztahu k současným a návrhovým 
potřebám města; 

- intenzitu využití stávajících zdrojů, sítí; 
- ochranu hlavních složek životního prostředí (půda, voda, ovzduší); 
- koordinaci a optimalizaci liniových vedení technické infrastruktury – koridory 

inženýrských sítí se zohledněním budoucího rozvoje území a doprovodné zeleně; 
- plánované investiční akce týkající se úprav, rozšíření a rekonstrukcí jednotlivých 

distribuční soustav. 
 
Při návrhu územního plánu je třeba pro všechny systémy technické infrastruktury: 

- zdůvodnit navrženou koncepci, popř. výběr variant a návrh jejich hodnocení; 
- zpracovat údaje charakterizující návrh tak, aby byl návrh řešení průkazný; 
- specifikovat podmiňující investice do inženýrských sítí u rozvojových ploch; 
- vymezit plochy pro technickou vybavenost a její umístění optimalizovat tak, aby 

nebyly rušeny základní funkce v území a v okolní krajině; 
- vymezit ochranná a bezpečnostní pásma stávajících i navrhovaných liniových 

staveb, technických zařízení nebo technických areálů; 
- respektovat stávající systémy rozvodů jednotlivých inženýrských sítí; 
- projednávat návrh řešení průběžně s dotčenými vlastníky inženýrských sítí 

a jejich správci. 
 
Zemní plyn  
Další vývoj nepředpokládá výrazné změny, nárůst potřeby zemního plynu bude pokryt 
rozšířením stávajících systémů. Je třeba brát ohled na bezpečnostní a ochranná pásma 
plynovodů a plynárenských zařízení.  
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- navrhnout koncepci rozvoje systému zásobování plynem v koordinaci  
se systémem zásobování teplem; 

- řešit napojení stávající i navržené zástavby na systém zásobování plynem; 
- řešit koncepci plynovodních sítí stávajících a navrhovaných s přihlédnutím 

k aktualizovaným bilancím potřeb plynu; 
- hlavní trasy plynovodů a propojení tras plynovodů vést s ohledem na optimální 

uspořádání systému. 
 
Zásobování teplem 
Při návrhu systému tepelného zásobování je nutné zohlednit platnou Územní energetickou 
koncepci (ÚEK) města Plzně. 
 
 
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- navrhnout koncepci rozvoje systému centralizovaného zásobování teplem 
v koordinaci se systémem zásobování plynem; 

- řešit napojení stávající i navržené zástavby na soustavu CZT; 
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- zohlednit volné kapacity v síti podporující další rozvoj zástavby v území; 
- navrhnout umístění nových zdrojů tepla s přihlédnutím k aktualizované bilanci 

potřeb tepla; 
- hlavní trasy tepelných sítí a propojení tras tepelných sítí vést s ohledem  

na optimální uspořádání systému; 
- navrhnout zóny s preferovaným způsobem vytápění. 

      -          zvážit stanovení parametrů plynových zařízení s ohledem na stávající stav kvality ovzduší 
                   

     
 
Zásobování elektrickou energií 
Cílem je navrhnout zásobování elektrickou energií tak, aby všechny požadavky odběratelů 
byly pokryty.  
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- vymezit plochy technické vybavenosti pro distribuční a odběratelské 
transformovny 110/22 kV (včetně rozvoden k nim příslušných) a rozvodny 22 kV;  

- posoudit možnost posílení transformačního výkonu 110/22 kV v lokalitách 
s vysokými nároky na požadovaný nárůst spotřeby elektrické energie, včetně 
možnosti rozšíření stávající sítě; 

- pro rozvojové (návrhové) plochy, po posouzení kapacitních možností stávající sítě, 
navrhnout její doplnění a rozšíření; 

- v zastavěném a zastavitelném území neumožnit výstavbu fotovoltaických 
elektráren – solárních parků. 

 
Telekomunikace 
Cílem je navrhnout rozvoj telekomunikačních zařízení tak, aby všechny aktivity v souladu 
s požadavky uživatelů byly pokryty.  
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- vymezit plochy technické infrastruktury pro telekomunikační zařízení s významem 
zajištění telekomunikačních služeb na rozsáhlé části území. Jedná se  
o telekomunikační ústředny, plochy radiokomunikačních vysílačů; 

- při návrhu rozvojových ploch zohlednit možnost rozvoje stávající telekomunikační 
sítě a telekomunikačních služeb. 

 
Zásobování vodou: 
Navrhnout zásobování pitnou vodou se spolehlivými dodávkami vody jak pro stávající 
odběratele, tak pro uživatele rozvojových ploch.  
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- navrhnout hlavní trasy vodovodních řadů a zajistit územní rezervu pro posílení 
akumulačních objemů vodojemů a případně jiných vodárenských zařízení; 

- využít jako podklad pro řešení zásobování pitnou vodou „Generel zásobování 
města Plzně pitnou vodou“ 

- územně chránit záložní (náhradní) zdroj pitné vody  
       
 
Odkanalizování: 
Cílem je šetrný přístup k přirozenému hydrologickému režimu vody v krajině a rovněž 
ekonomické hledisko návrhu nových profilů nebo využití stávajících. Obecně lze za cíl řešení 
v oblasti odkanalizování považovat dosažení zpomalení odtoku povrchových vod na území 
města a to všemi dostupnými technickými i přírodními prostředky.  
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Při návrhu územního plánu je třeba: 

- řešit odkanalizování ve vazbě na zásobování vodou, na čistotu vodních toků,  
na řešení hospodaření s vodou ve městě, na protipovodňovou ochranu; 

- zohlednit při návrhu nových rozvojových ploch, dostavbách a přestavbách území 
kapacitní možnosti stávající stokové sítě, územní náročnost řešení odkanalizování, 
ekonomické hledisko a hledisko ekologické; 

- navrhnout hlavní trasy kanalizačních řadů a zajistit územní rezervu pro umístění 
retenčních objektů a jiných zařízení na stokové síti; 

- využít jako podklad pro řešení odkanalizování „Generel odvodnění města Plzně“;  
- preferovat při návrhu odvodnění nových rozvojových ploch oddílné kanalizační 

soustavy a navrhovat opatření na zpomalení odtoku vody z území, iniciovat 
přehodnocení limitů odtokového množství 

Občanské vybavení 
Územní plán bude respektovat stávající zařízení občanského vybavení, zejména zařízení  
pro vzdělání a výchovu, tělovýchovu a sport, sociální a zdravotní služby, kulturu a veřejnou 
správu a bude důsledně chránit územní rezervy pro jejich rozvoj. 
Budou stanoveny podmínky pro zajištění dostatečného rozsahu ploch pro rekreaci a relaxaci 
obyvatel v plochách pro bydlení, zejména v lokalitách s bytovými domy.  
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- vymezit plochy pro rozvoj celoměstských i místních zařízení pro školství, 
zdravotnictví a sociální péči, kulturu, sport a volnočasové aktivity; 

- potvrdit plochy pro sportovní účely a trávení volného času již vymezené v platném 
územním plánu, zvážit jejich další rozvoj;  

- potvrdit plochy pro zdravotnické a sociální služby již vymezené v platném 
územním plánu, zvážit jejich další rozvoj;  

- potvrdit plochu lochotínského amfiteátru pro kulturní účely; 
- podmínit rozvoj bytové funkce přiměřeným rozvojem veřejné a občanské 

vybavenosti ve vhodné docházkové vzdálenosti, vznikem veřejných prostorů  
a zeleně včetně racionálního napojení na dopravní systém města s důrazem  
na veřejnou dopravu a na technickou infrastrukturu; 

- vymezit stávající plochy pro velká zařízení obchodu, služeb a zvážit jejich další 
rozvoj; 

- formou územních studií nebo regulačních plánů vytvořit v rozvojových územích 
předpoklady pro vznik místní občanské vybavenosti, zejména mateřských a 
základních škol, zdravotnických nebo sociálních zařízení; 

 
 

Veřejná prostranství 
Bude zajištěna ochrana a rozvoj stávajících veřejných prostranství. V zastavitelných plochách 
a v plochách přestavby budou vymezována veřejná prostranství v návaznosti  
na ustanovení § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
zejména s cílem zajistit dostatečný rozsah veřejné zeleně v těchto plochách. V územním plánu 
budou vymezeny plochy, jejichž velikost odpovídá měřítku územního plánu, v odůvodněných 
případech i menší. 
 
 
Při návrhu územního plánu je třeba: 

- potvrdit plochy stávajících významných veřejných prostranství; 
- vymezit další plochy s funkcí veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně. 
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F. Požadavky na rozvoj a hodnoty území  
 
Za hlavní hodnoty řešeného území považovat: 
 
Kulturní a urbanistické hodnoty: 

- urbanisticky cenná původní zástavba, která se nachází v chráněném území městské 
památkové rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách 
(Bezovka, soubor lochotínských vil), památkových rezervacích lidové architektury 
( historická jádra vsí Božkova, Černic, Koterova), v památkovývh zónách lidové 
architektury ( historická jádra vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobez, 
Křimic, Radčic, Újezda). 

- architektonicko urbanisticky hodnotné části území nad rámec městské památkové 
rezervace, městských památkových zón, památkových rezervací lidové 
architektury a památkových zón lidové architektury např. vybrané lokality 
v městské části Slovany, lokalitu Malý Bolevec a další. 

- nemovité národní kulturní památky ( nejvýznamnější dominanta kostel sv. 
Bartoloměje- pohledově jej upřednostňovat, Selský dvůr v Plzni – Bolevci) a 
nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu,  

- archeologické lokality dle Státního archeologického seznamu 
- další významné stavební dominanty např. Kalikovský mlýn, Hlavní nádraží ČD, 

Tyršův most, Okresní soud na Hamburku, kostel u Ježíška, pivovarský vodojem. 
- krajinné horizonty a historické panorama sídla (upřesnit a prověřit dle požadavku 

KÚPK odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu) 
- drobná sakrální architektura v krajině 
 

 
Přírodní hodnoty: 
      -          evropsky významná lokalita Plzeň – Zábělá – lokalita páchníka hnědého 

- přírodní  rezervace  (  Kamenný  rybník,  Petrovka,  Zábělá )  a  přírodní  památky  
           (Čertova  kazatelna,  Doubí,  Kopeckého pramen,  Malesická  skála),  přírodní park   
            Horní Berounka 
- VKP ze zákona (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy), VKP 

registrované 
      -          památné stromy a aleje 

- respektovat  ÚSES  podle ZÚR PK, případně upřesnit nadregionální ÚSES dle            
MŽP a doplnit lokální ÚSES dle požadavku OŽP MMP 

- krajinářské hodnoty území, zejména rybniční soustavu s navazujícími lesními 
plochami 

- zajistit ochranu vyhlídkových bodů (rozhledna na Chlumu, rozhledna na 
Sylvánském vrchu, vyhlídka Švabiny, Mikulka, Háje k Radyni aj.)  a  jejich 
pohledových os 

- při vymezování nových záměrů minimalizovat zábory cenných tříd ochrany ZPF a  
            PUPFL. 
- volná krajina - neumožnit umisťování budov, vyjma staveb veřejné infrastruktury 

(zejména dopravní a technické) 
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Civilizační hodnoty: 
- respektovat a rozvíjet civilizační hodnoty území ( hodnoty území spočívající např. 

v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, 
v dopravní dostupnosti částí města, v dostupnosti veřejné dopravy apod.) 

 
 
 
G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace.  
 
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření budou v maximální možné míře 
umísťovány na pozemcích ve vlastnictví města, kraje a České republiky. 
 
 
V územním plánu je možné vymezit pozemky a stavby, pro které lze práva vyvlastnit (§ 170 
stavebního zákona): 
 

- veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury včetně plochy 
nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel 

- veřejně prospěšná opatření, a to opatření sloužící ke snižování ohrožení v území 
povodněmi a jinými přírodními katastrofami, opatření ke zvyšování retenční 
schopnosti území, opatření k založení prvků ÚSES a opatření k ochraně 
archeologického dědictví 

- stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 
- pro asanaci (ozdravění) území 

 
 
K pozemku určeném územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu, pro veřejně prospěšné 
opatření a veřejné prostranství lze uplatnit předkupní právo ( § 101 stavebního zákona). 
 
V územním plánu budou respektovány veřejně prospěšné stavby z nadřazené územně 
plánovací dokumentace (viz. ZUR PK, kap. A) zadání). 
 
KÚ PK, odbor životního prostředí nepožaduje, s výjimkou nefunkčních skladebných ÚSES 
(biocentra, biokoridory), aby funkční prvky ÚSES byly zařazeny mezi veřejně prospěšná 
opatření. Při prověření tohoto požadavku zpracovatel zohlední aktuální metodické informace 
MMR ČR. 
 
 
H. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například 
požadavky na  ochranu  veřejného  zdraví, civilní ochrany, obrany a 
bezpečnosti  státu,  ochrany ložisek  nerostných  surovin, geologické  stavby  
území,ochrany před povodněmi a jinými rizikovými p řírodními jevy) 
 
Ochrana veřejného zdraví: 

- v území nebudou připuštěny činnosti, které vedou nebo by mohly vést ke zhoršení 
kvality ovzduší, např. zabývat se případnými důsledky zákona č. 288/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje uplatňuje další požadavky vyplývající 
ze zvláštních předpisů o požadavky na ochranu veřejného zdraví před hlukem, tj. 
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stanovit tato území jako plochu podmíněně přípustného využití území z hlediska 
ochrany před hlukem, tak aby byly dodrženy hygienické limity hluku v chráněném 
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru  staveb ve smyslu nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha požaduje plně respektovat zájmové 
území „střelnice  Lobzy“, tak, aby nebyl narušen či omezen její dlouholetý provoz. 

           V návrhu  územního plánu  bude respektováno zájmové území střelnice, podmínka 
            provozu  střelnice  bude  řešena  při  zpracování  návrhu  územního  plánu,  neboť 
            negativní  účinky z  provozu  zasahují  již  stávající zástavbu a  zastavitelná území 
            v dnešním  územním plánu již vymezená a  dále  by ovlivnily možné nově navrho- 
            vané zastavitelné plochy.  

 
 
Požární  a  civilní ochrana: 

- řešení komunikací a technického vybavení bude navrženo s ohledem na platné 
předpisy požární ochrany 

- do návrhu územního plánu budou zapracovány požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy, tj. § 20 písm. a) – i) vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

 
 
Ochrana a bezpečnost státu: 

- respektovat veškerá ochranná a bezpečnostní pásma všech objektů a zařízení 
vedených v majetku Armády ČR 

 
 
Nakládání s odpady: 

- případně vzniklé odpady budou odstraněny nebo předány k využití v souladu s platnou 
legislativou v odpadovém hospodářství (zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky)  

- v územním plánu budou podporována zařízení a stavby určená ke třídění, úpravě nebo 
využití odpadů 

 
Ochrana ložisek nerostných surovin: 

- respektovat poddolovaná území (Dolní Vlkýš – Malesice, Lobzy, Bolevec-Senec, 
Božkov, Bolevec – Senec u Plzně, lzeň – Lochotín, Plzeň 3 – Doudlevce, Plzeň- 
Černice) 

- respektovat chráněná ložisková území / Dolní Vlkýš, Lhota u Dobřan) 
- respektovat stará důlní díla ( Plzeň- Božkov, Plzeň – Bílá Hora 2, Plzeň – Bílá 

Hora, Plzeň – Lobzy) 
- respektovat ložiska výhradní ( Lhota u Dobřan – těžba dřívější , jíly, Litice u Plzně     

- Dubová hora – těžba  současná, stavební kámen, Dolní Vlkýš – těžba  dřívější jíly 
- respektovat dobývací prostory ( Litice- těžený – stavební kámen, Koterov- 

netěžený, Lhota u Dobřan, netěžený, Dolní Vlkýš - netěžený, Bukovec- těžený, 
štěrkopísky) 

 
 
Ochrana vodních zdrojů a toků: 

- respektovat manipulační pásma vodních toků 
- v záplavových územích je třeba respektovat omezení daná v aktivní zóně ust. § 67 

zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a současně mimo aktivní zónu vyloučit 
umístění staveb a zařízení, která by mohla mít negativní vliv na odtokové poměry, 
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jakož i staveb, jejichž provoz by mohl ohrozit jakost povrchových a podzemních 
vod. 

- ve správním území města Plzně jsou stanovena záplavová území, včetně vymezení 
aktivních zón u vodních toků: Úhlava, Úslava Radbuza, Mže, Berounka, 
Vejprnický potok, Božkovský potok a Bolevecký potok.  

- v návrhu řešení volné krajiny klást důraz na zvýšení retenční schopnosti krajiny, 
navrhnout revitalizační opatření 

 
 
Pozemkové úpravy: 

- respektovat zpracované pozemkové úpravy 
- respektovat zákon č. 237/2011 Sb., kterým jsou blokovány některé pozemky pro 

budoucí pozemkové úpravy 
 
 
Ochrana přírody a krajiny: 

- prověřit, upřesnit a zapracovat ÚSES 
 
Ochrana ZPF a PUPFL 
 
    -            zpracování  dalších   stupňů územního  plánu bude  důsledně respektovat  zásady  
                  ochrany zemědělského půdního fondu stanovené v § 4 zákona o ZPF 
    -             pořizovatel  a   projektant   územního   plánu   zpracují revizi  (  tj.   přehled   již 
                  vyjmutých  půd   ze  ZPF a  nově  potřených  k  vyjmutí   pro  jednotlivé   plochy 
                  s  rozdílným  způsobem  využití), a to  zejména  s  přihlédnutím k aktuálním resp.  
                  aktuálně   plánovaným   potřebám  rozvoje   města   Plzně  tak,  aby   navrhované 
                  nároky na zábor zemědělské půdy byly co   nejmenší 

- respektovat lesní pozemky a jejich ochranné pásmo 
 
 
Ostatní limity: 

- respektovat ochranné pásmo hřbitovů 
- respektovat radioreléové trasy a ochranné pásmo radiolokačního zařízení 
- respektovat ochranná a bezpečnostní pásma všech inženýrských sítí 
- respektovat silniční a železniční ochranná pásma 
- respektovat ochranná pásma pozorovacích vrtů ČHMÚ 
 

 
I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v 
území  
 
I. Urbanistické, dopravní a hygienické problémy v území: 

- vytvořit  předpoklady  pro  zkapacitnění  kanalizačních  sběračů  zvláště  ve středu  
            města, zlepšení technického stavu kanalizací, modernizace ČOV 

      -            v  oblastech  se zhoršenou kvalitou ovzduší obzvláště citlivě vyhodnocovat vznik  nových 
                    průmyslových  zón a zvážit,  zda  povolit  výstavbu   nebo  rozšíření  kapacity  stávajících  
                   velkých  a  zvláště  velkých zdrojů  znečišťování  nebo přeložek komunikací, logistických  
                   center a  aktivit  indukujících další dopravu.  Prioritou  jsou hustě  osídlené  oblasti  města   
                   Plzně, tedy   zejména městské obvody Plzeň 1, Plzeň  2 – Slovany, Plzeň 3 a  Plzeň 4,  na 
                   jejichž  území jsou opakovaně  vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

- minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající z provozu stávající 
dopravní infrastruktury 
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-          zabývat se  omezením  individuální  dopravy  města spojené s  realizací  moderních  
            systémů hromadné dopravy, budováním systémů „park and ride“ a „park and go“ a   

                  také  zlepšením  nabídky   parkovacích   stání  doplněných  o  telematická  zařízení 
                  (světelné  informační  tabule  indikující  blízká parkoviště  a  počet  volných  míst),  
                  budování pěších zón 

- vymezovat  plochy  pro bydlení pokud možno mimo oblasti s vysokým radonovým    
            indexem  
- určit vhodné využití poddolovaných území 
- minimalizovat negativní vliv případné další těžby nerostných surovin na složky 

životního prostředí 
- posílit ochranu zdroje pitné vody a zajistit ochranu náhradního zdroje pitné vody 
- omezit dopady lokálních povodní, tj., omezit rizika eroze (zatravnění, protierozní 

opatření, retence) 
- chránit lokální zdroje pitné vody, především před průmyslovou a zemědělskou 

činností 
- zabývat se stavem rozvoje vodovodní infrastruktury 
- zvažovat citlivě případnou expanzi staveb do volné krajiny 
- vytvořit předpoklady pro odstranění bodových dopravních závad, např. 

úrovňových železničních přejezdů 
- zabývat se budoucí funkcí dnešní plochy PG západně u OC Plaza 
- zabývat se budoucí funkcí plochy „kasáren Slovany“ 
- upřesnit dnešní VPS D2 přeložka silnice I/27 v úseku Folmavská – LF 
- zabývat se budoucí funkcí dnešní plochy VD v jihovýchodním sektoru křižovatky 

Doudlevecká – U trati 
 

II. Problémy k řešení v oblasti ekonomického a sociodemografického pilíře: 
      -          zabývat se nedostatkem zařízení pro seniory a další sociálně slabé skupiny 
      -          zabývat se nedostatkem mateřských škol 

- zabývat se umístěním chybějících nebo nedostatečně kapacitních veřejných zaříze- 
            ní, jako např. městskou knihovnou,  kulturními  sály,  místy pro trhy,  plochou  pro 
            cirkus, aquaparkem 
- zabývat se koncepčním řešením rekreačních areálů, chatových oblastí a 

zahrádkářských kolonií s cílem minimalizovat přechod rekreačních objektů na 
trvalé bydlení 

- stanovit regulativy zamezující další přeměně  chatových lokalit na   plochy bydlení 
- dtto dnešní funkce ZH a BR 
- posoudit potřebnost rozvojových území pro výrobu i ve vztahu k lokalitě Litice – 

Radobyčice. Potvrdit nepotřebnost. Změna ZUR PK již byla iniciována. 
- zabývat se cyklistickými a pěšími trasami ve vazbách na okolí. V případě potřeby 

iniciovat úpravu ZUR PK. 
 

III.Hlavní střety záměrů s územními limity: 
-  respektovat vydaná platná územní rozhodnutí  

      -           respektovat limity v území 
      -           nové  či  upravované  ÚSES  přednostně  umisťovat  na  pozemcích  ve  vlastnictví  
                  města, kraje a státu. 
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J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové 
oblasti nebo rozvojové ose 
 
Bude vymezena hranice zastavěného území města v souladu s § 58 stavebního 
zákona.V rámci zachování kontinuity vývoje se předpokládá maximální zachování 
zastavitelných ploch vymezených platným územním plánem, s vyjímkou těch, pro jejichž 
vyřazení budou závažné důvody. Předpokládá se přehodnocení rozsahu stávajících 
zastavitelných ploch s možností jejich rozšíření i odůvodněné redukce. 
Při vymezování nových zastavitelných ploch bude respektována potřeba stabilizace 
dlouhodobého územního rozvoje města. Nové zastavitelné plochy budou vymezovány pouze 
v předpokládaných směrech dlouhodobého vývoje a s ohledem na míru využití zastavěného 
území, dále s ohledem na účelné využití a prostorové uspořádání území a na hospodárné 
využívání veřejné infrastruktury. K záboru ZPF budou navrhovány pouze nezbytně nutné 
plochy, přitom budou upřednostňovány návrhy na půdách horší kvality. Důraz bude kladen na 
proveditelnost s ohledem na vlastnickou strukturu a reálnou dostupnost dopravní a technické 
infrastruktury. 
V rámci současně zastavěného území města budou navrženy plochy přestavby. Jako plochy 
přestavby budou vymezeny zejména plochy bývalých areálů, které jsou nevyužité nebo jejich 
navrhované využití neodpovídá skutečnosti. Hodnotná část krajiny bude vymezena jako 
nezastavitelné území. 
Při tvorbě návrhu územního plánu bude zohledněn stav projednání mimořádných změn 
územního plánu:  

- Změna č. 1080 (Plzeň – Studentská) 
- Změna  Plzeň - Švabiny 

Při tvorbě návrhu územního plánu budou zohledněny mandáty na „mimořádné změny“ přijaté 
do doby schválení zadání v ZMP. 
 
Důležitým kritériem při vyhodnocování potřeby nových rozvojových ploch bude zohlednění 
historického vývoje rozvojových ploch v letech 1995 – 1998 a v roce 2010: 
 
Rozvojová území  
Rozvojová území jsou podle navrhovaného využití rozdělena do čtyř skupin na území pro 
bydlení (B), na území smíšená městská (M), na území ostatní (S) - území určená pro obchod, 
služby, školství, rekreaci apod. a na území výrobní (V). Jejich jmenovitý seznam je součástí 
výše uvedené kapitoly a dále je upřesňován ve vyhláškách o závazných částech Územního 
plánu města Plzně po každém cyklu změn územního plánu.  
V roce 1995 bylo Vyhláškou města Plzně č. 9/1995  o závazných částech Územního plánu 
města Plzně definováno: 
• 20 rozvojových území pro bydlení (B) o celkové rozloze více jak 230 ha; 
• 4 rozvojová území smíšená městská (M) o celkové rozloze přibližně 93 ha; 
• 19 rozvojových území ostatních (S) o celkové rozloze přibližně 220 ha; 
• 11 rozvojových území výrobních (V) o celkové ploše téměř 185 ha. 
 

V jednotlivých cyklech změn územního plánu v následujících letech byly prováděny též 
změny rozsahu, funkčního využití nebo podmínek pro využití některých rozvojových území. 
Současně byla definována i další nová rozvojová území.  

V současné době je v Územním plánu města Plzně vymezeno: 

• 43 rozvojových území pro bydlení (B) o celkové rozloze přibližně 540 ha a disponibilní 
ploše necelých 430 ha; 
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• 5 rozvojových území smíšených městských (M) o celkové rozloze cca 130 ha  
o disponibilní/využitelné ploše přibližně 93 ha; 

• 24 rozvojových území ostatních (S) o celkovém rozsahu přibližně 227 ha a disponibilní 
ploše cca 133 ha; 

• 8 rozvojových území pro výrobu (V) o celkovém rozsahu přibližně 270 ha a disponibilní 
ploše cca 150 ha.  

 

Rozvojová území pro bydlení (B) 

Plocha původních 20 rozvojových území z roku 1995 o rozloze 230 ha byla v průběhu 
platnosti územního plánu rozšířena přibližně o dalších 115 ha na současných 340 ha. Z této 
rozlohy je v současné době asi 110 ha zastavěno a na využití čeká přibližně 230 ha.  

Ve 23 nových rozvojových územích, která byla určena změnami územního plánu od roku 
1998 do současnosti přibylo dalších přibližně 200 ha a celková plocha rozvojových území pro 
bydlení tak dosáhla asi 540 ha. Z rozlohy nově definovaných rozvojových území bylo  
do současnosti využito pro výstavbu přibližně 8 ha. 

Největší nárůst ploch nastal v roce 2007, kdy byly do Územního plánu města Plzně 
transformovány územní plány nově přijatých obcí Malesice a Lhoty u Dobřan. Tím došlo 
k navýšení počtu rozvojových území o dalších 13 a zvýšení jejich celkové plochy o 114 ha. 

V územním plánu je nyní definováno celkem 41 rozvojových území pro bydlení  
o celkové rozloze přibližně 540 ha. Za celou dobu platnosti územního plánu byla 2 rozvojová 
území zrušena a jedno rozvojové území se stalo součástí sousedního, nově definovaného 
území. Od roku 1995 nebylo zcela zastavěno žádné rozvojové území pro bydlení. Současná 
disponibilní plocha rozvojových území pro bydlení, využitelná pro výstavbu, je přibližně 430 
ha. 

 

Rozvojová území smíšená městská (M) 

V územním plánu byla v roce 1995 určena 4 rozvojová území smíšená městská o celkové 
rozloze přibližně 93 ha. Tato území jsou územním plánem určena k umístění více městských 
funkcí než území monofunkční. 

Změnami územního plánu schválenými v roce 1998 a pozdějšími byl počet rozvojových 
území navýšen o 2 území a plocha zvýšena o přibližně 38 ha. V roce 2007 bylo zrušeno 
rozvojové území M6 – Skvrňany o ploše 2,3 ha, zastavěna byla plocha přibližně 37 ha. 

Současná plocha rozvojových území smíšených městských je přibližně 130 ha, z toho je 
nezastavěných a tedy využitelných pro zástavbu přibližně 93 ha.  

Rozvojová území výrobní (V) 

Původní seznam rozvojových území pro výrobu, definovaný v roce 1995 obsahoval  
11 rozvojových území o celkové ploše přibližně 184 ha. Změnami územního plánu 
v následujících letech došlo ke zvýšení rozlohy území na přibližně 270 ha. Zastavěno bylo do 
současné doby přibližně 120 ha, k využití zůstává cca 150 ha. 

Nejvýznamnějším rozvojovým územím pro výrobu bylo území V8 – Borská pole o celkové 
ploše 96 ha. Toto území se stalo základem pro vytvoření Městského industriálního parku 
Plzeň Borská pole, který byl nejúspěšnější rozvojovou zónou pro výrobu v ČR. 

Rozvojová území ostatní (S) 

Jedná se o území určená pro výstavbu obchodních zařízení, objektů pro služby, drobnou 
výrobu, sklady, školství, rekreaci a podobně. V roce 1995 bylo určeno 19 území o celkové 
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ploše 223 ha. V následujících cyklech změn územního plánu bylo vymezeno dalších 7 území 
o rozloze 120 ha. Od roku 1995 bylo zastavěno celkem přibližně 50 ha území. V současné 
době čeká na využití přibližně 130 ha disponibilní plochy. 

 

Využitelnost rozvojových území 

Dostupnost sítí dopravní a technické infrastruktury není ve všech územích stejná a to 
podstatně ovlivňuje podmínky pro využitelnost území a zahájení výstavby.  

Vodítkem pro hodnocení využitelnosti území je jejich zařazení do kategorií I., II. nebo III.: 

• kategorie I. – inženýrské sítě a komunikace jsou dostupné na hranici lokality; 
• kategorie II. – pro využití území je nutno vybudovat chybějící propojení inženýrských sítí 

mezi nadřazeným systémem a rozvojovým územím a/nebo případně související 
technologické objekty;  

• kategorie III. – podmínkou pro využití území je vybudování nadřazených rozvodů sítí 
technické infrastruktury, souvisejících technologických objektů a zařízení nebo 
významných komunikací investičně velmi náročných. 

 
Kategorizace území se vztahuje pouze k nezastavěným částem rozvojových území, na které 
ještě příslušný stavební úřad nevydal rozhodnutí o umístění stavby.  

Územní plán obsahuje přibližně 280 ha disponibilních ploch (pro bydlení, smíšené městské 
funkce, výrobu i ostatní funkce) zařazených v kategorii I., což je přibližně 25 % celkové 
plochy všech rozvojových území.  

Změna podmínek pro využití rozvojových území je předmětem periodické aktualizace 
informací o rozvojových územích obsažených v Kapitole 7. Podmínky pro rozvojová území 
Územního plánu města Plzně. Její součástí je i hodnocení využitelnosti každého rozvojového 
území a jeho zařazení do příslušné kategorie.  

 
K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií 
 
V průběhu zpracování územního plánu zváží projektant v závislosti na míře podrobnosti 
návrhu územního plánu, na velikosti navrhovaných lokalit a na složitosti území, zda zástavbu 
na rozvojových plochách podmínit zpracováním územní studie. Ta prověří změny využití 
území a bude podkladem pro rozhodování stavebních úřadů . 
ÚP bude, v případě  požadavku  územní studie, obsahovat  lhůtu  pro  její  pořízení - schválení 
pořizovatelem a vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti. 
 
 
L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky 
pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem  
 
Projektant posoudí potřebu podmínit využití některých ploch nebo koridorů regulačním 
plánem. Návrh územního plánu (popř. koncept) bude v tomto případě obsahovat zadání 
regulačního plánu podle přílohy č. 9. k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 
 
M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil 
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požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo 
pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí 
oblast 
 
Návrh ÚP bude vycházet ze základních principů udržitelného rozvoje území, které zaručují 
vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
soudržnost společenství obyvatel území. 
 
Na území města se nachází pouze evropsky významná lokalita Plzeň – Zábělá , která nebude 
v žádném případě územním plánem dotčena. Také s ohledem na schválený územní plán a jeho 
změny, vyhodnocení dopadů nadmístních záměrů v rámci projednávaných Zásad územního 
rozvoje Plzeňského kraje se nepředpokládá narušení zásad udržitelného rozvoje ani se 
nepočítá s významnými vlivy na životní prostředí. 
 
KÚ PK, odbor životního prostředí konstatuje ve svém stanovisku, že Územní plán Plzně 
nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
 
KÚPK, odbor  životního  prostředí  nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů návrhu  
Územního plánu Plzně z hlediska vlivů na životní prostředí. 
 
N. Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavku na 
zpracování variant  
 
Požadavek na zpracování konceptu nevyplynul z procesu projednání. Územní plán nebude 
řešen ve variantách, nepředpokládá se narušení zásad udržitelného rozvoje ani se nepočítá 
s významnými vlivy na životní prostředí, a proto nebude zpracován koncept.  
 
O. Požadavky na uspořádání obsahu  konceptu  a  návrhu územního  plánu 
a  na   uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území 
a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 
Koncept územního plánu nebude zpracován. Návrh územního plánu bude zpracován 
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a bude obsahovat 
zejména: 
 
Textovou část územního plánu:  
a) vymezení zastavěného území  
 
b) koncepci rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot  
 
c) urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 
sídelní zeleně  
 
d) koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro jejich umísťování  
 
e) koncepci uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v 
jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně  
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f) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, 
nepřípustného využití, popřípadě podmínečně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
(například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)  
 
g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit  
h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo  
 
i) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 
podmínek pro jeho prověření  
 
j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 
podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti  
 
k) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou 
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu přílohy č. 9 
vyhlášky 500/2006;  
 
l) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může 
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt; m) 
vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního 
zákona.  
 
n) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
 
V případě účelnosti bude textová část obsahovat rovněž stanovení pořadí změn v území 
(etapizaci). 
 
Grafická část územního plánu:  
a) výkres základního členění území v měřítku 1:10 000 obsahující vyznačení hranic řešeného 
území, zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních 
rezerv a ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní 
studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich využití stanoveny regulačním plánem  
 
b) hlavní výkres v měřítku 1:10 000 obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení 
ploch s rozdílným využitím, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou 
změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro 
dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a 
ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná 
opatření a pro územní rezervy  
 
V samostatných výkresech v měřítku 1:10 000 budou podle potřeby, resp. schopnosti 
zobrazení v daném měřítku zpracovány výkresy:  
urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a prostorového uspořádání sídla a 
krajiny, koncepce dopravní infrastruktury, veřejných prostranství, ochrany přírody a ÚSES, 
koncepce technické infrastruktury  
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c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1: 5000, 1:10 000;  
 
d) speciální výkresy v měřítku 1:10 000, pokud to vyplyne z potřeby v průběhu zpracování a 
projednání (např. výkres pořadí změn v území – etapizace)  
Výkresy grafické části budou zpracovány digitálně nad aktuální katastrální mapou a vydány v 
požadovaném měřítku.  
 
Textová část odůvodnění územního plánu bude obsahovat:  
a) Postup při pořízení územního plánu;  
 
b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů;  
 
c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování;  
 
d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů;  
 
e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů;  
 
f) Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu;  
 
g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje 
území;  
 
h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo 
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, 
proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno; 
 
i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění funkcí lesa;  
 
j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění;  
 
k) Vyhodnocení připomínek.  
 
l) Údaje o počtu listů a počtu výkresů grafické části odůvodnění územního plánu 
.  
Grafická část odůvodnění územního plánu:  
a) koordinační výkres v měřítku 1:10 000;  
 
b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních obcí, popř. států v měřítku 
1: 50 000;  
 
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1:10 000.  
 
 
 


