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Územní plán Velký Malahov

Obec Velký Malahov

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

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

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ MALAHOV
formou opatření obecné povahy

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy:
Číslo přílohy
T1
01-03
T2
04-06

Název přílohy
Textová část ÚP Velký Malahov (výroková část)
Grafická část ÚP Velký Malahov (výroková část)
Textová část odůvodnění ÚP Velký Malahov
Grafická část odůvodnění ÚP Velký Malahov
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VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Řešené území je vymezeno hranicí správního území obce Velký Malahov (ZÚJ/kód obce 554 413)
o rozloze 1692 ha. Řešené území tvoří 3 katastrální území: Velký Malahov (779 661), Jivjany (779 644),
Ostromeč (779 652), ve kterých se nachází sídla Velký Malahov, Jivjany a Ostromeč. Trvale zde žije 248
obyvatel (k 1.1.2019).
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A.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území se vymezuje k 1.6.2019. Zastavěná území jsou tvořena zejména plochami
stabilizovanými a plochami přestaveb.

B.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

B1.

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
ÚP stanovuje tyto hlavní cíle rozvoje řešeného území:
a) stabilizovat sídla v řešeném území, v logice a měřítku okolní sídelní struktury;
b) umožnit rozvoj bydlení za účelem podpory stabilizace počtu obyvatel v sídlech;
c) umožnit různé formy „druhého“ bydlení a rekreačního využití opuštěných staveb v sídlech;
d) zachovat charakter venkovských sídel s typickými prvky venkovské architektury;
e) vytvořit podmínky pro intenzifikaci využití zastavěného území a stávající veřejné infrastruktury;
f) stabilizovat veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně;
g) chránit volnou krajinu a posílit možnosti rekreačního využívání krajiny rozvojem pěších
a cyklistických tras a posílit rekreační infrastrukturu pro tyto aktivity;
h) respektovat přírodní a kulturní hodnoty území;
i) zachovat stávající obraz sídel v krajině;
j) prosazovat opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny;
k) ochrana krajinných hodnot a obnova přírodních prvků v místech, kde byly vlivem hospodaření
v krajině zničeny nebo potlačeny;
l) zajistit příznivý vodní režim v krajině;
m) umožnit realizaci protierozních opatření, revitalizačních opatření na vodních tocích a další
zásahy podporující retenci vod v území;
n) doplnit cestní síť v krajině;
o) doplnit chybějící sítě a zařízení technické infrastruktury sídel.

B2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

B2.1.

KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj následujících kulturních hodnot území:
ARCHITEKTONICKY HODNOTNÉ OBJEKTY (či soubory objektů):
a) Kaple Navštívení Panny Marie (K1);
b) Kaple sv. Kříže (K2);
c) Kaple Srdce Páně (K3);
d) Kaple panny Marie (K4);

Způsob ochrany:
- při veškerých stavebních úpravách zachovat objemové, tzn. prostorové a výškové řešení staveb
a jejich celkový charakter (ve smyslu použitého tvarosloví),
- chránit tyto hodnoty při všech zásazích a stavebních úpravách tak, aby nebyl narušen charakter
staveb a jejich okolí, aby nemohlo navrhovanými úpravami dojít k narušení dochovaných
historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k narušení
architektonické jednoty celku,
- parterovými úpravami návsí podpořit jejich dominanci v prostoru (K1, K2, K3).
URBANISTICKY HODNOTNÉ PROSTORY:
velkomalahovská náves (U1);
jivjanská náves (U1);
ostromečská náves (U3);
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Způsob ochrany:
- zachovat důsledně stávající rozsah těchto veřejných prostorů, tzn. neměnit jejich půdorys daný
stavbami,
- u stavebních úprav stávajících objektů a případně u výstavby nových staveb respektovat původní
charakter venkovské zástavby, tzn. obytné domy v původním hmotovém objemu obdélného
půdorysného tvaru, mající jedno nadzemní podlaží a podkroví,
- u novostaveb, rekonstrukcí a přístaveb musí navržené stavby respektovat umístění původní
zástavby vůči veřejnému prostoru,
- stavby a jejich úpravy musí být navrženy s respektem k charakteru a materiálovému provedení
stávající zástavby,
- při revitalizaci či úpravách parteru těchto prostorů je třeba zachovat jejich venkovský charakter
s dominantním zastoupením sídelní zeleně.
B2.2.

PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
ÚP nevymezuje žádné zvláštní přírodní hodnoty.

C.

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

C1.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
ÚP stanovuje následující obecné principy urbanistické koncepce pro celé řešené území:
a) posílit význam a hodnotu ploch veřejných prostranství v rámci sídel;
b) respektovat stávající plochy občanského vybavení jako stabilizované a umožnit jejich dílčí rozvoj;
c) stabilizovat a rozvíjet v sídlech systémy sídelní zeleně;
d) respektovat výškovou hladinu současné zástavby ve vazbě na morfologii terénu, zachovat
stávající pohledové osy a dálkové pohledy;
e) respektovat a podporovat ekologické hospodaření s dešťovými vodami v řešeném území;
f) doplnit chybějící sítě a zařízení technické infrastruktury.
SÍDLA VELKÝ MALAHOV, OSTROMEČ:
a) rozvíjet sídla Velký Malahov a Ostromeč:
- tak, aby dominantní podíl ve struktuře zástavby zaujímaly plochy bydlení;
- zejména využitím pozemků s možností stavět v místech nevyužitých v rámci zastavěných území,
- konverzí urbanistické struktury v místech nevhodným způsobem využívaných nebo
zdevastovaných v rámci zastavěných území,
- vymezováním zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území sídla;
b) respektovat stávající občanskou vybavenost a umožnit její dílčí rozvoj;
c) umožnit rozvoj drobných podnikatelských aktivit a služeb v rámci stávajících ploch bydlení;
d) podpořit stabilizaci, dotvoření a funkčnost hlavních veřejných prostranství v sídlech;
e) umožnit revitalizaci brownfieldů zemědělských areálů (zejména ve Velkém Malahově);
f) doplnit chybějící sítě technické infrastruktury;
g) rozvíjet vegetaci na rozmezí sídla a krajiny tak, aby zajistila harmonické vnímání obrazu sídla
v krajině.
SÍDLO JIVJANY:
a) rozvíjet sídlo Jivjany:
- tak, aby dominantní podíl ve struktuře zástavby zaujímaly plochy bydlení;
- zejména využitím volných ploch a proluk místech nevyužitých či konverzí urbanistické struktury,
- vymezováním zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území,
- zachovat a udržovat bohatou a hodnotnou sídelní zeleň se značnou krajinotvornou funkcí;
b) rozvíjet a kultivovat veřejná prostranství v sídle;
c) bránit nevhodným architektonickým zásahům u obytných staveb (přístavby narušující hmotu
a půdorys především starší obytné zástavby)
d) nevymezovat nové monofunkční plochy výroby;
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e) respektovat výškovou hladinu současné zástavby ve vazbě na morfologii terénu;
f) respektovat charakter venkovské zástavby;
g) rozvíjet vegetaci na rozmezí sídla a krajiny tak, aby zajistila harmonické vnímání obrazu sídla
v krajině.
C2.

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

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

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

R01-BO

Velký Malahov - severozápad

plochy bydlení (BO)

Plocha
(m2)
10 800

R02-BO

Velký Malahov - severovýchod

plochy bydlení (BO)

2 380

R03-BO

Velký Malahov - východ

plochy bydlení (BO)

4 960

R04-BO

Velký Malahov - západ

plochy bydlení (BO)

13 590

R05-BO

Jivjany - severovýchod

plochy bydlení (BO)

8 150

R06-PZ

Jivjany - střed

R07-BO

Ostromeč- jihovýchod

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
(PZ)
plochy bydlení (BO)

R08-BO

Ostromeč- východ

plochy bydlení (BO)

1 030

R09-ZV

Velký Malahov - jih

plochy zeleně - vyhrazené (ZV)

6 610

R10-OV

Velký Malahov - jihovýchod

plochy občanského vybavení (OV)

2 410

R11-PZ

Jivjany - severozápad

R12-PZ

Jivjany - severozápad

R13-SV

Velký Malahov - jih

plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
(PZ)
plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň
(PZ)
plochy smíšené výrobní (SV)

Celkem:

19 330
3 660

880
2 280
3 270
79 350

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

C3.2.
Kód

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

P01-DS

Velký Malahov - střed

plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)

Celkem:

Plocha
(m2)
4 100
4 100

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

C3.3.
Kód

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ
ÚP vymezuje tyto plochy změn v krajině (NXX-XX):
Název / umístění
Navržený způsob využití

N01-ZT

jihozápadně od Ostromeče

plochy zemědělské TTP (ZT)

N02-DU

západně od Ostromeče

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

N03-LS

jižně od Velkého Malahova

plochy lesní (LS)
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N04-DU

jižně od Ostromeče

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

2 100

N05-DU

jižně od Ostromeče

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

10 830

N06-ZT

jižně od Ostromeče

plochy zemědělské TTP (ZT)

12 590

N07-ZT

jižně od Ostromeče

plochy zemědělské TTP (ZT)

2 260

N08-DU

jižně od Ostromeče

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

9 990

N09-ZT

jihovýchodně od Ostromeče

plochy zemědělské TTP (ZT)

6 830

N10-ZT

jihovýchodně od Ostromeče

plochy zemědělské TTP (ZT)

6 560

N11-DU

východně od Ostromeče

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

12 700

N12-DU

východně od Ostromeče

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

13 230

N13-DU

severozápadně od Ostromeče

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

5 500

N14-ZT

východně od Velkého Malahova

plochy zemědělské TTP (ZT)

19 370

N15-ZT

východně od Velkého Malahova

plochy zemědělské TTP (ZT)

26 960

N16-ZT

jižně od Velkého Malahova

plochy zemědělské TTP (ZT)

21 520

N17-ZT

severně od Velkého Malahova

plochy zemědělské TTP (ZT)

12 840

N18-ZT

severně od Velkého Malahova

plochy zemědělské TTP (ZT)

115 380

N19-DU

jižně od Velkého Malahova

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

11 220

N20-DU

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

7 380

N21-DU

jihovýchodně od Velkého
Malahova
východně od Velkého Malahova

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

7 300

N22-DU

východně od Velkého Malahova

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

11 100

N23-DU

jižně od Jivjan

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

N24-ZT

jižně od Jivjan

plochy zemědělské TTP (ZT)

N25-DU

severně od Velkého Malahova

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

7 420

N26-DU

severně od Velkého Malahova

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

3 870

N27-DU

severozápadně od Jivjan

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

13 410

N28-DU

severovýchodně od Jivjan

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

8 290

N29-DU

jihovýchodně od Jivjan

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

9 090

N30-DU

jižně od Jivjan

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

9 430

N31-ZT

severně od Ostromeče

plochy zemědělské TTP (ZT)

23 240

N32-ZT

severovýchodně od Ostromeče

plochy zemědělské TTP (ZT)

10 110

N33-ZT

východně od Jivjan

plochy zemědělské TTP (ZT)

13 510

N34-ZT

východně od Jivjan

plochy zemědělské TTP (ZT)

14 190

N35-ZT

plochy zemědělské TTP (ZT)

17 400

plochy zemědělské TTP (ZT)

20 300

N37-ZT

jihovýchodně od Velkého
Malahova
jihovýchodně od Velkého
Malahova
severně od Velkého Malahova

plochy zemědělské TTP (ZT)

3 260

N38-ZT

severovýchodně od Jivjan

plochy zemědělské TTP (ZT)

5 330

N39-ZT

západně od Jivjan

plochy zemědělské TTP (ZT)

24 190

N40-ZT

severní okraj Velkého Malahova

plochy zemědělské TTP (ZT)

12 770

N41-DU

severně od Velkého Malahova

plochy dopravní infrastruktury - účelové (DU)

N36-ZT

Celkem:

9 060
14 990

7 250
576 780

Pozn.: Plochy jsou zaokrouhleny na desítky metrů.

C4.
-

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP vymezuje systém sídelní zeleně takto:
kostru systémů sídelní zeleně v sídlech tvoří především návsi;
veřejná zeleň tvoří nedílnou součást ploch veřejných prostranství (PO);
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-

-

D.

součástí sídelní zeleně je zeleň navazující krajiny, která vytváří filtr mezi sídelní strukturou
a obhospodařovanou krajinou;
součástí systému sídelní zeleně jsou plochy zeleně vyhrazené;
ÚP navrhuje kultivaci ploch návsí ve Velkém Malahově a v Ostromeči tak, aby jejich převážnou část
tvořila sídelní zeleň;
ÚP navrhuje vytvoření veřejného prostranství / úpravu břehových partií rybníků v Jivjanech R06-PZ,
R11-PZ a R12-PZ;
dále tvoří veřejná zeleň nedílnou součást ploch bydlení (BO) a smíšených obytných (SO), resp.
veřejných prostranství, umístěných v těchto plochách;
Pro koncepci systému sídelní zeleně obecně platí:
plochy sídelní zeleně jsou nezastavitelné s výjimkami uvedenými v regulativech pro výše uvedené
plochy dle kapitoly F. textové části výroku ÚP;
plochy sídelní zeleně budou dle možností vzájemně propojovány komunikacemi pro pěší
s návazností na veřejné prostory v zastavěném území a na účelové komunikace v krajině;
ve stabilizovaných plochách veřejných prostranství bude vysoká zeleň podle prostorových možností
doplňována;
k redukci na úkor staveb by mělo docházet pouze ve výjimečných a odůvodnitelných případech
pro funkce nezbytné k provozu obce.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU,
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽUTÍ

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

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
SILNIČNÍ DOPRAVA
Nejvyšší význam pro řešené území bude mít i v budoucnu silnice II. třídy č.195 (Horšovský TýnStříbro-Žlutice), která má charakter nadmístní komunikace. Tato komunikace prochází okrajem Velkého
Malahova, proto představuje pro toto sídlo určitý stupeň zátěže. Její trasa je však stabilizována, navržena je
pouze menší směrová úprava ve Velkém Malahově (P01-DS). ÚP rovněž stabilizuje kostru silniční obsluhy
řešeného území, tj. silnice III. třídy č. III/19345, III/19340 a III/19337 - jako plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a dále pak komunikace IV. třídy v řešeném území - jako plochy dopravní infrastruktury - účelové
(DU).
ÚP umožňuje v rámci potřebných ploch s rozdílným způsobem využití směrové úpravy na výše
uvedených silnicích II. a III .třídy i na místních komunikacích, které by odstranily jejich nedostatky či závady
(úpravy křižovatek, zmírnění oblouků zatáček apod.).
Dopravní napojení nových rozvojových lokalit pro bydlení bude řešeno místními komunikacemi třídy
D (obytná zóna se smíšeným provozem) tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost provozu a prostorová
prostupnost zastavěného území. Není nutné doplnit nové zastávky veřejné hromadné dopravy.
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
ÚP respektuje stávající síť účelových komunikací. Hlavní trasy polních a lesních cest jsou fixovány
stabilizovanými plochami dopravní infrastruktury – účelové (DU). Navrhuje se doplnění účelových
komunikací, navržených ukončenými komplexními pozemkovými úpravami na pozemcích za tímto účelem
vymezených, které zpřístupňují zemědělsky obhospodařované pozemky a lesy v řešeném území: N02-DU,
N04-DU, N05-DU, N08-DU, N011-DU, N12-DU, N13-DU, N19-DU, N20-DU, N21-DU, N22-DU, N33-DU,
N25-DU, N26-DU, N27-DU, N28-DU, N29-DU, N30-DU a N41-DU.
DOPRAVA V KLIDU
Stávající způsob decentralizovaného odstavování vozidel je vzhledem k charakteru sídel v zásadě
vyhovující. Navrhuje se dle potřeby zřídit parkovací místa dle potřeby v rámci stávajících i navrhovaných
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veřejných prostranství tak, aby byla rozmístěna pokud možno rovnoměrně a ve vazbě na místa s kumulací
aktivit (např. u obecního úřadu, hospody apod.).
Parkování a odstavování vozidel je nutné řešit v rámci lokalit na pozemcích jednotlivých investorů
podle platných předpisů v závislosti na předpokládané kapacitě využití. Pro novou výstavbu rodinných domů
bude zajištěno vždy minimálně 1 parkovací stání na pozemku jednotlivé nemovitosti.
D1.2.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Řešeným územím neprochází železniční doprava. V severní části řešeného území je vymezen
koridor územní rezervy KD.01 pro plánovanou vysokorychlostní železniční trať Praha-Plzeň-hranice ČR.

D1.3.

CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA

ÚP vymezuje cyklotrasu T1 ve směru Honezovice – Velký Malahov - Mezholezy. Tato tras je vedena
převážně po polních cestách a silnicích III. třídy s nízkou hustotou automobilového provozu.
Všechny linie určené pro pěší a cyklistickou dopravu jsou v ÚP fixovány překryvnými doplňkovými
značkami na plochách s rozdílným způsobem využití.
Nové trasy je možné značit v krajině bez zvláštních omezení.
ÚP v území nevymezuje nové cyklostezky.
D2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D2.1.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, POŽÁRNÍ OCHRANA
Koncepce zásobování řešeného území pitnou vodou vychází z nastaveného funkčního systému
zakotveného v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.
Velký Malahov
ÚP respektuje stávající způsob zásobování pitnou vodou spočívající ve vybudovaném vodovodu
pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody jsou tři vzájemně propojené vrty situované za jižním okrajem
řešeného území ve správním území obce Semněvice. Z těchto vrtů je voda dopravována a přes
automatickou čerpací stanici vodovodním přivaděčem do vodojemu s úpravnou vody umístěného v bývalém
zemědělském družstvu. Odtud je voda rozváděna k jednotlivým odběratelům.
Výrazná menšina obyvatel je zásobena z domovních studní.
Pro navrhované plochy změn určené k bydlení je současná kapacita vodních zdrojů dostačující.
Nové vodovodní řady pro potřeby napojování rozvojových ploch budou kladeny přednostně ve veřejných
prostorech a budou pokud možno zokruhovány. V lokalitách, u kterých je možno provádět navazující
výstavbu bude zřízen veřejný vodovodní řad. Délky přípojek na veřejném prostranství budou
minimalizovány. Každá nemovitost, připojovaná na veřejný vodovodní řad, musí mít svoji samostatnou
vodovodní přípojku.
Pro protipožární zásah je možné využít vodní nádrž na návsi a rybník na západním okraji Velkého
Malahova.
Ostromeč
ÚP respektuje stávající způsob zásobování pitnou vodou spočívající ve vybudovaném vodovodu
pro veřejnou potřebu. Tento systém má dva vodní zdroje Vz1 a Vz2, které jsou situované severně
od Ostromeče. V současné době dochází k budování nové rozvodné vodovodní sítě s připojením
na vodovodní přivaděč do Velkého Malahova. Výše uvedené vodní zdroje budou fungovat jako záložní
zdroje.
Pro protipožární zásah je možné využít vodní nádrž na návsi.
Jivjany
ÚP navrhuje vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody bude vrt Vz4 situovaný
severozápadně od Jivjan. Z tohoto vrtu bude voda čerpána do úpravny vody a vodojemu odkud bude
gravitačně (v případě potřeby přes tlakovou stanici) dopravována k jednotlivým odběratelům.
Pro protipožární zásah je možné využít rybník severně od návsi a soustavu rybníků
na severozápadním okraji sídla.
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ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Koncepce systému likvidace odpadních vod v řešeném území vychází z Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Plzeňského kraje.
Velký Malahov
ÚP navrhuje systém oddílné kanalizační sítě v sídle, spočívající v gravitačním odvedení odpadních
vod od většiny obyvatel stokami do centrální mechanicko-biologické ČOV, situované východně od Velkého
Malahova, ze které budou vody po přečištění vypouštěny do potoka Hořina. ČOV bude společná pro sídla
Velký Malahov a Ostromeč a je dimenzována na 300 EO.
Nové i rekonstruované kanalizační stoky budou vedeny přednostně ve veřejných prostorech a vždy
jako oddílné kanalizace. V lokalitách, u kterých je možno provádět navazující výstavbu budou založeny
veřejné oddílné kanalizační stoky. Délky přípojek na veřejném prostranství budou minimalizovány.
Odkanalizování nových staveb bude řešeno výše popsaným systémem. Každou nemovitost je možné napojit
(pokud je to technicky možné) jednou samostatnou kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci.
Přípustné je individuální likvidování splaškových vod formou DČOV, septiky s dalším stupněm
čištění (zemní nebo biologické filtry) jímek na vyvážení.
Jiné potenciální zdroje znečistění (mimo zástavbu určenou k bydlení) musí podléhat podrobnějšímu
posouzení.
Ostromeč
ÚP navrhuje systém oddílné kanalizační sítě v sídle, spočívající v gravitačním odvedení odpadních
vod od většiny obyvatel stokami do akumulační jímky s čerpací komorou, odkud budou splaškové vody
dopravovány na centrální mechanicko-biologické ČOV ve Velkém Malahově. ČOV, společná pro sídla Velký
Malahov a Ostromeč, je dimenzována na 300 EO.
Nové i rekonstruované kanalizační stoky budou vedeny přednostně ve veřejných prostorech a vždy
jako oddílné kanalizace. V lokalitách, u kterých je možno provádět navazující výstavbu budou založeny
veřejné oddílné kanalizační stoky. Délky přípojek na veřejném prostranství budou minimalizovány.
Odkanalizování nových staveb bude řešeno výše popsaným systémem. Každou nemovitost je možné napojit
(pokud je to technicky možné) jednou samostatnou kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci.
Přípustné je individuální likvidování splaškových vod formou DČOV, septiky s dalším stupněm
čištění (zemní nebo biologické filtry) jímek na vyvážení.
Jiné potenciální zdroje znečistění (mimo zástavbu určenou k bydlení) musí podléhat podrobnějšímu
posouzení.
Jivjany
ÚP navrhuje systém oddílné kanalizační sítě v sídle, spočívající v gravitačním odvedení odpadních
vod od většiny obyvatel stokami do centrální mechanicko-biologické ČOV, situované východně od Jivjan,
ze které budou vody po přečištění vypouštěny do Dudákovského potoka. ČOV bude dimenzována
na 100 EO. Druhou alternativou je vybudování čerpací stanice v tomtéž místě a čerpání splaškových vod
tlakovou kanalizací na právě budovanou ČOV ve Velkém Malahově.
Nové i rekonstruované kanalizační stoky budou vedeny přednostně ve veřejných prostorech a vždy
jako oddílné kanalizace. V lokalitách, u kterých je možno provádět navazující výstavbu budou založeny
veřejné oddílné kanalizační stoky. Délky přípojek na veřejném prostranství budou minimalizovány.
Odkanalizování nových staveb bude řešeno výše popsaným systémem. Každou nemovitost je možné napojit
(pokud je to technicky možné) jednou samostatnou kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizaci.
Přípustné je individuální likvidování splaškových vod formou DČOV, septiky s dalším stupněm
čištění (zemní nebo biologické filtry) jímek na vyvážení.
Jiné potenciální zdroje znečistění (mimo zástavbu určenou k bydlení) musí podléhat podrobnějšímu
posouzení.
Do doby definitivního řešení se předpokládá udržování stávajícího stavu.
ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
Při realizaci nových staveb, úpravách staveb stávajících nebo změně využití staveb v řešeném
území je nutné zajistit vsakování nebo zadržování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických
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srážek na tyto stavby (s postupným přepouštěním vod do kanalizace) na pozemku stavby v souladu
s vodním zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Pro regulované odvádění těchto vod bude sloužit oddílná
dešťová kanalizace.
Odvádění dešťových vod z veřejných prostranství a komunikací přímo do vodních toků není
žádoucí. Dešťové vody budou dle možností vsakovány nebo zdržovány a regulovaně odváděny
do recipientů. Před zaústěním do vodoteče budou po vyhodnocení možného znečištění na stokách osazeny
příslušné technické prvky, které zamezí kontaminaci vod.
U navrhovaných nebo rekonstruovaných účelových komunikací a cest pro pěší a cyklisty mimo
zastavěná území a zastavitelné plochy bude provedeno posouzení, zda navrhovaný záměr nezpůsobí
nasměrování povrchové vody směrem do zástavby. Navržené řešení bude vypracováno tak, aby došlo
k bezkoliznímu odvedení povrchových vod do recipientu nebo neškodnému rozlivu.
D2.2.

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

D3.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Koncepce uspořádání občanského vybavení je dána potvrzením stávajících ploch sloužících této
funkci, tzn. jejich zahrnutí do ÚP jako plochy občanského vybavení (OV).
ÚP navrhuje plochu R10-OV ve Velkém Malahově, která umožňuje rozvoj sportoviště v této lokalitě.
V podmínečně přípustném využití ploch s rozdílným způsobem využití pod kódovým označením BO
je stanoveno, že do ploch bydlení lze zahrnout i stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou
staveb pro obchod s prodejní plochou o výměře větší než 300 m2.

D4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP respektuje všechna stávající funkční veřejná prostranství, která vymezuje jako stabilizované
plochy s kódovým označením PO.
ÚP vymezuje tyto zastavitelné plochy s funkcí veřejného prostranství - veřejné zeleně:
- R06-PZ severně od jivjanské návsi za účelem zřízení úprav parkového charakteru kolem rybníka;
- R11-PZ a R12-PZ na severovýchodním okraji Jivjan za účelem zřízení úprav parkového charakteru
kolem rybníka;
Veřejná prostranství v ploše R04-BO, jejich dimenzi a charakter určí podrobnější územní studie.
ÚP dále umožňuje umístění veřejných prostranství v rámci ploch s rozdílným způsobem využití podle
regulativů stanovených v kap. F. textové části výroku ÚP.
U nově vymezených lokalit pro bydlení musí mít veřejné prostranství, jehož součástí je veřejně
přístupná pozemní komunikace, šíři nejméně 8 m při obousměrné komunikaci a 6,5 m při jednosměrné
komunikaci.

E.

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

E1.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Cílem koncepce uspořádání neurbanizované krajiny je vymezení ploch pro zemědělské, lesnické
a jiné hospodářské využití krajiny, včetně stanovení některých omezujících podmínek pro takové využití.
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Cílem je dále ochrana stávajících ekologických a krajinářských hodnot území, včetně funkčních částí
systému ÚSES a vytvoření odpovídajících územních podmínek pro doplnění a založení dostatečného podílu
nových prvků "environmentální infrastruktury" s biologickou, ale i retenční schopností, protierozní
či krajinotvornou funkcí.
ÚP stanovuje tyto základní principy koncepce uspořádání krajiny:
a) v nezastavěném území respektovat přirozený krajinný rámec sídla (pohledové horizonty, přírodní
dominanty a pohledové osy);
b) eliminovat nežádoucí zásahy v krajině, tj. neumisťovat v pohledově exponovaných místech (např.
na horizontech) stavby a zařízení, které mohou negativně ovlivnit krajinnou scénu;
c) důsledně obnovovat a rozvíjet původní historické cesty a kulturní fragmenty v krajině;
d) optimalizovat strukturu krajiny vzhledem k nedostatečné schopnosti retence vody v území, tzn. zvýšit
retenci vody v území, posílit hydrologické sítě (zejména mikrotoky v horní části povodí), udržovat
stávající přírodní toky, rybníky a vodní plochy;
e) zachovat souvisle přístupné krajinné celky, umožňující prostupnost a rekreační využití při udržení
reprodukční schopnosti, zamezit fragmentaci krajiny;
f) vytvářet podmínky pro průběžnou stabilizaci zemědělsky využívané krajiny realizací komplexních
pozemkových úprav a prvků ÚSES;
g) podporovat péči o funkční prvky ÚSES a zajistit péči o zanedbané (částečně funkční) prvky ÚSES
(stabilizace vodního režimu, apod.) a významné krajinné prvky v lesních biocentrech podporovat
postupné přibližování k přirozené druhové skladbě;
h) chránit, podporovat a rozvíjet krajinotvornou vegetaci;
i) zachovat stávající dominanty liniové a rozptýlené zeleně ve volné krajině;
j) zatravnění nebo zalesnění pramenišť potoků včetně navazujících drobných toků, podpora vytvoření
funkčních biotopů včetně výsadeb břehových porostů, hledání možností přiměřeného hospodářského
využití těchto ploch;
k) revitalizovat Dudákovský potok, potok Chuchla a Hořina včetně jejich přítoků;
l) zatravnit vymezené údolní nivy podél toků;
m) podpořit hospodaření se srážkovými vodami;
n) ochránit stávající vodní zdroje a vyhledávat zdroje nové;
o) regulovat odtok z melioračních odvodňovacích zařízení, ve vhodných lokalitách, případně meliorační
zařízení, která nemají opodstatnění zrušit.
E2.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN VE VYUŽITÍ KRAJINY
ÚP vymezuje plochy změn N02-DU, N04-DU, N05-DU, N08-DU, N011-DU, N12-DU, N13-DU, N19DU, N20-DU, N21-DU, N22-DU, N33-DU, N25-DU, N26-DU, N27-DU, N28-DU, N29-DU, N30-DU a N41-DU.
za účelem zřízení nových účelových komunikací. Plochy změn N06-ZT, N09-ZT, N10-ZT, N14-ZT, N15-ZT,
N31-ZT, N32-ZT, N33-ZT, N34-ZT, N35-ZT a N36-ZT vymezené ve vazbě na současně regulované vodní
toky jsou určeny k jejich revitalizaci a zpomalení odtoku vod z území. Dále ÚP vymezuje plochy změn N01ZT, N03-LS, N17-ZT, N18-ZT, N24-ZT, N40-ZT za účelem zřízení protierozních opatření. Dále ÚP navrhuje
sanovat meliorovaná území v místech, kde nemají v současné době opodstatnění.
Stávající plochy ZPF budou respektovány a chráněny pro zemědělské využití s výjimkou ploch
určených k zastavění uvedených v kap. C3. textové části ÚP, ploch systému sídelní zeleně dle kap. C4.
a prvků ÚSES dle kap. E3. Stávající vodní plochy, toky, vodní zdroje a jejich ochranná pásma jsou chráněny
pro plnění biologických a vodohospodářských funkcí v krajině. Dále je třeba respektovat volný pruh
v minimální šíři 8 m alespoň na jednom břehu podél vodních toků pro jejich správu a údržbu.

E3.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
ÚP překryvným způsobem vymezuje v řešeném území prvky ÚSES dle podkladu v podrobnosti
Plánu ÚSES. Vymezení skladebných částí ÚSES je ve veřejném zájmu. Chybějící, tzn. nefunkční skladebné
části ÚSES na regionální hierarchické úrovni ÚP zahrnuje v souladu s platnými právními předpisy do veřejně
prospěšných opatření se všemi zákonnými dopady do vlastnických vztahů.
Pro všechny skladebné části ÚSES (biocentra a biokoridory) platí tyto podmínky:
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Přípustné využití:
- využití sloužící k zajištění, posílení či zachování funkčnosti ÚSES;
- stavby a zařízení vodního hospodářství přírodního charakteru.
Podmíněně přípustné využití:
- opatření pro hospodaření na daných plochách (zemědělství, lesnictví apod.), která nepovedou
ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES;
- drobné stavby a zařízení sloužící jako rekreační infrastruktura v krajině, které nepovedou
ke snížení stabilizační funkce ÚSES, zneprůchodnění či přerušení kontinuity ÚSES;
- liniová vedení, drobné stavby či zařízení technické infrastruktury za podmínky minimalizace jejich
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES;
- dopravní infrastruktura v biokoridorech za podmínky, že nezpůsobí přerušení prvku ÚSES
(průchodnost prvku ÚSES je třeba zajistit jiným opatřením) a dále za podmínky minimalizace
jejího plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES;
- umístění menších ČOV za podmínky, že jsou situovány v biokoridorech;
- zahrady, veřejná zeleň a veřejná prostranství za předpokladu, že ÚSES prochází zastavěným
územím.
Nepřípustné využití:
- jakékoliv využití, které omezuje či znemožňuje funkčnost prvků ÚSES nebo snižuje dosažený
stupeň ekologické stability;
- skladebné části ÚSES jsou až na výjimky uvedené v podmínkách využití v kap. F. textové části
výroku nezastavitelným územím.
E3.1.

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
ÚP respektuje nadregionální a regionální ÚSES dle ZÚR PK, dále jej zpřesňuje a vymezuje jeho
skladebné části.

Přehled skladebných částí ÚSES na nadregionální a regionální hierarchické úrovni včetně
vymezených VPO je uveden v následující tabulce:
Označení
Charakteristika
Název
Plocha/šíř Kód VPO
ka
RBK 2031/03nefunkční, mezofilní
neuveden
40,0 m
VPO05
2031/04
RBK 2031/02nefunkční, mezofilní
neuveden
40,0 m
VPO04
2031/03
E3.2.

LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ÚSES
Přehled skladebných částí ÚSES na lokální hierarchické úrovni včetně vymezených VPO je uveden
v následující tabulce:
Označení
LBC 2031/3 v
RBK
LBC2031/04 v
RBK
LBC 2
LBC 4
LBK101
LBK102
LBK103
LBK
LBC 13

Charakteristika
částečně funkční,
mezofilní
funkční, mezofilní

Název
neuveden

Plocha
3,9 ha

Kód VPO
VPO02

neuveden

10,2 ha

-

funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
částečně funkční,
mezofilní
funkční, mezofilní

neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden

3,3 ha
3,9 ha
50,0 m
50,0 m
30-50 m
15-60 m

VPO03

neuveden

13,9 ha

-
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LBC 14
LBC 16
LBC 17
LBC 18
LBC 19
LBC
LBC
LBK113
LBK115
LBK117
LBK118
LBK119
LBK120
LBK HT009HT001
LBK
LBC2031/02 v
RBK
LBC 20
LBC 7
LBC 8
LBC 9
LBK121
LBK106
LBK107
LBK108
LBK109

funkční, hydrofilní
funkční, mezofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, mezofilní
funkční, mezofilní
funkční, mezofilní
funkční, mezofilní
funkční, mezofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
částečně funkční,
hydrofilní
funkční, mezofilní

neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden

0,7 ha
49,5 ha
4,6 ha
4,0 ha
5,7 ha
3,4 ha
4,7 ha
20 m
20 m
20 m
20 m
20-50 m
20-80 m

VPO08
VPO07
VPO09
VPO10
VPO11

neuveden

20-90 m

VPO06

částečně funkční,
hydrofilní
funkční, mezofilní

neuveden

20,0 m

-

neuveden

8,6 ha

-

nefunkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
částečně funkční,
hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní
funkční, hydrofilní

neuveden
neuveden
neuveden
neuveden
neuveden

3,4 ha
1,3 ha
2,5 ha
2,4 ha
45,0 m

VPO12
VPO13

neuveden
neuveden
neuveden
neuveden

60,0 m
60,0 m
80,0 m
40,0 m

-

E4.

PROSTUPNOST KRAJINY
Územní podmínky pro prostupnost krajiny řešeného území primárně zajišťuje síť účelových
komunikací a silnic nižších tříd.
ÚP důsledně respektuje a stabilizuje stávající účelové komunikace v nezastavěném území.
Pro posilování vazeb a zkvalitnění prostupnosti krajiny jsou navrženy účelové komunikace koridory N02-DU,
N04-DU, N05-DU, N08-DU, N011-DU, N12-DU, N13-DU, N19-DU, N20-DU, N21-DU, N22-DU, N33-DU,
N25-DU, N26-DU, N27-DU, N28-DU, N29-DU a N30-DU. – viz kap. D1. Navržené účelové komunikace
vycházejí z ukončených komplexních pozemkových úprav, ze kterých ÚP přejímá všechny hlavní a vedlejší
polní cesty. Ostatní polní cesty a doplňkové polní cesty je možné podle potřeby zřizovat v krajině v souladu
s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Dále ÚP stabilizuje síť hlavních tras lesních cest a umožňuje jejich zřizování stanovením podmínek
využití v daných plochách (plochy lesní-LS).
Účelové komunikace jsou dimenzovány prioritně pro společné užívání pro potřeby obhospodařování
krajiny a pro rekreační využití pěšími i cyklisty.

E5.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Pro zajištění ochrany území ÚP stanovuje tyto podmínky:
a) stabilizovat plochy s rozdílným způsobem využitím v krajině tak, aby bylo předcházeno vzniku
eroze půd;
b) realizovat technická přírodě blízká opatření pro rozčlenění pozemků – např. meze, průlehy,
zatravňovací pásy, zatravnění, zalesnění apod.
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c) realizovat protierozní opatření v plochách N01-ZT, N03-LS, N17-ZT, N18-ZT, N24-ZT, N40-ZT,
které byly za tímto účelem vymezeny;
d) realizovat agrotechnická opatření popsaná v komplexních pozemkových úpravách.

E6.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
ÚP stanovuje následující protipovodňová opatření:
a) nevymezovat nové zastavitelné plochy a nenavyšovat terén ve vymezených záplavových
územích;
b) revitalizovat upravené vodní toky, tzn. směrové a výškové úpravy vodních toků včetně úprav
břehových partií navržené v plochách N06-ZT, N14-ZT, N15-ZT, N31-ZT, N32-ZT, N33-ZT, N34ZT, N35-ZT a N36-ZT;
c) zvýšit retenční schopnost krajiny (např. vytvářet poldry, rozlivová území, malé retenční nádrže,
tůně, soustavy malých tůní a mokřady;
d) optimalizovat strukturu zemědělsky využívaných ploch tak, aby nedocházelo k rychlému odtoku
dešťových vod z území.

E7.

DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
ÚP stanovuje následující opatření ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny:
a) podporovat říční krajinu (aluvia) v údolích vodních toků, které v sobě integrují vsakovací travnaté
pásy kolem toků, doplnění břehových porostů a luk, obnovu či tvorbu mokřadních biotopů;
b) revitalizovat vodní toky v řešeném území, návrh návratu vodotečí do původních tras, event.
obnova a tvorba dalších mokřadních biotopů v okolí;
c) rušit plošná i liniová odvodnění krajiny v místech, kde již tato odvodnění nemají opodstatnění;
d) zakládání a doplňování liniové zeleně s krajinotvorným, biologickým a protierozním významem
podél silnic, při navrhovaných účelových komunikacích a koridorech cest pro pěší a cyklisty;
e) obecně zakládání mimolesní liniové, skupinové či solitérní zeleně; zakládání druhově pestrých
extenzivních luk či extenzivních ovocných sadů na hospodářsky obtížně využitelných plochách,
zakládání různých mokřadních biotopů atd.

E8.

KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
Rekreační využití krajiny je v řešeném území spojeno zejména s využitím stávajících i navrhovaných
účelových komunikací pro pěší turistiku a cykloturistiku. Současně v území vyznačené cyklistické a turistické
trasy jsou v ÚP fixovány pomocí překryvných značek. Pro posílení tohoto segmentu rekreačního využití
krajiny bude sloužit nově vyznačená cyklotrasa T1, která umožní propojení se sousedními sídly.
Při rekreačním využívání krajiny budou respektovány zájmy ochrany přírody a krajiny a vymezený
ÚSES.

F.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Základní skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Pro každou základní plochu je vždy
v souladu s koncepcí rozvoje řešeného území stanoven typ plochy s rozdílným způsobem využití
a podmínky prostorového uspořádání. Minimální velikost vymezované základní plochy je zpravidla 0,5 ha,
plochy menší než 0,5 ha mohou být zahrnuty do základních ploch, které slouží jinému účelu využití.
Výjimečně jsou samostatně vymezeny menší základní plochy v rozsahu 0,2 – 0,5 ha např.: plochy technické
infrastruktury pro některá zařízení technického vybavení nadmístního významu, plochy vzniklé vymezením
solitérní stavby veřejné vybavenosti apod. Základní podmínky využití území jsou stanoveny pomocí hlavního
(převažujícího), přípustného, podmíněně přípustného a nepřípustného účelu využití typu plochy. Hlavní
využití znamená převažující využití základní plochy pro uvedený účel. V případě, že není hlavní využití
stanoveno, pak je využitelnost přípustného a podmíněně přípustného využití v rozsahu 0-100%. Přípustné
využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prospěch.
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ÚP vymezuje tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
Označení Název plochy s rozdílným způsobem využití
F1.
PLOCHY BYDLENÍ
F2.
PLOCHY REKREACE SOUKROMÉ
F3.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
F4.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – OBECNÉ
F5.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ
F6.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ DOPRAVA
F7.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
F8.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
F9.
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
F10.
PLOCHY SMÍŠENÉ ZEMĚDĚLSKÉ
F11.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - ZEMĚDĚLSKÉ
F12.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
F13.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF
F14.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP
F15.
PLOCHY LESNÍ
F16.
PLOCHY ZELENĚ - VYHRAZENÉ

Kód plochy
BO
RS
OV
PO
PZ
DS
DU
TI
SV
SZ
VZ
VV
ZZ
ZT
LS
ZV

F1.
PLOCHY BYDLENÍ (BO)
Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech solitérních a dvojdomech
Přípustné využití:
- stávající stavby bytových domů a stávající stavby pro rodinnou rekreaci*
- doplňkové stavby a zařízení související s bydlením (např. garáže pro vlastní potřebu, kůlny, skleníky,
altány, bazény, stavby pro chov domácích a hospodářských zvířat*, vedlejší stavby slučitelné s bydlením*)
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- soukromá a poloveřejná zeleň*
Podmíněně přípustné využití:
- do ploch bydlení lze zahrnout stavby souvisejícího občanského vybavení s výjimkou staveb pro obchod
s prodejní plochou o výměře větší než 250 m2
- stavby pro krátkodobé veřejné ubytování rekreačního charakteru* do kapacity 6 pokojů
Nepřípustné využití:
- mobilní stavby pro bydlení a rekreaci, ostatní ubytovací zařízení*
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné
na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30 pro izolované, resp. samostatně stojící domy a dvojdomy
v navrhovaných plochách změn a zároveň koeficient zeleně KZ=0,40
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,70 pro pozemky ve stabilizovaných plochách k datu vydání ÚP, resp.
pozemek či pozemky určené k umístění stavby do max. velikosti 300 m2 a zároveň koeficient zeleně
KZ=0,20
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. dvě nadzemní podlaží a podkroví
- ve vymezených urbanisticky cenných prostorech U1, U2 a U3 musí být respektován charakter venkovské
zástavby* s výjimkou rekonstrukce stávajících staveb, které tento charakter nemají
2
- minimální výměra nových stavebních pozemků v zastavitelných plochách se stanovuje na 700 m
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F2.
PLOCHY REKREACE SOUKROMÉ (RS)
Hlavní využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci*
Přípustné využití:
- stavby související a slučitelné s rodinnou rekreací
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány, bazény
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- mobilní stavby pro bydlení a rekreaci
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména
stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, skladování a velkoobchod a stavby náročné
na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání:
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,30
- koeficient zeleně KZ=0,40
- hlavní objekt nepřekročí 2,5 nadzemní podlaží, tzn. dvě nadzemí podlaží s využitelným podkrovím
- u nových staveb musí být respektován charakter staveb se šikmými střechami
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 8 m nad okolním terénem
F3.
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (OV)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- stavby pro vzdělávání a výchovu
- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport
- sociální služby, domy s pečovatelskou službou
- stavby pro péči o rodinu
- zdravotní služby
- stavby pro kulturu
- veřejná správa
- vybavení pro ochranu obyvatelstva
- stavby pro vědu a výzkum
- církevní stavby
- stavby pro obchodní prodej, ubytování a stravování
- služby
- veřejná koupaliště
- stavby a zařízení pro pohřebnictví, hřbitovy
- související dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
- stavby pro doplňkovou funkci, např. kůlny, tribuny, vedlejší objekty slučitelné s občanskou vybaveností
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím
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Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné, musí zajišťovat odpovídající množství parkovacích stání
- pro každé 2 ha zastavitelné plochy se vymezí s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace)
- koeficient zeleně KZ=0,30
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 10 m nad rostlý terén
F4.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PO)
Hlavní využití:
- veřejná prostranství
Přípustné využití:
- veřejná zeleň
- drobné stavby a prvky parteru
- hřiště a herní prvky
- vodní toky, plochy a prvky
- související dopravní a technická infrastruktura a občanské vybavení, slučitelné s účelem veřejných
prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- stavby občanského vybavení (nebo jejich přístavby) nekomerčního charakteru do 100 m2 zastavěné plochy.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zeleně KZ=0,30
- na plochách veřejných prostranství v zastavěných územích a zastavitelných plochách nesmí být
umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury
F5.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ (PZ)
Hlavní využití:
- veřejná zeleň
Přípustné využití:
- chodníky, cesty a stezky
- prvky parteru
- vodní toky, plochy a prvky
- související dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem veřejných prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient zeleně KZ=0,70
- na plochách veřejného prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umisťována
nová nadzemní vedení technické infrastruktury
F6.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNIČNÍ (DS)
Hlavní využití:
- dálnice a silnice
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Přípustné využití:
- místní komunikace I. a II. třídy
- stavby a zařízení, které jsou součástí komunikace např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné
a izolační a ochranné zeleně*
- stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení
- odstavné a parkovací plochy
- areály údržby pozemních komunikací
- čerpací stanice pohonných hmot
- související občanské vybavení
- veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno,
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- objekty musí architektonickým členěním staveb a zejména celkovým objemem zástavby respektovat
měřítko a kontext okolní zástavby a krajiny
- v plochách navrhovaných dopravních koridorů, kde přímo nevzniknou stavby dopravní infrastruktury,
zůstává v platnosti vymezená stabilizovaná plocha (původní funkce)
F7.
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ÚČELOVÉ (DU)
Hlavní využití:
- účelové komunikace
- cesty pro pěší a cyklisty
Přípustné využití:
- místní komunikace III. a IV. třídy
- zemědělský půdní fond
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- vodní toky a plochy
- liniové trasy, stavby a zařízení technické infrastruktury
- stavby a zařízení sloužící jako rekreační infrastruktura v krajině (odpočívky, lavičky, vyhlídky, drobný
mobiliář apod.)
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny
F8.
PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (TI)
Hlavní využití:
- technická infrastruktura
Přípustné využití:
- stavby a provozně související zařízení technického vybavení například vodovodů, vodojemů, kanalizace
a čistíren odpadních vod
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedení, komunikační vedení
veřejné komunikační sítě, elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody
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- stavby a zařízení pro zásobování plynem
- související dopravní infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- na plochách veřejného prostranství v zastavěných územích a zastavitelných plochách nesmí být
umisťována nová nadzemní vedení technické infrastruktury
F9.
PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (SV)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu
- stavby a zařízení pro skladování výrobků, hmot a materiálů
- účelové komunikace
- parkoviště
- související občanské vybavení
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- stavby a zařízení pro průmyslovou zpracovatelskou výrobu a dřevovýrobu vč. kompostárny a skladu štěpky
(s výjimkou hutnictví, elektroenergetiky, chemického, petrochemického průmyslu a průmyslu stavebních
hmot) bez negativního vlivu na životní prostředí za podmínky, že budou umístěny ve výrobním areálu
východně od Velkého Malahova
- bydlení za podmínky, že bude sloužit výhradně majiteli/provozovateli a jeho rodině
- stavby pro ubytování o kapacitě max. 15 osob za podmínky, že bude sloužit výhradně dělníkům
zaměstnaným ve výrobním areálu východně od Velkého Malahova a zároveň budou splněny hygienické
požadavky na vnitřní prostředí staveb.
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy smíšené výrobní musí být v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a být z nich
přístupné
- koeficient zastavěné plochy KZP=0,60
- koeficient zeleně KZ=0,2
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 11 m nad okolním terénem
- výšková hladina zástavby* může být místně překročena max. však v rozsahu 5 % z celkové plochy
(např. komíny, stožáry, sila a další)
F10.
PLOCHY SMÍŠENÉ ZEMĚDĚLSKÉ (SZ)
Hlavní využití:
- není stanoveno
Přípustné využití:
- stavby pro zemědělství, s výjimkou hnojišť, silážních a senážních žlabů a staveb pro skladování odpadů
ze živočišné výroby
- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu
- stavby pro služby, ubytování a stravování
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- účelové komunikace
- parkoviště
- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních
prostředků
- související občanské vybavení
- veřejná prostranství
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- bydlení za podmínky, že bude sloužit výhradně osobám pracujícím v provozu areálu
- pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné
s přípustným využitím v takto vymezené ploše
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s přípustným a podmíněně přípustným využitím, zejména stavby
pro průmyslovou výrobu, velkoobchod a stavby náročné na dopravní obsluhu
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy smíšené výrobní - zemědělské musí být situovány v přímé návaznosti na plochy dopravní
infrastruktury a být z nich přístupné
- koeficient zeleně KZ=0,30
F11.
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ (VZ)
Hlavní využití:
- stavby pro zemědělství
Přípustné využití:
- stavby a zařízení pro odstavování osobních, nákladních a speciálních dopravních a mechanizačních
prostředků
- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže
- stavby a zařízení pro rybářské a včelařské účely
- účelové komunikace
- provozní čerpací stanice PHM v areálu
- izolační a ochranná zeleň*
- stavby a zařízení pro zahradnictví
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- bydlení za podmínky, že bude sloužit výhradně majiteli/provozovateli a jeho rodině
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- plochy výroby a skladování musí být situovány v návaznosti na dopravní infrastrukturu, ze které budou
přístupné
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 12 m nad rostlý terén
- výšková hladina zástavby* může být místně překročena s ohledem na umístění v krajině, max. však
v rozsahu 10 % z celkové plochy (např. komíny, stožáry, sila a další)
F12.
PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV)
Hlavní využití:
- vodní plochy a koryta vodních toků
Přípustné využití:
- další pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití
- související technická infrastruktura
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- veřejná prostranství
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- v okolí vodních toků umožnit jednostranný manipulační pruh o šířce min. 8 m
F13.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ZPF (ZZ)
Hlavní využití:
- zemědělský půdní fond
Přípustné využití:
- krajinná zeleň*, ÚSES
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy, silnice III. třídy
- liniová vedení technické infrastruktury
- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy
zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území, biologické
dočišťovací nádrže apod.
- související dopravní a technická infrastruktura
Podmíněně přípustné využití:
- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata* za podmínky, že nebudou situovány blíže než
od stabilizovaných či rozvojových ploch bydlení a nebudou umisťovány na kvalitních zemědělských
s ochranou bonity 1. a 2. stupně;
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství* za podmínky, že nebudou situovány blíže než
od stabilizovaných či rozvojových ploch bydlení a nebudou umisťovány na kvalitních zemědělských
s ochranou bonity 1. a 2. stupně;
- zalesnění za podmínky, že se jedná o méně kvalitní zemědělskou půdu se stupněm bonity 4. a 5.

100 m
půdách
100 m
půdách

Nepřípustné využití:
- stavby pro zemědělství
- stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního významu
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady s výjimkou biologicky rozložitelných odpadů
- dálnice a silnice I.a II.třídy, místní komunikace I. a II. třídy
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat charakter okolní krajiny
- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení
- je nutné zachovat stávající sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové
F14.
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TTP (ZT)
Hlavní využití:
- trvalý travní porost (louky a pastviny)
Přípustné využití:
- chmelnice, vinice a ovocné sady
- krajinná zeleň*, ÚSES
- účelové komunikace, místní komunikace IV. třídy, silnice III. třídy
- liniová vedení technické infrastruktury
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- stavby a zařízení technické infrastruktury lokálního významu
- zařízení důležitá pro polní závlahy, malé vodní nádrže přírodního charakteru, rybníky, odvodňovací
příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy
zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby zvyšující retenční schopnost území a biologické
dočišťovací rybníky apod.
- související dopravní a technická infrastruktura
- stavby a zařízení sloužící jako rekreační infrastruktura v krajině (odpočívky, lavičky, vyhlídky, drobný
mobiliář apod.)
- stavby a zařízení pro rybářské a včelařské účely do 25 m2 zastavěné plochy
Podmíněně přípustné využití:
- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata* za podmínky, že nebudou situovány blíže než 100 m
od stabilizovaných či rozvojových ploch bydlení a nebudou umisťovány na kvalitních zemědělských půdách
s ochranou bonity 1. a 2. stupně. Dále nesmí být tyto stavby umísťovány na horizontech, a v pohledově
exponovaných místech v krajině;
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství* za podmínky, že nebudou umísťovány na horizontech,
a v pohledově exponovaných místech v krajině a nebudou umisťovány na kvalitních zemědělských půdách
s ochranou bonity 1. a 2. stupně;
- zalesnění za podmínky, že se jedná o méně kvalitní zemědělskou půdu se stupněm bonity 4. a 5.
Nepřípustné využití:
- orná půda
- stavby pro zemědělství
- stavby a zařízení technické infrastruktury nadmístního významu
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady s výjimkou biologicky rozložitelných odpadů
- dálnice a silnice I. a II. třídy, místní komunikace I. a II. třídy
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- zařízení nesmí svým vzhledem a umístěním narušovat charakter okolní krajiny
- musí být zajištěna dopravní obslužnost tohoto zařízení
- je nutné zachovat stávající cesty a sjezdy pro obsluhu zemědělských pozemků či zajistit nové
F15.
PLOCHY LESNÍ (LS)
Hlavní využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
Přípustné využití:
- mimolesní zeleň*, ÚSES
- vodní toky a plochy
- stavby a zařízení lesního hospodářství
- související dopravní infrastruktura
- liniová vedení technické infrastruktury
- systém zásobování pitnou vodou
- stavby a zařízení sloužící jako rekreační infrastruktura v krajině (odpočívky, lavičky, vyhlídky, drobný
mobiliář apod.)
- malé vodní nádrže přírodního charakteru, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením
nebo zátopou, ochranné terasy a vegetační úpravy zabraňující erozi, protipovodňová opatření, stavby
zvyšující retenční schopnost území apod.
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- dálnice a silnice I. a II. třídy, místní komunikace I., II. a III. třídy
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
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Podmínky prostorového uspořádání:
- nejsou stanoveny
F16.
PLOCHY ZELENĚ – VYHRAZENÉ (ZV)
Hlavní využití:
- soukromá a poloveřejná zeleň*
Přípustné využití:
- vodní toky a plochy
- terénní úpravy
- doplňkové stavby a zařízení, např. garáže, kůlny, skleníky, altány do 50 m2 zastavěné plochy
- liniová vedení technické infrastruktury
- související dopravní a technická infrastruktura
- stavby a zařízení včelařské účely
Podmíněně přípustné využití:
- není stanoveno
Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím
Podmínky prostorového uspořádání:
- stavby nesmí být umístěny na katodové ochraně plynovodu ani v jejím ochranném pásmu
- koeficient zeleně KZ=0,90
- výšková hladina zástavby* se stanovuje na max. 4 m nad rostlý terén

G.

VPS01

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM
A STAVBÁM VYVLASTNIT
ÚP vymezuje tyto VPS, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
N04-DU
(účelová komunikace)

VPS02

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N05-DU

VPS03

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N08-DU

VPS04

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N02-DU

VPS05

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N11-DU

VPS06

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N12-DU

VPS07

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N13-DU

VPS08

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

N20-DU
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(účelová komunikace)
VPS09

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N19-DU

VPS10

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N21-DU

VPS11

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N22-DU

VPS12

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N23-DU

VPS13

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N30-DU

VPS14

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N29-DU

VPS15

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N28-DU

VPS16

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N27-DU

VPS17

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N26-DU

VPS18

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N25-DU

VPS19

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(účelová komunikace)

N41-DU

VPS20

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
(směrová úprava silnice II/193)

P01-DS

VPS24

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
(čistírna odpadních vod/čerpací stanice splaškových vod)

ČOV

ÚP vymezuje tato VPO ke zvyšování retenční schopnosti krajiny a k založení prvků ÚSES, pro která
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
VPO01

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR - LBK 103
(založení ÚSES)

VPO02

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM V RBK - LBC 2031/3
(založení ÚSES)

VPO03

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR - LBK
(založení ÚSES)

VPO04

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR - RBK 2031/02-2031/03

N07-ZT

N03-LS
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(založení ÚSES)
VPO05

REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR - RBK 2031/03-2031/04
(založení ÚSES)

N07-ZT

VPO06

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR - LBK HT009-HT001
(založení ÚSES)

VPO07

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR - LBK 117
(založení ÚSES)

VPO08

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM - LBC 17
(založení ÚSES)

VPO09

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR - LBK 118
(založení ÚSES)

VPO10

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR - LBK 119
(založení ÚSES)

VPO11

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR - LBK 120
(založení ÚSES)

N07-ZT

VPO12

LOKÁLNÍ BIOCENTRUM – LBC 20
(založení ÚSES)

N18-ZT

VPO13

LOKÁLNÍ BIOKORIDOR - LBK 121
(založení ÚSES)

N17-ZT, N18-ZT

VPO14

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N06-ZT

VPO15

OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
(protierozní opatření)

N01-ZT

VPO16

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N09-ZT

VPO17

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N10-ZT

VPO18

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N32-ZT

VPO19

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N31-ZT

VPO20

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N35-ZT

VPO21

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N36-ZT

VPO22

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ

N15-ZT

N38-ZT
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(revitalizace vodního toku)
VPO23

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N14-ZT

VPO24

OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
(protierozní opatření)

N40-ZT

VPO25

OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
(protierozní opatření)

N24-ZT

VPO26

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N33-ZT

VPO27

OPATŘENÍ KE ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
(revitalizace vodního toku)

N34-ZT

VPO28

OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ
(protierozní opatření)

N39-ZT

ÚP nenavrhuje plochy asanace ani stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

H.

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

VPS21

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
(veřejné prostranství – veřejná zeleň)
POZEMEK s p.č. 1525, 1711, 1714, 1616 v k.ú. Jivjany (dle KN)

R12-PZ

VPS22

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
(veřejné prostranství – veřejná zeleň)
POZEMEK s p.č. 1520/1, 1521 v k.ú. Jivjany (dle KN)

R11-PZ

VPS23

R06-PZ

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
(veřejné prostranství – veřejná zeleň)
POZEMEK s p.č. 1525 v k.ú. Jivjany (dle KN)

I.

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO
ZÁKONA

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

J.

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

ÚP vymezuje v souladu s urbanistickou koncepcí pro účely ochrany území pro další rozvoj tyto
plochy územních rezerv (VXX-XX):
Kód
Název / umístění
Navržený způsob využití
Plocha
2
(m )
V01-SV

Ostromeč - jihovýchod

plochy smíšené výrobní (SV)
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V02-BO

Jivjany - sever

plochy bydlení (BO)

Celkem:
KD.01
Charakteristika plochy:
železnice.

20 000
40 800

Koridor bude chráněn pro budoucí možné využití ve prospěch vysokorychlostní

Případné zásahy do prostoru tohoto koridoru nesmí zamezit či výrazně omezit možnost realizace
vysokorychlostní železniční tratě v tomto koridoru. Při realizaci vysokorychlostní tratě musí být minimalizován
vliv provozu této tratě na okolí zejména z pohledu hlukové zátěže okolí. Zajištěna musí být při realizaci tratě
zejména funkčnost ÚSES procházejícího napříč touto plánovanou trasou železniční tratě například formou
migračního ekoduktu, či jiným vhodným způsobem.
V plochách územních rezerv v nezastavěném území je přípustné pouze jejich současné využití
a údržba. Mohou zde být v souladu s podmínkami využití dané stabilizované plochy umístěny dočasné
stavby, např. přístřešky, mobilní objekty, demontovatelné stavby a oplocení. V plochách územních rezerv
jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.
V plochách územních rezerv je možné realizovat opatření protierozní a protipovodňová.

K.

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

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

L.

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

ÚP vymezuje plochu bydlení R04-BO na západním okraji Velkého Malahova pro prověření změn její
využití územní studií jako podmínku pro rozhodování.
ÚS prověří a posoudí zejména koncepci veřejné infrastruktury, resp. koncepci dopravního řešení,
veřejných prostranství, napojení na technickou infrastrukturu. ÚS stanoví podrobnější podmínky
prostorového uspořádání území. Pro každé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena s touto zastavitelnou
plochou související plocha veřejného prostranství* o výměře nejméně 1000 m2 (do této výměry se
nezapočítávají pozemní komunikace).
ÚS bude pořízena a schválena do 5 let od vydání tohoto ÚP. ÚS bude vložena do evidence
územně plánovací činnosti, čímž se stane podkladem neopominutelným.

M.

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

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

N.

STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Všechny změny jsou realizovatelné kdykoli v době platnosti tohoto ÚP, zejména je třeba využívat
disponibilní stavební pozemky uvnitř zastavěného území a plochy přestaveb. U všech nově vymezených
lokalit v zastavitelných plochách určených pro bydlení je možné jejich využití až po realizaci související části
dopravní a technické infrastruktury, která je pro konkrétní stavební záměr nezbytná.
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O.

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

ÚP nevymezuje žádnou stavbu, pro kterou je povinné zpracování architektonické části projektové
dokumentace staveb autorizovaným architektem.

P.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část ÚP (výroková část) má celkem 31 stran.
Grafická část ÚP (výroková část) obsahuje tyto 3 výkresy:
Číslo přílohy
01
02
03

Název přílohy
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres VPS, VPO a asanací

Měřítko
M 1:7 000, 5 000
M 1:7 000, 5 000
M 1:7 000, 5 000

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

Odůvodnění

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo obce Velký Malahov rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení územního plánu Velký
Malahov usnesením (č. 28-2017-183) z 28. zasedání zastupitelstva obce Velký Malahov konaného dne
23.2.2017. Zastupitelstvo obce určilo starostu obce Václava Brichzina pověřeným zastupitelem ke spolupráci
s pořizovatelem územního plánu.
Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel) obdržel
dne 30.3.2017 žádost obce Velký Malahov o pořízení územního plánu Velký Malahov.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, zpracoval návrh zadání územního plánu Velký
Malahov. Oznámení o zahájení projednání bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou od 30.11.2017 do 3.1.2018.
V rámci projednání návrhu zadání ÚP Velký Malahov byly v zákonné lhůtě doručeny požadavky dotčených
orgánů na obsah zadání ÚP Velký Malahov.
Jednotlivé požadavky byly zapracovány do návrhu zadání ÚP Velký Malahov, které pořizovatel
předložil zastupitelstvu obce Velký Malahov ke schválení dne 5. 1. 2018.
Zastupitelstvo obce usnesením (č. 41-2018-256) z 41. zasedání zastupitelstva obce Velký Malahov
konaného dne 19.1. 2018. schválilo zadání ÚP Velký Malahov. Schválené zadání bylo bezodkladně předáno
vybranému zpracovateli, kterým je Ing. arch. Václav Masopust, jako podklad pro vypracování návrhu ÚP
Velký Malahov dne 29. 1. 2018.
Pořizovatel dne 7. 11. 2018 obdržel prohlášení od obce Velký Malahov, která nepožádala v roce
2018 o dotaci na zpracování územního plánu. Práce byly z tohoto důvodu pozastaveny a odloženy na rok
2019.
Zpracovatel na základě zadání vypracoval návrh ÚP Velký Malahov ke společnému jednání, které
proběhlo dne 20. 8. 2019. V rámci zákonem stanovených lhůt byly pořizovateli doručeny písemné
připomínky a stanoviska dotčených orgánu. Připomínky a stanoviska dotčených orgánů pořizovatel
vyhodnotil a sepsal pokyny pro zpracovatele pro úpravu návrhu ÚP Velký Malahov pro veřejné projednání.
Dne 26. 9. 2019 rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením (č. 10-2019-83) o schválení změny využití
pozemků parc. č. 25/2 a 25/4, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/15, 25/16, 25/19 v k.ú. Velký Malahov
a pozemku parc. č. 1283 v k.ú. Ostromeč.
Dne 31. 10. 2019 rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením (č. 11-2019-88) o prověření připomínky
pana Davida Špringla projektantem.
Dne 31. 10. 2019 zamítlo zastupitelstvo obce usnesením (č. 11-2019-89) připomínku pana Vladimíra
Myslivce.
Dne 2. 12. 2019 bylo obdrženo souhlasné stanovisko Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Plzeňského kraje a mohlo být vyhlášeno veřejné projednání.
Veřejné projednání ÚP Velký Malahov proběhlo dne 27. 1. 2020. Písemné námitky a připomínky
nebyly u pořizovatele uplatněny.
Dne 12. 2. 2020 byl rozeslán Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP
Velký Malahov.
Upravený a posouzený návrh předal zpracovatel pořizovateli a ten jej předložil společně s návrhem
usnesení k vydání ÚP Velký Malahov zastupitelstvu obce.
Na základě zjištění špatně stanoveného zastavěného území byl projednáván návrh územního plánu
Velký Malahov v opakovaném veřejném projednání.
Opakované veřejné projednání proběhlo dne 3.8.2020. Na základě obdržené námitky byl Návrh ÚP
Velký Malahov upraven a bylo rozhodnuto o II. opakovaném veřejném projednání.
Dne 21.8.2020 rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením (č. 19-2020-144) o ponechání pozemků
parc. č. 1171/1 a 999/5 k.ú. Ostromeč v současném druhu využití.
opakované veřejné projednání proběhlo dne 7.10.2020. Byla obdržena námitka.
Dne 29.10.2020 zamítlo zastupitelstvo obce usnesením (č. 21-2020-150) námitku pana
Ing. Vladimíra Myslivce, aby pozemky parc. č. 1171/1 a 999/5 v katastrálním území Ostromeč byly v návrhu
ÚP Velký Malahov změněny na plochy pro bydlení. ZO souhlasí s ponecháním pozemků parc. č. 1171/1
a 999/5 v katastrálním území Ostromeč v ploše výroby a skladování – zemědělské (VZ).
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B.

Odůvodnění

SOULAD S PÚR ČR A ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou vládou ČR
20.7.2009 usnesením č. 929 (PÚR ČR), resp. s Aktualizací č.1 PÚR ČR, schválenou vládou ČR
dne 15.4.2015 a Aktualizací č.2 a č.3 PÚR ČR, účinné od 1.10.2019.
Řešené území není součástí republikové rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti,
nejsou zde umístěny žádné koridory dopravní ani technické infrastruktury. Severním okrajem řešeného
území prochází koridor vysokorychlostní železniční dopravy VR1, jehož trasa není v PÚR ČR již přesněji
lokalizována. Konkrétní požadavky, omezení a doporučení vyplývající z PÚR ČR pro řešené území nejsou
stanoveny. Koncepce rozvoje řešeného území je v ÚP navržena v souladu s obecnými republikovými
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR.
V rámci republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území je nutné
vytvářet podmínky pro následující oblasti:
a) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
b) při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením,
c) vytvářet v území podmínky pro vytváření pracovních příležitostí,
d) podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury,
e) vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields),
f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit,
g) vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování ÚSES a zvyšování a udržování
ekologické stability krajiny,
h) chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné
zeleně,
i) vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území,
j) vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury
s ohledem na prostupnost krajiny,
k) vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod,
l) vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území.

B1.

ÚP byl zpracován v souladu s těmito požadavky.
B2.

Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, vydanými
Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2. 9. 2008 č. usnesením 834/08 (ZÚR PK), resp. ve znění
Aktualizace č.1 ZÚR PK, účinné od 1.4.2014, ve znění Aktualizace č.2, účinné od 29.9.2018
a ve znění Aktualizace č. 4, účinné od 24.1.2019.
Řešené území není dle ZÚR PK, resp. Aktualizace č.1, č.2 a č.4 ZÚR PK zařazeno do žádných
rozvojových oblastí, os ani sem nezasahují plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu.
Řešené území je však součástí specifické oblasti nadmístního významu SON7 Sedmihoří. Mezi podmínky
pro rozhodování o změnách v území v SON7 patří posilování stability sídelní struktury regionu (zejména
menších vesnických sídel s cílem obnovy vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území), rozvíjení
podmínek pro podnikání s ohledem na místní předpoklady a tradice (s důrazem na přírodně šetrné
zemědělství) a vytváření podmínek pro využití rekreačního potenciálu území s ohledem na místní podmínky.
Uvedené podmínky ÚP svým řešením naplňuje. Řešené území nesousedí s žádným rozvojovým územím.
Prověření řešeného území územní studií nebo regulačním plánem ZÚR PK nevyžaduje.
ZÚR PK dále ukládají v čl. 5.1.2. zpřesnit a vymezit koridor územní rezervy pro Koridor
vysokorychlostní dopravy VR1 ((Nürnberg-) hranice SRN/ČR-Plzeň-Praha), který je v grafické části ÚP
vymezen pod ozn. KD.01. Celková šíře koridoru je 600 m. V řešeném území zasahuje pouze okrajovou
severní části k.ú. Jivjany. Jednoznačně fixované řešení koridoru, původně obsažené v PÚR ČR, bylo
v rámci Aktualizace č.1 z PÚR ČR v trase procházející řešeným územím vypuštěno. ÚP respektuje
s ohledem na polohu koridoru a aktuální absenci podrobnějších podkladů jeho šíři dle ZÚR PK a nijak jej
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nezpřesňuje. Uvedený železniční koridor vymezuje ÚP formou koridoru územní rezervy. Pro tento koridor
platí princip vymezení územních rezerv dle dikce SZ a metodických pokynů.
Úkoly pro územní plánování obcí v SON 7:
- zabezpečit optimální lokalizaci podnikatelských aktivit v území, opírající se o využití místních
podmínek rozvoje, směřující k posílení soudržnosti obyvatel území.
- posilovat trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro přiměřený rozvoj bydlení a podnikatelských
aktivit v území.
- vytvářet územní podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti pro rekreaci obyvatel
Plzně.
- do územních plánů zapracovat záměry mezinárodního, republikového a nadmístního významu
v souladu s kapitolou 5.

Výřez z výkresu Uspořádání území kraje ze ZÚR PK
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Výřez z výkresu Koordinační výkres ze ZÚR PK
Ze ZÚR PK, resp. z Aktualizace č.1, č.2 a č.3 ZÚR PK, dále vyplývají tyto požadavky:
- zohlednit a zpřesnit prvky regionálního ÚSES;
- vymezit dopravní koridor pro vysokorychlostní železniční trať VRT1
- respektovat poddolované území Neměnice;
- respektovat plochy OP vodních zdrojů;
- při návrhu nových rozvojových ploch minimalizovat zábory zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany
zemědělského půdního fondu;
- respektovat krajinné veduty;
- upřednostňovat volné plochy v zastavěných územích a plochy brownfields.
V rámci hlavních cílů územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v Plzeňském kraji ÚP
respektuje tyto zásady:
- posilovat polycentrickou sídelní strukturu Plzeňského kraje podporou rozvoje sídel v rozvojových
oblastech a osách, v rozvojových osách koncentrovat rozvoj do vymezených rozvojových území,
- k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem s ohledem na místní podmínky
a preferované funkce území,
- výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelitních obytných lokalit,
- v sídlech lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat především s ohledem na dopravní
předpoklady území a další funkce (zejména vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou
ochranu a zachování civilizačních a kulturních hodnot),
- při návrhu rozvojových ploch byly minimalizovány zábory ZPF v I. a II. třídě přednosti v ochraně,
- racionálním využitím území minimalizovat negativní dopady hospodářského rozvoje, zejména
na životní prostředí,
- při urbanistickém rozvoji a intenzifikaci využití zastavěného území minimalizovat fragmentaci krajiny
a vytvořit podmínky ke zvyšování biodiverzity krajiny,
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chránit základní krajinné matrice, přirozené osy a dominanty krajiny před změnami, které by mohly
jejich působení v krajině poškodit.

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

ÚP je zpracován v souladu s cíli územního plánování dle §18 a úkoly územního plánování dle §19
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
- ÚP vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území,
- při řešení ÚP byly zohledněny jak veřejné, tak i soukromé zájmy týkající se rozvoje řešeného území,
- ÚP chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví,
- zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného
území a s ohledem na jeho oživení,
- v ÚP je stanovena koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území,
- byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění a uspořádání staveb s ohledem
na stávající charakter a hodnoty území,
- ÚP vytváří podmínky pro zabezpečení rozvoje dopravní a technické infrastruktury,
- návrhová opatření ÚP se zabývají snižováním nebezpečí přírodních katastrof a jejich důsledků
v zastavěném území a v krajině (úpravy na vodních tocích, protierozní opatření atd.)

D.

VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STAVEBNÍHO

ZÁKONA

A

JEHO

ÚP Velký Malahov je řešen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je proveden dle vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, a dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů.
ÚP vymezuje v kap. F textové části výroku nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, tyto „plochy zeleně“ s rozdílným způsobem
využití, které nelze zařadit do jiných funkčních ploch, neboť plochy definované vyhláškou nenabízejí
dostatečně široké možnosti pro tuto funkci:
- plochy zeleně – vyhrazené (ZV),
Plochy zeleně – vyhrazené (ZV) byly vymezeny z důvodu funkční specifičnosti zejména pro plochy,
ve kterých má být zachován dominantní podíl nezastavěných a nezpevněných ploch, ale nemusí zde být
nutně zachována možnost volného přístupu bez omezení charakteristická pro veřejná prostranství (např.
poloveřejná zeleň areálů občanské vybavenosti, zahrady, apod.)
Grafické zobrazení ÚP bylo zvoleno s ohledem na přehlednost předávané informace.

E.

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

Soulad územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
ÚP Velký Malahov je v souladu s požadavky zvláštních předpisů.
ÚP Velký Malahov je v souladu se stanovisky dotčených orgánů.
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V průběhu pořizování ÚP Velký Malahov nedošlo k rozporu mezi požadavky dotčených orgánů.
Připomínky, vyjádření a stanoviska k zadání ÚP
Podněty k návrhu zadání územního plánu
Zapracovány do návrhu zadání, akceptovány
• Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče (30. 11. 2017)
č.j. MUHT 15236/2017
Městský úřad Horšovský Týn - odbor vnitřních věcí a památkové péče jako orgán státní památkové péče,
obdržel oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Velký Malahov.
V katastrálním území Velký Malahov se nenachází žádná nemovitá kulturní památka, která by byla
vedená v Ústředním seznamu památek, dále se zde nenachází žádné ochranné pásmo nemovité kulturní
památky či národní kulturní památky ani ochranné pásmo památkové rezervace a památkové zóny. Z
uvedených důvodů není orgán státní památkové péče orgánem dotčeným.
• Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství (1. 12. 2017)
K návrhu zadání územního plánu Velký Malahov nemáme z hlediska působnosti našeho silničního správního
úřadu připomínky.
• Státní pozemkový úřad ( 4. 12. 2017)
č.j. SPU 573236/2017
V katastrálním území Velký Malahov, Jivjany a Ostromeč bylo provedeno řízení o komplexních pozemkových
úpravách a součástí návrhů jsou i schválené plány společných zařízení (dále jen „PSZ“), které dle
ustanovení §9 odst. 15 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s územně plánovací dokumentací.
Z výše uvedeného důvodu pozemkový úřad vyzývá, úřad územního plánování k zajištění souladu návrhu ÚP
Velký Malahov a návrhů PSZ KoPÚ Velký Malahov, Jivjany a Ostromeč s ohledem na případnou realizaci
navržených opatření.
• Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (5. 12. 2017)
č.j. 47693/2017-SŽDC-GŘ-O26
V platných ZÚR Plzeňského kraje je vymezen koridor vysokorychlostní dopravy VR 1 (Nürnberg -) hranice
SRN/ČR – Plzeň – Praha. Koridor je vymezen formou územní rezervy a požadujeme jej respektovat.
• Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí (5. 12. 2017)
č.j. MUHT 15 355/2017
Dle zákona č. 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
• nerozšiřovat plochy fotovoltaických elektráren ve volné krajině
• přírodní lokalitu kolem kaskády rybníků navazující na západní část obce Jivjany zařadit do kategorie
ploch bezzásahových, a neumisťovat do ní žádné funkční plochy
• upozorňujeme na existenci registrovaného významného krajinného prvku severovýchodně od obce
Jivjany (pč. KN 1608, 1615, 1753)
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
(5. 12. 2017)
č.j. PK-KPP/3934/17
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu plní úkoly orgánu státní
památkové péče v dané problematice pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní
kulturní památka (§ 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů). Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá kulturní památka nenachází, není
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání stanoviska
příslušný.

•
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• Ministerstvo průmyslu a obchodu (11. 12. 2017)
č.j. MPO 76260/2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství,
na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon v platném znění) a v souladu s § 47 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění), nemá k návrhu zadání územního plánu Velký
Malahov žádné připomínky.
Na území obce Velký Malahov nezasahují žádné dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (11. 12. 2017)
č.j. SBS 40092/2017/OBÚ-06
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského v návaznosti na Vaše oznámení o návrhu
shora uvedeného územního plánu uvádí, že jako dotčený orgán státní správy, zajišťující při územně
plánovací činnosti ochranu nerostného bohatství ve smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá z tohoto titulu k uvedenému návrhu
žádné námitky.
• Ministerstvo dopravy (13. 12. 2017)
č.j. 751/2017-910-UPR/3
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky
podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88
odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4
zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu zadání územního
plánu Velký Malahov.
Železniční doprava
V platných ZÚR Plzeňského kraje je vymezen koridor vysokorychlostní dopravy VR 1 (Nürnberg –) hranice
SRN/ČR – Plzeň – Praha. Koridor je vymezen formou územní rezervy a požadujeme jej respektovat.
Z hlediska silniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované
zájmy.
• Ministerstvo životního prostředí (21. 12. 2017)
č.j. MZP/2017/520/485
Ministerstvo jako dotčený orgán při projednávání územně plánovací dokumentace podle § 15 zákona č.
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle
§ 13 odst. 2 a 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
podle dostupné mapové dokumentace spravované Českou geologickou službou (dále jen „ČGS“) –
Geofondem se na správním území obce Velký Malahov nachází poddolované území.
Pokud toto území bude součástí prostoru řešeného návrhem zadání územního plánu Velký Malahov, je
nutné jeho rozsah zohlednit a vymezit v textu i v grafice územně plánovací dokumentace. Podrobné
informace lze zjistit na webových stránkách ČGS (www.geology.cz), a to v mapových aplikacích.
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (2. 1. 2018)
č.j. ŽP/18754/17
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
K podobě a zpracování dokumentace předloženého zadání územního plánu nemá orgán ochrany ZPF
zásadní připomínky. Následné vymezení konkrétních záborů ZPF je nutné provést v souladu se zásadami
jeho ochrany uvedenými v ust. § 4 zákona, zejména pak navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z
hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Zejména je nutné
zdůraznit, že nebude možné vymezovat na zemědělské půdě nové zastavitelné lokality, dokud nebudou
alespoň z převážné části využity plochy stávající, nebo nebudou stávající a nově navrhované plochy
vzájemně plošně kompenzovány. Finální podobu návrhu územního plánu obce Velký Malahov je vhodné
projednat se zdejším orgánem ochrany ZPF ještě před jeho dokončením. Stanovisko orgánu ochrany ZPF
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bude následně uplatněno k návrhu územního plánu obce Velký Malahov.
OCHRANA PŘÍRODY
1. vydává podle § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
Zadání územního plánu obce Velký Malahov nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.
Odůvodnění:
Uvedená koncepce řeší území mimo evropský významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak
neovlivňuje.
2. uplatňuje stanovisko z hlediska územního systému ekologické stability:
Do grafické části návrhu ÚP Velký Malahov je nutno zapracovat regionální územní systém ekologické
stability v souladu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje vydanými usnesením č. 834/08
Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 2. 9. 2008. Vymezení územního systému ekologické stability je
součástí územně analytických podkladů.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, požaduje, aby plochy skladebných prvků ÚSES
byly v návrhu ÚP Velký Malahov přednostně vymezeny jako plochy přírodní podle § 16 vyhlášky č. 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a jako takové byly v rámci koncepce
uspořádání krajiny považovány za nezastavitelné, s výjimkou podmínečné možnosti umístění nezbytných
staveb technické a dopravní infrastruktury.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí požaduje, aby nefunkční skladební prvky ÚSES
(biocentra, biokoridory) byly zařazeny mezi veřejně prospěšná opatření.
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Návrh územního plánu Velký Malahov není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i
zákona o posuzování vlivů.
Odůvodnění:
Krajský úřad posoudil předloženou ÚPD na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. Koncepce z hlediska obsahu prověřuje plochy a možné změny, které svým
charakterem, využitím, rozsahem a lokalizací nelze z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a
na veřejné zdraví v řešeném území považovat za významné. Koncepce rozvoje obce se významně nemění.
Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani
charakteristiku dotčeného území za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona.
Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní
prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. Zájmy ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy podle zvláštních předpisů.
V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území. S
přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona příslušný úřad dospěl k závěru, že koncepci není
nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.
STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ
V případech, kdy územně plánovací dokumentace umisťuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále
též „PUPFL“) rekreační a sportovní stavby, je však příslušným orgánem státní správy lesů krajský úřad /§
48a odst. 2 písm. a) lesního zákona/. Za účelem snazšího stanovení příslušnosti orgánu státní správy lesů k
uplatnění stanoviska je proto žádoucí v územním plánu (např. v kap. Vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL) uvést jednoznačnou informaci, zda územní plán umisťuje
(připouští umístění) rekreační a sportovní stavby na PUPFL.
Pro případ, že by u daného územního plánu byla umístěním rekreační a sportovní stavby na PUPFL
založena příslušnost k uplatnění stanoviska krajskému úřadu, jsou dále uvedeny základní požadavky
Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, jako orgánu státní správy lesů, na jeho
zpracování:
V územním plánu vždy:
- uvést jednoznačnou informaci zda jsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem, tj. zda jsou na PUPFL
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vymezeny plochy, jejichž navrhovaným využitím není plnění funkcí lesa (dále též „zábor PUPFL“) nebo jsou
vymezeny plochy, jimiž budou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (dále též „ochranné
pásmo lesa“)
- graficky znázornit hranici ochranného pásma lesa.
V případě, že budou v územním plánu vymezeny plochy vyžadující zábor PUPFL nebo budou vymezeny
plochy, jimiž budou dotčeny pozemky v ochranném pásmu lesa, uvést za účelem posouzení takového
územního plánu z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem:
- všeobecné údaje o lesích v řešeném území (výměra a rozložení lesů, lesnatost, kategorie, apod.),
- údaje o celkovém dotčení (záboru) PUPFL v členění podle účelu budoucího využití a podle druhu dotčení
PUPFL (odnětí, omezení),
- zdůvodnění jednotlivých navrhovaných záborů PUPFL (vyhodnocení variant),
- řešení stávající chatové zástavby na PUPFL povolené podle dříve platných předpisů, pokud se taková
zástavba v řešeném území nachází,
- údaje o dotčení pozemků v ochranném pásmu lesa (výčet ploch),
- zdůvodnění jednotlivých návrhů ploch v ochranném pásmu lesa.
Při vymezování ploch, jimiž mají nebo mohou být dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem, je nutné
důsledně dbát dodržení ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona, podle něhož „projektanti nebo pořizovatelé
územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací
staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni
navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a
ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání
území po dokončení stavby.“
Plochy vyžadující zábor PUPFL
Při vymezování jednotlivých ploch vyžadujících zábor PUPFL je kromě zásad uvedených v § 14 odst. 1
lesního zákona dále vždy důsledně dbát ustanovení § 13 odst. 2 lesního zákona.
Plochy v ochranném pásmu lesa
K dotčení pozemků ve vzdálenosti do 50 m okraje lesa je podle § 14 odst. 2 lesního zákona třeba souhlasu
orgánu státní správy lesů. Podle ustanovení § 22 odst. 1 lesního zákona jsou pak vlastníci nemovitostí nebo
investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou
jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy,
padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z
pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní
správy lesů, pokud není podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán státní správy.
Vzhledem k uvedenému je vymezování ploch, jimiž může být dotčeno ochranné pásmo lesa, nutné věnovat
zvýšenou pozornost. Především z důvodu předcházení možným budoucím tlakům na existenci či stav lesa
(lesních porostů) a způsob hospodaření v lese je žádoucí plochy, především pak plochy zastavitelné, v tomto
pásmu umisťovat pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Má-li být plocha v ochranném
pásmu vymezena, je vždy nutné brát v úvahu existenci lesního porostu na navazujících lesních pozemcích a
jeho vliv na okolí v mýtním věku (dospělosti), plynoucí z jeho prosté existence (možné ohrožení pozemků a
staveb pádem kamenů, stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, stíněním apod.). V úvahu je dále
nutné brát i potřebu zachování přístupu do lesa a potřebu (povinnost) jeho řádného obhospodařování. Vždy
je proto nutné respektovat výšku navazujícího lesního porostu a plochy vymezovat od okraje lesa ve
vzdálenosti větší, než je průměrná výška dospělého lesního porostu na navazujících lesních pozemcích
(převážně 25 - 30 m).
• Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková (2. 1. 2018)
č.j. 99199/2017-8201-OÚZ-LIT
Souhlasí s předloženým „Návrhem zadání územního plánu“ Velký Malahov za předpokladu respektování a
zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části:
• jev 103 (Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany), které je
nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
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doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - týká se části k.ú. Jivjany a
části k.ú. Velký Malahov. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby):
- větrných elektráren
- výškových staveb
- venkovního vedení VVN a VN
- základnových stanic mobilních operátorů
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem
a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Rozsah a průběh tohoto zájmového území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení §
175, zákona 183/2006Sb., viz příloha „Vyjmenované druhy staveb“
VYJMENOVANÉ DRUHY STAVEB,
pro které je k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, v souladu s ustanovením § 175 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších před-pisů, (dále jen „stavební
zákon“) vždy nutné souhlasné stanovisko SEM Praha.
1) Návrhy ÚPD a návrhy na vydání územního rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu.
2) Výstavba, rekonstrukce a likvidace železničních tratí, vleček a nakládacích ramp. Výstavba a rekonstrukce
dálnic, silniční sítě I.-II. třídy.
3) Výstavba, rekonstrukce, likvidace letišť všech druhů, včetně jejich ochranných pásem a přidružených
objektů a zařízení.
4) Výstavba a rekonstrukce rozvodů elektrické energie od 22 kV výše.
5) Trhací práce, výstavba, rekonstrukce dolů, lomů s použitím elektrického roznětu.
6) Výstavba radioelektronických a telekomunikačních zařízení vyzařující elektromagnetickou energii všeho
druhu (radiové vysílače, TV, TVP základnové stanice radiotelekomunikačních sítí, radioreléová stanice,
radiolokační, radionavigační, telemetrická zařízení) včetně jejich anténních systémů a nosičů (i těch, jejich
stavba je povolována na základě oznámení) a požadovaných ochranných pásem.
7) Výstavba a rekonstrukce objektů, konstrukcí a zařízení vyšších než 30 metrů nad terénem a staveb
jevících se jako dominanta v otevřeném terénu.
8) Výstavba větrných a fotovoltaických elektráren
MO ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy AČR.
• Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (3. 1. 2018)
č.j. PK-RR/4795/17
Po seznámení s obsahem návrhu zadání je z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na
širší územní vztahy uplatňován pouze požadavek na zajištění návaznosti s územně plánovací dokumentací
sousedních obcí v Plzeňském kraji, sousední územní obvody jsou: obec Semněvice, Mezholezy, Shoř,
Skapce, Honezovice a Černovice.
Pořizovatele upozorňujeme na povinnost v odůvodnění návrhu změny územního plánu koordinaci
využívání území z hlediska širších vztahů a případně též uvést výčet všech záležitostí nadmístního
významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení podle
přílohy č. 7 části II. odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.
458/2012 Sb., (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“).
Požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR:
Dle § 31 odst. 4 stavebního zákona je pro pořizování změny územního plánu závazná Politika územního
rozvoje České republiky, schválená dne 20. 7. 2009 usnesením Vlády ČR č. 929, ve znění Aktualizace č. 1,
schválené dne 15. 4. 2015 usnesením Vlády ČR č. 276 (dále jen „politika územního rozvoje“). Správní území
obce Velký Malahov nespadá do žádné rozvojových oblastí ano rozvojových os vymezených politikou
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územního rozvoje.
Přes severovýchodní část území obce Velký Malahov je politikou územního rozvoje vymezen koridor
veřejné infrastruktury – koridor vysokorychlostní dopravy VR1. Koridor vysokorychlostní dopravy VR 1
(Nürnberg-) hranice SRN/ČR Plzeň – Praha. Koridor je samostatně vymezen v úsecích hranice kraje –
Kyšice a Líně – hranice SRN/ČR. V úseku Kyšice – Líně je koridor vymezen v souběhu s koridorem
konvenční železniční dopravy C-E 40a (Nürnberg-) hranice ČR – Cheb – Plzeň – Praha. V Územních
plánech je třeba zajistit ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územních rezerv, případně
vymezení koridorů.
Politika územního rozvoje dále ukládá povinnost respektovat republikové priority územního
plánování pro zajištění rozvoje s ohledem na charakter řešeného území.
Požadavky vyplývající z aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje:
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, vydané dne 2.9. 2008 usnesením zastupitelstva Plzeňského
kraje č. 834/08, ve znění Aktualizace č. 1, vydané dne 10. 3. 2014 usnesením Zastupitelstva plzeňského
kraje č. 437/14 (dále jen „zásady územního rozvoje“), s účinností ode dne 1. 4. 2014 stanoví kromě
zpřesnění řešení politiky územního rozvoje také další záměry a úkoly územního plánování nadmístního
významu pro území Plzeňského kraje.
Ve smyslu § 36 odst. 5 stavebního zákona je nutné v pořizovaném ÚP Velký Malahov respektovat
řešení zásad územního rozvoje v plném rozsahu, zejména převzít a zpřesnit plochy a koridory, limity a
hodnoty republikového a nadmístního významu, ale i zohlednit obecné požadavky, priority a cíle územního
plánování.
V této souvislosti upozorňujeme, že zájmové území je zahrnuto do SON7 Specifická oblast
Sedmihoří. Tato specifická oblast je vymezena v hranicích obcí Bukovec, Černovice, Honezovice, Kotovice,
Lisov, Lochousice, Mezholezy, Mířkov, Prostiboř, Semněvice, Skapce, Staré Sedlo, Velký Malahov, Ves
Touškov, Vidice, Zhoř. Zásady územního rozvoje v této souvislosti uvádějí úkoly pro územní plánování obcí,
které se v této specifické oblasti nacházejí: Zabezpečit optimální lokalizaci podnikatelských aktivit v území,
opírající se o využití místních podmínek rozvoje, směřující k posílení soudržnosti obyvatel území. Posilovat
trvalé osídlení nabídkou volných ploch pro přiměřený rozvoj bydlení.
Na území obce Velký Malahov zasahuje koridor -koridor vysokorychlostních dopravy VR 1
(Nürnberg-) hranice SRN/ČR Plzeň – Praha. Koridor je samostatně vymezen v úsecích hranice kraje –
Kyšice a Líně – hranice SRN/ČR. V úseku Kyšice – Líně je koridor vymezen v souběhu s koridorem
konvenční železniční dopravy C-E 40a (Nürnberg-) hranice ČR – Cheb – Plzeň – Praha. V Územních
plánech vymezit koridor jako územní rezervu a zpřesnit jeho vymezení v souladu s územními podmínkami.
Na úseku ÚSES uplatňujeme požadavek zpřesnit a zapracovat prvky regionálního ÚSES – regionální
biokoridor RK 2031.
ÚP Velký Malahov musí respektovat obecné principy a zásady územního plánování v Plzeňském kraji, stejně
jako republikové priority územního plánování zmíněné v politice územního rozvoje.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje připravuje podle povinnosti uložené ustanovením
§ 5 odst. 6 stavebního zákona pořízení další aktualizace zásad územního rozvoje. V dalších stupních
pořizování změny proto doporučujeme koordinovat a konzultovat postup pořizování obou územně
plánovacích dokumentací tak, aby byl zajištěn jejich soulad.
Z územních studií pořízených a schválených odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu
Plzeňského kraje podle § 30 za použití § 25 stavebního zákona nevyplývají pro území řešené ÚP Velký
Malahov žádné další požadavky.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřad Plzeňského kraje kromě výše uvedených požadavků na
respektování Politiky územního rozvoje ČR a platné krajské územně plánovací dokumentace neuplatňuje k
předloženému návrhu zadání ÚP Velký Malahov další požadavky na obsah projednávané územně plánovací
dokumentace podle § 47 odst. 2 stavebního zákona.
Společné jednání, které se konalo dne 20. 8. 2019
Stanoviska a připomínky k návrhu územního plánu
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Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (2. 8.
2019)
č.j. PK-KPP/3231/19
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu obdržel dne 30.7.2019
oznámení o společném jednání a vystavení návrhu ÚP Velký Malahov, spolu s výzvou k uplatnění stanoviska
dotčeného orgánu.
K uvedené problematice sdělujeme:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu plní úkoly orgánu státní
památkové péče v dané problematice pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní
kulturní památka (§28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů). Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází,
není Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání stanoviska
příslušný.
•

• Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (12. 8. 2019)
č.j. SBS 27064/2019/OBÚ-06
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“), jako dotčený orgán státní
správy, zajišťující při územně plánovací činnosti ochranu nerostného bohatství podle § 15 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní
zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Velký
Malahov (§ 50 stavebního zákona).
Odůvodnění:
OBÚ, na základě obdrženého oznámení a výzvy dle § 50 stavebního zákona, přezkoumal předložený návrh
územního plánu (dále jen „ÚP“) Velký Malahov a vyhodnotil jeho vliv na ochranu a využití nerostného
bohatství. Podle § 15 odst. 2 horního zákona k němu vydává souhlasné stanovisko.
• Ministerstvo průmyslu a obchodu (21. 8. 2019)
č.j. MPO 60737/2019
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
•
Městský úřad Horšovský Týn, odbor životního prostředí (21. 8. 2019)
č.j. MUHT 10784/2019
Prvky systému ÚSES (lokální i regionální) byly převzaty beze změn ze schválených Plánu společného
zařízení Komplexních pozemkových úprav pro všechna řešená katastrální území (k.ú. Velký Malahov KoPÚ
ukončena 2012, Ostromeč 2012, Jivjany 2013).
Připomínky a upřesnění byly projednány na společném jednání dne 20.8.2019.
K návrhu v předložené podobě nemáme připomínek.
•
Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství (26. 8. 2019)
Z hlediska působnosti zdejšího silničního správního úřadu sdělujeme, že nemáme připomínky
k předloženému návrhu územního plánu Velký Malahov.
•
Ministerstvo životního prostředí (3.9.2019)
č.j. MZP/2019/520/720
Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), dotčenému orgánu ve smyslu § 136 odst. 1 zákona
č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“), při projednávání
územně plánovací dokumentace podle § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických
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pracích, ve znění pozdějších předpisů, bylo doručeno oznámení o společném jednání k návrhu územního
plánu Velký Malahov a výzva k uplatnění stanoviska k tomuto návrhu po společném jednání.
Ministerstvo nemá žádné požadavky ani námitky k následnému projednání návrhu územního plánu Velký
Malahov.
Toto stanovisko je vydáváno v režimu § 154 správního řádu.
•
Městský úřad Horšovský Týn, odbor vnitřních věcí a památkové péče (3. 9. 2019)
č.j. MUHT 11168/2019
Městský úřad Horšovský Týn – odbor vnitřních věcí a památkové péče jako orgán státní památkové péče
vydal dne 3. 9. 20199 stanovisko k návrhu územního plánu Velký Malahov. V této věci však není orgánem
dotčeným. Podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pouze pro území, ve kterém je
nemovitá kulturní památka nebo ochranné pásmo (ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny). V řešeném území se však
nenachází památkově ochranné pásmo ani žádný objekt, který by byl zapsán v Ústředním seznamu
kulturních památek.
•
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů
(6. 9. 2019)
č.j. 110443/2019-1150-OÚZ-LIT
Souhlasné stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci, jehož obsah je závazný pro opatření
obecné povahy dle stavebního zákona.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na zajišťování obrany a
bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, připomínky. V
posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany v souladu s uplatněnými
požadavky MO k návrhu zadání ÚPD.
•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (19. 9. 2019)
č.j. PK-ŽP/10738/19
Krajský úřad Plzeňského kraje, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle§ 17a písm.
a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), posoudil podle § 5 odst. 2 zákona návrh územního plánu obce Velký Malahov a uplatňuje k němu
následující stanovisko:
Návrh územního plánu vymezuje v části Jivjany širší plošný rámec pro umístění čistírny odpadních vod, který
koliduje se zemědělskou půdou II. třídy ochrany. Tyto půdy lze, ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona, odejmout
pouze v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu požadovaného záměru nad veřejným zájmem
ochrany zemědělského půdního fondu. Tuto skutečnost je nutné v textové části dokumentace návrhu
územního plánu prokázat.
Ostatní zastavitelné plochy jsou navrženy ve zhruba vyrovnané plošné bilanci a reflektují přirozený vývoj
obce.
Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje k návrhu územního plánu Velký
Malahov
Na základě žádosti o posouzení návrhu ÚP ze dne 13. 11. 2019 bylo vydáno stanovisko Krajského
úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.
•
Stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje k návrhu
územního plánu Velký Malahov na základě žádosti Městského úřadu Horšovský Týn, odboru
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výstavby a územního plánování (2. 12. 2019)
č.j. PK-RR/4501/19
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje souhlasí s předloženým návrhem ÚP Velký
Malahov a neshledal žádné nedostatky z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem.
Veřejné projednání, které se konalo dne 27.1.2020
Stanoviska, námitky a připomínky k návrhu územního plánu
•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (20. 12.
2019)
č.j. PK-KPP/4809/19
K uvedené problematice sdělujeme:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu plní úkoly orgánu státní
památkové péče v dané problematice pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní
kulturní památka (§28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů). Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází,
není Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání stanoviska
příslušný.
•
Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství (2. 1. 2020)
Z hlediska působnosti zdejšího silničního správního úřadu sdělujeme, že nemáme připomínky k upravenému
a posouzenému návrhu územního plánu Velký Malahov.
V souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, lze umisťovat a provádět
stavby, které vyžadují povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu a provádět terénní úpravy v
ochranném pásmu silnic II. a III. tř., navzájem připojovat pozemní komunikace, připojovat na ně sousední
nemovitosti nebo upravovat a rušit takové připojení a případně zasahovat do silničního pozemku, je možné
jedině na základě povolení vydaného příslušným silničním správním úřadem.
•
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (7. 1. 2020)
SBS 45707/2019/OBÚ -06/1
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského (dále jen „OBÚ“), jako dotčený orgán státní
správy, zajišťující při územně plánovací činnosti ochranu nerostného bohatství podle § 15 zákona č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní
zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Velký
Malahov (§ 52 stavebního zákona).
Odůvodnění:
OBÚ, na základě obdrženého oznámení a výzvy dle § 52 stavebního zákona, přezkoumal předložený návrh
územního plánu (dále jen „ÚP“) Velký Malahov a vyhodnotil jeho vliv na ochranu a využití nerostného
bohatství. Podle § 15 odst. 2 horního zákona k němu vydává souhlasné stanovisko.
•
Ministerstvo průmyslu a obchodu (8. 1. 2020)
MPO 93831/2019
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
•
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru (21. 1. 2020)
č.j. 113197/2020-1150-OÚZ-LIT
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Vydává se smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko,
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona. Souhlasí s částmi řešení, které
byly od společného jednání změněny. Navržené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.

•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (27. 1. 2020)
PK-ŽP/19564/19
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského
půdního fondu podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nemá k návrhu územního plánu obce Velký Malahov
připomínky.
Návrh územního plánu řeší lokalitu pro umístění čistírny odpadních vod, která je vymezena na zemědělské
půdě II. třídy ochrany. V případě tohoto záboru byl v textové části dokumentace prokázán výrazně
převažující veřejný zájem požadovaného záměru nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního
fondu, ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona. Ostatní zastavitelné plochy jsou navrženy ve vyrovnané ploše
bilanci záboru ZPF a reflektují přirozený rozvoj obce.
•
Ministerstvo vnitra České republiky (30. 1. 2020)
č.j. MV-108945-6/OSM-2019
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že se v lokalitě Územního plánu Velký Malahov
nenachází území vymezené Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu § 175 odst. 1 stavebního zákona.
•
Ministerstvo životního prostředí (30. 1. 2020)
č.j. MZP/2020/520/155
Ministerstvo jako dotčený orgán při pojednávání územně plánovací dokumentace podle § 15 zákona č.
44/1988 Sb., ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle §
13 odst. 2 a 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, vydává
následující stanovisko:
V grafice územního plánu a v jeho textové části je dle požadavků ministerstva respektováno poddolované
území, které se v řešené oblasti nachází, proto nemá ministerstvo k následnému projednání návrhu
územního plánu žádné další připomínky ani námitky.
•
Státní pozemkový úřad (3. 2. 2020)
č.j. SPU 039015/2020
Státní pozemkový úřad s návrhem územního plánu Velký Malahov souhlasí za níže uvedených podmínek:
•
budou respektovány stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení
•
budou respektovány Plány společných zařízení provedených komplexních pozemkových úprav
Odůvodnění:
V lokalitě řešené územním plánem Velký Malahov se nachází stavby vodních děl – hlavní odvodňovací
zařízení (dále jen HOZ), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. v majetku státu a
příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.
Stavby HOZ jsou již v územním plánu zakresleny jako „meliorace – liniová“. V návrhu územního plánu Velký
Malahov dochází ke střetu navrhované ČOV se stavbou HOZ (Jivjany – Velký Malahov, obj. 1, evidované
pod č. ID 2050000471-11201000, ČHP 1-10-02-075, zakrytý kanál délky 178 m, pořízený v roce 1974). V
případě realizace bude nutné majetkoprávní vypořádání.
Opakované veřejné projednání, které se konalo dne 3.8.2020
Stanoviska, námitky a připomínky k návrhu územního plánu
•
Ministerstvo průmyslu a obchodu (30.6.2020)
č.j. MPO 389223/2020
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
•

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (2.7.2020)
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č.j. PK-KPP/2224/20
Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází, není
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání stanoviska
příslušný.
•
Městský úřad Horšovský Týn, odbor dopravy a silničního hospodářství (21.7.2020)
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Horšovský Týn, jako dotčený orgán sděluje, že
nemá připomínky k vydání územního plánu Velký Malahov.
•
Státní pozemkový úřad (22.7.2020)
č.j. SPU 255746/2020
Státní pozemkový úřad s návrhem územního plánu Velký Malahov souhlasí.
•
Ministerstvo obrany (27.7.2020)
č.j. 116821/2020-1150-OÚZ-LIT
Souhlasí s částmi řešení,které byly od původního veřejného projednání změněny. Navržené změny nejsou v
rozporu se zájmy Ministerstva obrany.

II. Opakované veřejné projednání, které se konalo dne 7.10.2020
•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (7.9.2020)
č.j. PK-KPP/3095/20
Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází, není
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání stanoviska
příslušný.
•
Ministerstvo obrany (8.10.2020)
č.j. 118447/2020-1150-OÚZ-LIT
Souhlasí s částmi řešení,které byly od původního veřejného projednání změněny. Navržené změny nejsou v
rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
•
Státní pozemkový úřad (13.10.2020)
č.j. SPU 375956/2020
Státní pozemkový úřad s upraveným a posouzeným návrhem územního plánu Velký Malahov souhlasí s
níže uvedenou podmínkou:
v koordinačním výkresu územního plánu Velký Malahov budou vyznačeny linie staveb vodních děl –
hlavní odvodňovací zařízení.
Odůvodnění:
V grafické části územního plánu Velký Malahov (koordinační výkres) je chybně zakreslena linie stavby
vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (dále jen HOZ). V předmětném území se nachází dvě
stavby HOZ.
Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek
•
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (16.2.2021)
č.j. PK-KPP/364/21
Jelikož se na řešeném území památková zóna ani nemovitá národní kulturní památka nenachází, není
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu k vydání stanoviska
příslušný.
•
Ministerstvo životního prostředí (17.2.2021)
č.j. MZP/2021/520/149
Ministerstvo k návrhu územního plánu obce Velký Malahov vlastní námitky či připomínky neuplatnilo,
přičemž s návrhem souhlasí. Uplatněné námitky a připomínky se netýkají zájmů chráněných v dané věci
ministerstvem.
•
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (18.2.2021)
č.j. SÚJB/RO/4051/2021
Nemáme žádné věcné připomínky. Na základě analýzy žádosti jsme v souvislosti s územním plánováním
neidentifikovali v oblasti radiační ochrany žádný konkrétní, zákonem č. 263/2016 Sb. chráněný zájem.
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•
Státní pozemkový úřad (10.3.2021)
SPU 048912/2021
Státní pozemkový úřad s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu
územního plánu Velký Malahov souhlasí.

F.

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

G.

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

Příslušný krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu zadání územního plánu Velký Malahov vyloučil
vliv územního plánu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast a nepožadoval zpracování posouzení
vyhodnocení vlivů návrhu zadání územního plánu Velký Malahov z hlediska vlivů na životní prostředí.

H.

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Požadavek na zpracování posouzení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území
a na posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí nebyl příslušným krajským úřadem uplatněn.

I.

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

I1.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Mapovým podkladem, nad kterým byl zpracován ÚP Velký Malahov, je digitální katastrální mapa.
V původní platné územně plánovací dokumentaci ÚPO Velký Malahov, schválené dne 27.1.2005, vč.
její změny č.1 byly vymezeny hranice zastavěného území. Hranice zastavěných území vychází z výše
uvedené územně plánovací dokumentace. Do zastavěného území byly dále zahrnuty v souladu
s ustanoveními SZ všechny pozemky prokazatelně zastavěné podle údajů o pozemcích uvedených v KN.
Plocha vymezených zastavěných území činí 44,8 ha, což je cca 2,6 % celkové rozlohy správního
území obce (1692 ha). Ne všechny plochy zahrnuté do zastavěných území jsou však ve smyslu podmínek
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití přímo určeny k zastavění.
I2.
I2.1.

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE ÚZEMÍ (VIZE)
Koncepce rozvoje řešeného území je souhrnem dlouhodobě platných zásad, jevů a prvků
uspořádání prostředí v sídlech a krajině, který vychází z charakteru a potenciálu území a jeho úlohy
v systému osídlení.
Obec Velký Malahov nemá zpracovaný Plán rozvoje obce (Strategický plán), ve kterém by byly
stanoveny hlavní směry a priority rozvoje území v dlouhodobém horizontu.
Hlavní cíle rozvoje území, stanovené v tomto ÚP, jsou formulovány v součinnosti se zástupci obce
především s ohledem na dosavadní úlohu obce v sídelní struktuře a vytvoření předpokladů pro zkvalitnění
životních podmínek zdejších obyvatel a podmínek pro další rozvoj obce. V koncepci rozvoje území byly
zohledněny limity využití území a prvky, které je nutno respektovat z hlediska ochrany přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území. Cílem všech návrhových opatření bylo vytvářet, kontinuálně udržovat
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a koordinovat územní připravenost na požadavky změn v území při respektování republikových priorit
územního plánování.
Přestože řešené území, neleží na rozvojové ose, vykazuje požadavky na změny v území. Koncepce
rozvoje území vychází z předpokladu, že řešené území má vzhledem ke své poloze a rozvojový potenciál
v oblasti různých forem bydlení i výroby, což je dáno blízkostí sousedního města Horšovský Týn a nedaleké
dálnici D5. Stabilizace a pozvolný růst počtu obyvatel v sídle je jedním z hlavních cílů rozvoje území,
na který ÚP reaguje vymezením nových ploch bydlení. Ty jsou navrženy přiměřeně k demografickému vývoji
v posledních desetiletích. S tímto cílem souvisí i ne méně důležitá stabilizace současného bytového fondu,
resp. zvýšení kvality (atraktivity) prostředí pro život v sídle. Rozvoj nelze chápat pouze jako plošné rozšíření,
ale především jako všeobecné posílení sídla jako celku.
ÚP umožňuje nastavením podmínek využití ploch bydlení vznik nových forem podnikání/pracovních
příležitostí tak, aby alespoň část obyvatel nemusela vyjíždět za prací. Obyvatelé Velkého Malahova stejně
jako sousedních sídel však díky poloze a charakteru sídla, v dostupné vzdálenosti průmyslově rozvinutých
měst Staňkov, Horšovský Týn a Stříbra budou z většiny závislí na dojížďce do zaměstnání.
Dále je zde potenciál v oblasti rekreačního využití krajiny, který je vázán na zvýšení její prostupnosti.
ÚP formou vymezení vhodných ploch zdůrazňuje nezbytnost posílení biodiverzity a funkčnosti
krajiny, realizaci opatření ke snižování ohrožení území povodněmi, ke zvyšování jejích retenčních
schopností, protierozních opatření, opatření k založení prvků ÚSES a zachování estetické hodnoty krajiny.
ÚP je pojat v rámci mantinelů daných legislativním rámcem v co největší míře velkoryse s důrazem
na polyfunkčnost využití území.
I2.2.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ
KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
V řešeném území se ne nachází žádné nemovité kulturní památky.

ÚP dále definuje vybrané historicky, kulturně a architektonicky cenné stavby či soubory objektů, které
nejsou chráněny ze zákona jako zapsaná nemovitá kulturní památka, určuje jejich hodnoty a způsoby
ochrany, proto, aby byla zajištěna zvýšená pozornost při jejich rekonstrukci:
o Kaple Navštívení Panny Marie (K1);
Jedná se o jednolodní stavbu se čtvercovou věží zakončenou převýšenou jehlanovou střechou,
ve které je umístěn vstup. V průčelí v nice je umístěna socha Panny Marie.
o Kaple sv. Kříže (K2);
Jedná se o jednolodní stavbu se sedlovou střechou s čtvercovou věží zakončenou drobnou
jehlanovou střechou, ve které je umístěn vstup.
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kaple Navštívení Panny Marie ve Velkém Malahově (K1) (vlevo)
kaple sv. Kříže v Jivjanech (K2) (vpravo)

o Kaple srdce Páně (K3);
Jedná se o jednolodní stavbu zakrytou sedlovou střechou se čtvercovou věží zakončenou cibulovou
bání se zvonicí. Věž je umístěna zboku na severozápadní straně lodi.
o Kaple Panny Marie (K4);
Jedná se o jednoduchou stavbu čtvercového půdorysu se stanovou střechou. Stěny jsou vyzděny
z kamene. Portál, rohové pilastry a římsy jsou omítnuty, zbytek stěn je režný.
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kaple Srdce Páně v Ostromeči (K3) (vlevo)
kaple Panny Marie při silnici II/193 (K4) (vpravo)

Nacházejí se zde i další historicky, kulturně a technicky cenné stavby, které je třeba při dalším rozvoji
respektovat a chránit, neboť se jedná o důležité prvky typické pro českou krajinu. Jedná se zejména
o drobné sakrální stavby, jako jsou kříže, boží muka a také další objekty venkovských usedlostí se
zachovanými prvky tradiční architektury. Samostatnou kapitolu tvoří vojenské opevnění u Jivjanského
rybníka.

-

drobná sakrální architektura v krajině

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

22

Územní plán Velký Malahov

Odůvodnění

- vojenské opevnění ze 3. let 20. století
Ochrana archeologických lokalit
V řešeném území jsou evidovány tyto archeologické lokality (naleziště a zóny – území
s archeologickými nálezy ÚAN I. a ÚAN II.):
kategorie
registrovaný
poř.č. SAS název ÚAN
ÚAN
správce
katastr
21-21-10/3 Jivjany-prostor býv.tvrze
I.
Zpč. muzeum Plzeň
Jivjany
II.
Zpč. muzeum Plzeň
Jivjany
21-21-15/2 Ostromeč-jádro vsi
II.
Zpč. muzeum Plzeň
Ostromeč
21-21-15/3 Velký Malahov-jádro vsi
II.
Zpč. muzeum Plzeň
Velký Malahov
21-21-15/2 Jivjany-mohylník
I.
Zpč. muzeum Plzeň
Jivjany
21-22-06/8 Hradišťanský vrch-mohylník
I.
Zpč. muzeum Plzeň
Jivjany
ÚAN I. je území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů. Zpravidla sem spadají
intravilány historických měst a sídel. V úvahu připadají převážně městská jádra, za hranici bývá
považováno opevnění včetně zázemí nebo obvod intravilánu zachycený stabilním katastrem v 1. polovině
19. století.
ÚAN II. je území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie
mu nasvědčují (např. písemné prameny, geofyzikální či letecká prospekce atd., ale i těsná blízkost kategorie
ÚAN I.). Pravděpodobnost jejich výskytu je 51-100%.
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PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Zvláště chráněná území:
V řešeném území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody dle §14 zákona č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani jejich ochranná pásma (národní park,
chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní
památka).
Obecně chráněná území:
Do řešeného území nezasahuje plocha přírodního parku dle § 12 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Památné stromy:
V řešeném území se nenachází památné stromy dle § 46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění.
Natura 2000:
Do řešeného území nezasahuje Natura 2000 dle § 3 odst.1 písm. q a r zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Dále se zde nevyskytují území biosférické rezervace
ani geoparku (Unesco).
Do řešeného území nezasahuje žádné smluvně chráněné území (SCHÚ) dle § 39 zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Nejsou zde ani registrovány významné
geologické lokality.
Další hodnoty:
Severní část řešeného území je zařazena dle AOPK ČR do migračně významných území.
Řešené území spadá dle ZÚR PK do území se zvýšenou ochranou krajinného rázu – oblast
Domažlickochodská (jižní část řešeného území), oblast Plzeňská (převážná část řešeného území),
Sedmihořská oblast (západní cíp řešeného území).
I3.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Velký Malahov je venkovským sídlem ležícím mimo rozvojové osy a oblasti, leží vak ve specifické
oblasti SON7-Sedmihoří dle ZÚR PK. Díky své vzdálenosti od měst s vyšším stupněm občanské
vybavenosti (Domažlice a Horšovský Týn) se zde zatím projevily suburbanizační jevy pouze v menší míře,
nicméně v posledních letech tyto tendence znatelně narůstají. Strukturu všech tří přibližně stejně velkých
sídel – Velký Malahov, Ostromeč a Jivjany - historicky tvoří individuální zástavba venkovského charakteru
s dominantní funkcí bydlení. Ve Velkém Malahov a Ostromeči je poměrně silně zastoupena zemědělská
výroba s menším potenciálem plošného rozvoje. V sídlech jsou provozovány další živnosti různého
charakteru i rozsahu, které nezpůsobují nadměrnou zátěž pro své okolí.
Urbanistická struktura sídel musí být rozvíjena s ohledem na stávající hodnoty území, musí být
zachována maximální prostupnost sídel i s vazbou do okolní krajiny. Vymezování nových zastavitelných
území bez návaznosti na území zastavěné není s ohledem na zvýšenou ochranu krajinného rázu žádoucí.
Prioritou před naplňováním zastavitelných ploch by mělo být využití pozemků v zastavěných
územích.
ÚP vymezuje plochy bydlení v přiměřeném rozsahu, který se bude postupně naplňovat v čase.
Záměrem je vytvoření vyšší míry možností vzniku nových forem bydlení (s tím spojenou stabilizací počtu
obyvatel v sídlech) v logickém umístění se stanovením pravidel umisťování staveb tak, aby umožnily využití
celého potenciálu rozvojových území. Hlavní plochy určené pro rozvoj bydlení jsou situovány v západní části
Velkého Malahova (R01-BO a R04-BO) a v severovýchodní části Jivjan (R05-BO). Dále se jedná
o individuální lokality doplňující sídelní strukturu nebo na ni navazující (R02-BO, R03-BO, R07-BO a R08BO). Tyto lokality mají vhodnou orientaci vůči světovým stranám a jsou situovány v nekonfliktní poloze vůči
ostatním plochám s rozdílným funkčním využitím. Ostatní plochy změn doplňují výběžky zastavěného území
nebo jsou situovány v zastavěném území tak, aby byla posílena kompaktnost struktury sídla.
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Občanské vybavení je v obci zastoupeno v několika formách. Ve Velkém Malahově je provozována
hospoda. V její sousedství na návsi je umístěna prodejna smíšeného zboží a hasičská zbrojnice. Budova
obecního úřadu, v níž je umístěna i knihovna je situována při hlavní silnici II/193. Ve Velkém Malahově se
nachází víceúčelové sportoviště. Na návsi v Ostromeči při hlavní silnici je umístěno muzeum drátenictví.
V Jivjanech je provozován keltský skanzen. Ve všech sídlech na návsích je umístěna poměrně rozměrná
kaple, která je dominantou těchto veřejných prostorů. Dále je žádoucí s postupným naplňováním
vymezených rozvojových ploch bydlení spolu rozvíjet i další formy občanského vybavení.

-

budova obecního úřadu ve Velkém Malahově

Plochy výroby jsou situovány východně od Velkého Malahova (zemědělský areál, který se
v současné době přestavuje na dřevozpracující provoz) a na jižním okraji Ostromeče. Dalším významným
výrobním areálem je areál pro chov nosnic severně od Velkého Malahova. Dopravní obsluha těchto areálu je
adekvátně zajištěna ze silnic II. a III. třídy. V Ostromeči ÚP vymezuje plochu rezervy pro možné budoucí
umístění smíšené výroby v návaznosti na stabilizované plochy výroby. Další monofunkční plochy výroby je
možné situovat v řešeném území pouze v návaznosti na plochy výroby stabilizované, a to pouze
v nekonfliktní poloze vůči plochám bydlení.

-

zemědělský areál ve Velkém Malahově

Pro zachování identity sídel a jejich obrazu v krajině je důležité respektovat měřítko a charakter
venkovské zástavby, zejména zástavby obklopující návsi územním plánem vymezené jako významné
urbanisticky hodnotné prostory U1, U2 a U3. Tyto prostory s převažující mi prvky veřejné zeleně by měly být
nadále kultivován tak, aby zvyšoval atraktivitu prostředí pro trvalé bydlení. Doporučena je zejména
revitalizace návsí v Ostromeči a ve Velkém Malahově spojená s rekonstrukcí místních komunikací po stavbě
vodovodu a kanalizace. Tyto nově uspořádané veřejné prostory se mohou stát novými identifikačními znaky
sídel, jež mohou přispět k atraktivitě prostředí pro nové zájemce o bydlení.
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náves v Ostromeči

Dále ÚP vymezuje cyklotrasu T1, převážně po účelových komunikacích a silnicích s menší intenzitou
automobilové dopravy, která umožní spojení pro pěší a cyklisty s okolními sídly Mezholezy a Honezovice.
Záměry a požadavky obce, majitelů pozemků a podnikatelských subjektů na vymezení rozvojových
ploch byly v průběhu prací na návrhu ÚP prověřeny a posouzeny. Rozsah navrhovaných ploch byl navržen
přiměřeně demografickému vývoji obce v logických návaznostech tak, aby umožňoval stabilizaci a rozvoj
všech sídel.
Cílem této koncepce je prostřednictvím výše popsaných principů dosáhnout stabilního a trvale
udržitelného rozvoje.
I4.

VYMEZENÍ PLOCH ZMĚN
-

R01-BO (Velký Malahov - severozápad) … tato plocha navazuje na nově vybudovanou obytnou
zónu. Bude tvořit její II. etapu. Lokalita je umístěna v nekonfliktní poloze vůči silnici II/193, je vhodně
orientována vůči světovým stranám a je dobře napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu
sídla. V návaznosti na tuto plochu je vymezen pás zeleně N40-ZT, který ukončí urbanistickou
strukturu sídla a vytvoří „filtr“ mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Zároveň bude zabraňovat
stékání dešťových vod z nadlehlých polí.
Limitujícími prvky jsou: vodovod, plošná meliorace, OP silnice III.třídy;

-

R02-BO (Velký Malahov - severovýchod) … jedná se o plochu určenou k umístění jednoho
rodinného domu. Plocha navazuje na současně zastavěné území a je dobře napojitelná na dopravní
a technickou infrastrukturu sídla. ÚP v této lokalitě předpokládá výstavbu jednoho RD
s doprovodnými hospodářskými objekty.
Limitujícími prvky jsou: OP silnice III.třídy;

-

R03-BO (Velký Malahov - východ) … tato plocha bydlení je vymezena ve vazbě na stávající
obytnou zástavbu. Umožňuje umístění 2 RD. Lokalita je dobře napojitelná na dopravní a technickou
infrastrukturu sídla. Realizací staveb pro bydlení v této ploše dojde k žádoucí kultivaci tohoto území.
Limitujícími prvky jsou: vedení el. energie a jeho OP, kanalizace, OP silnice III.třídy;

-

R04-BO (Velký Malahov - západ) … tato plocha je vymezena jako protipól již realizované obytné
zóny na západním okraji sídla. Je dobře napojitelná na dopravní a technickou infrastrukturu, lze
využít i již vybudovaný chodník pro pěší podél silnice III. třídy. Lokalita má dobrou orientaci vůči
světovým stranám. Vymezením této lokality by mělo dojít k uzavření urbanistické struktury v této
části sídla.
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Limitujícími prvky jsou: plošné odvodnění území, OP silnice III.třídy, území s možnými
archeologickými nálezy;
-

R05-BO (Jivjany - severovýchod) … tato plocha je vymezena za účelem možného umístění cca
5 rodinných domů s kontinuitou vůči předešlé ÚPD. Přístup k těmto pozemků bude zajištěn
vybudováním nové místní komunikace. Pozemky mají dobrou orientaci vůči světovým stranám
a jsou situovány v klidové části sídla.
Limitujícími prvky jsou: OP silnice III.třídy;

-

R06-PZ, R11-PZ a R12-PZ (Jivjany – střed, severozápad) … tyto plochy rozšiřují veřejná
prostranství v sídle. Jsou vymezena za účelem kultivace břehových partií rybníků.
Limitujícími prvky jsou: území s možnými archeologickými nálezy, vymezený ÚSES, přístup správce
k vodnímu toku;

-

R07-BO (Ostromeč - jihovýchod) … tato plocha byla vymezena za účelem možného umístění
dvou rodinných domů. Přístup k pozemkům je možný ze silnice III. třídy. Mají vhodnou orientaci vůči
světovým stranám.
Limitujícími prvky jsou: území s možnými archeologickými nálezy, OP silnice III.třídy;

-

R08-BO (Ostromeč - východ) … tato plocha bydlení je vymezena ve vazbě na stávající obytnou
zástavbu. Umožňuje umístění 1 RD. Lokalita je dobře napojitelná na dopravní a technickou
infrastrukturu sídla.
Limitujícími prvky jsou: území s možnými archeologickými nálezy;

-

R09-ZV (Velký Malahov - jih) … tato plocha je vymezena s kontinuitou vůči předešlé ÚPD.
Záměrem v této ploše je výsadba nového ovocného sadu, který opticky oddělí pohled na areál
zemědělského družstva při vjezdu do Velkého Malahova směrem od Horšovského Týna. Tento
prvek bude mít funkci krajinotvornou a stabilizační a bude i součástí systému sídelní zeleně.
Limitujícími prvky jsou: vodovod a kanalizační výtlak;

-

R10-OV (Velký Malahov - jihovýchod) … tato plocha je vymezena s kontinuitou k předešlé ÚPD, je
z větší míry redukována. Lokalita je vymezena za účelem možného budoucího rozšíření sportovního
areálu.
Limitujícími prvky jsou: vedení el. energie a jeho OP;

-

R13-SV (Velký Malahov - jih) … tato lokalita umožňuje umístění drobné výroby v místě současného
betonového žlabu, využívaného pro zemědělské účely. Toto území lze vnímat jako brownfiel vhodný
pro umístění tohoto drobného záměru. Lokalita má vyřešený přístup sjezdem ze silnice II/193 a je
napojitelná na technickou infrastrukturu sídla.
Limitujícími prvky jsou: vodovod a kanalizační výtlak, OP silnice III.třídy;

Zastavitelné plochy jsou v ÚP vymezeny v rámcovém rozsahu 7,9 ha; tzn. celková rozloha
zastavěných území by se tak v případě naplnění všech zastavitelných ploch rozrostla o 17,6 % své
současné rozlohy. Bilance jednotlivých funkčních ploch jsou následující:
BO = 4,5 ha (57,0 %),
PZ = 2,2 ha (27,8 %),
OV = 0,2 ha (2,6 %),
SV = 0,3 ha (3,8 %),
ZV = 0,7 ha (8,8 %).
I5.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Velký Malahov a Ostromeč jsou sídly situovanými v rovinatém terénu. Veřejná prostranství jsou
v současné době základním, nicméně slabším prvkem systému sídelní zeleně, který by si zasloužil razantní
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posílení. Po právě probíhající stavbě vodovodu a kanalizace se nabízí celková revitalizace těchto prostorů,
které by měly opět získat vesnický charakter s dominantním zastoupením veřejné zeleně tak, aby se opět
návsi staly příjemným pobytovým prostorem a místem setkávání a dění v obci.
V Jivjanech je náves o poznání kultivovanější. Zastoupení sídelní zeleně odpovídá charakteru návsi.
ÚP navrhuje rozšíření systému sídelní zeleně v plochách R06-PZ, R11-PZ a R12-PZ. Jedná se o kultivaci
břehových partií rybníků a začlenění těchto prostor do ploch veřejných prostranství.
Dále ÚP vymezuje plochy zeleně vyhrazené pro rozšíření prostorových možností využití pozemků
stabilizovaných ploch bydlení, které lze rovněž považovat za součást systému sídelní zeleně.
I6.
I6.1.

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční doprava:
Silniční dopravní obsluha řešeného území je stabilizovaná, neuvažuje se se zásadními změnami.
Hlavní kostru silniční sítě tvoří silnice II. třídy č. 193 procházející řešeným územím od jihu k severu, která
propojuje Horšovský Týn, Kladruby a Stříbro. U Kladrub je možno napojit se na dálnici D5 (Praha-Plzeňhranice ČR-Nürnberg). Silnice II/193 procházející Velkým Malahovem, není v současné době příliš
frekventovaná a nepředstavuje tak nadměrnou zátěž pro své okolí. Ostromeč a Jivjany jsou dopravně
obslouženy silnicemi III/19340 resp. III/19345.
Komunikace II. třídy není v příliš dobrém technickém stavu, to samé platí i u ostatních komunikací.
Silnice III. třídy procházející řešeným územím:
- III/19345 (II/193 - Ostromeč - Neměnice),
- III/19340 (Buková - Velký Malahov – Jivjany - Honezovice),
- III/19337 (Jivjany - Skapce).
Frekvence dopravy na těchto komunikacích není příliš veliká, převládá zde podíl místní dopravy.
Silniční síť je doplněna místními komunikacemi v sídlech.
Nové přístupové komunikace v rozvojových plochách určených zejména pro bydlení je doporučeno
vybudovat současně se sítěmi technické infrastruktury v předstihu před samotnou výstavbou domů. Nově
budovaná dopravní síť v rozvojových lokalitách bude řešena místními komunikacemi IV. třídy s minimální
šířkou veřejného prostoru 8 m u komunikací obousměrných a 6,5 m u komunikací jednosměrných.
Rekonstruované místní komunikace v sídle by se měly svým charakterem přibližovat téže kategorii,
ulic obytných (IV. tř. místních komunikací).
Řešené území je napojeno na své okolí autobusovými linkami provozovanými ČSAD Autobusy
Plzeň a.s.. Autobusové zastávky se nachází v centrálních částech sídel a svými docházkovými vzdálenostmi
dostatečně pokrývají spádové území. Autobusové spoje jsou využívané především k dojížďce
do zaměstnání a dětmi do škol.
Účelové komunikace:
Účelové komunikace jsou vázány na zastavěná území s přímým kontaktem zejména na silnice III. tříd.
V řešeném území proběhly KPÚ ve všech katastrálních územích, které vymezily účelové komunikace
zpřístupňující obhospodařované pozemky. ÚP přebírá z KPÚ všechny hlavní polní cesty a vybrané vedlejší
polní cesty. Cesty, fyzicky existující, ÚP respektuje a potvrzuje jako stabilizované, ostatní vymezuje formou
plochy dopravní infrastruktury. Jedná se o plochy/koridory N02-DU, N04-DU, N05-DU, N08-DU, N011-DU,
N12-DU, N13-DU, N19-DU, N20-DU, N21-DU, N22-DU, N33-DU, N25-DU, N26-DU, N27-DU, N28-DU, N29DU, N30-DU a N41-DU.
Nové potřebné účelové komunikace mohou vznikat v rámci ploch s rozdílným způsobem využití
v plochách zemědělských (ZZ, ZT), lesních (LS), v případě potřeby v plochách vodních (VV) a krajinné
zeleně (ZK)
Dále ÚP stabilizuje významné lesní cesty.
Doprava v klidu:
Obec Velký Malahov vč. všech jejích částí má charakter sídelní struktury s převážně individuální
zástavbou rodinných domů s minimálními nároky na odstavné nebo parkovací plochy, které lze uspokojit
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v rámci vlastních pozemků. Vymezení parkovacích stání by bylo vhodné provést ve vazbě na budovu
obecního úřadu v rámci úpravy části veřejného prostranství. Dílčí úpravy je možné provést v rámci prostorů
veřejných prostranství. Veřejným prostorům obecně chybí jasnější vymezení odstavných parkovacích ploch,
to se týká zejména prostoru návsí. V rámci nově navrhovaných staveb pro bydlení je nutné vymezit
parkovací místa na vlastním pozemku stavebníka.
Cyklistická a pěší doprava:
Řešeným územím prochází po účelových komunikacích a silnicích nižších tříd dvě cyklotrasy č. 2223
a č. 2271 spojují Jivjany s okolními sídly.
Pro posílení rekreačního využití krajiny ÚP vymezuje cyklotrasu T1 ve směru Hradišťany-JivjanyVelký Malahov-Mezholezy. Tato trasa je vedena převážně po polních cestách a silnicích III. třídy s nízkou
hustotou automobilového provozu.
Cyklostezky se v řešeném území nenachází ani se nově nenavrhují.
V rámci sídel není zatím vybudována základní síť chodníků pro pěší. Jediný chodník je vybudován
na západním okraji Velkého Malahova ve vazbě na novou obytnou zónu. ÚP navrhuje vybudování chodníku
v nezbytné míře ve Velkém Malahově při silnici II/193 ve vazbě na obecní úřad. Ve zbylých částech tohoto
sídla a v sídlech okolních není nutné, vzhledem k intenzitám dopravy budovat samostatné chodníky
pro pěší. Preferovány jsou stavební úpravy na stávajících komunikacích zvyšující bezpečnost chodců.
ÚP vymezuje řadu účelových komunikací v krajině, které je možno využít rovněž pro pěší či
cyklistickou dopravu, resp. turistiku či cykloturistiku.
Řešeným územím neprochází žádné značené turistické trasy KČT.
V řešeném území je trasována jedna naučná stezka „Po Malahovsku“
Železniční doprava:
Řešeným územím neprochází žádná železniční trať.
Severní část řešeného území (v k.ú. Jivjany) je vymezen dopravní koridor pro trasování
vysokorychlostní železniční trati (Nürnberg-hranice ČR-Plzeň-Praha; koridor v šířce 600 m) KD01 (viz kap.
B. výše).
Letecká doprava:
Ve střední části řešeného území, mezi Velkým Malahovem a Ostromečí, se nenachází neveřejné
letiště s vnitrostátním provozem, které bylo v minulosti využíváno pro zemědělské účely – letecké
práškování. V současné době je tato plocha zorána a obhospodařována a již neslouží svému účelu.
Severní okraj řešeného území zasahuje, OP stavby zajišťující letecký provoz – vojenský radiolokátor
Kříženec, ve kterém lze územní rozhodnutí a povolení stavby vydat jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany.
I6.2.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní zdroje a zásobování vodou:
Sídlo Velký Malahov je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vlastníkem je obec
Velký Malahov a provozovatelem vodovodu je firma Chvak a.s.. Někteří obyvatelé využívají ke svému
zásobení domovní studny. Zdrojem vodovodu je vrt situovaný těsně za jižní hranicí řešeného území při silnici
II/193, ze kterého voda čerpána do vodojemu 1x50 m3. Rozvodná vodovodní síť je staršího provedení
a počítá se s její rekonstrukcí v krátkém časovém období. Předpokládá se použití plastového potrubí
Pe De90. Vodovodní systém bude po rekonstrukci provozován bez akumulace vzhledem k dostatečné
vydatnosti stávajícího vodního zdroje s kapacitně vyhovujícím přivaděčem.
Nouzové zásobování:
Pitnou vodou – cisterny z Horšovského Týna, 12 km
Užitkovou vodou – požární nádrž v obci a rybník na západním okraji Velkého Malahova
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Místní část Ostromeč je zásobena pitnou vodou z dvou vodních zdrojů Vz1 a Vz2 umístěných
severně od Ostromeče které jsou propojeny na vodovod Velkého Malahova. 9 % obyvatel používá ke svému
zásobení domovní studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje platné vyhlášce, kterou se stanovují
požadavky na pitnou vodu, v ukazatelích bakteriologického znečištění. Navrhuje se výstavba veřejného
vodovodu z důvodu dodržení trvalé kvality pitné vody na rozdíl individuálního zásobení s málo vydatnými
zdroji, popř. nevyhovující kvalitou vody vhodné pouze pro užitkové účely. Vodovodní systém bude
provozován bez akumulace vzhledem k dostatečné vydanosti stávajícího zdroje s vyhovujícím přivaděčem
do obce Velký Malahov (vodovod nebude budován a provozován jako požární). Provedení rozvodu
veřejného vodovodu se navrhuje z plastového potrubí PE HD De 90 o celkové délce 400 m, jehož trasa z
velké části bude souběžná s kanalizačním systémem místní části. Nebude budován vlastní vodní zdroj, ale
bude využit stávající vodovodní výtlak z vodního zdroje pro obec Velký Malahov, ke kterému bude
vybudován přivaděč o prof. PE HD De90.
Nouzové zásobování:
Pitnou vodou – cisterny z Horšovského Týna, 10 km
Užitkovou vodou – dovoz z okolních obcí
Místní část Jivjany není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Obyvatelé používají ke svému zásobení domovní studny. ÚP navrhuje vybudování vodovodu pro veřejnou
potřebu, jehož zdrojem bude nový vrt (zkušební vrt Vz4)umístěný severozápadně od Jivjan.
Nouzové zásobování:
Pitnou vodou – cisterny z Horšovského Týna, 14 km
Užitkovou vodou – rybník severně od návsi
Vodní zdroje:
V řešeném území se nacházejí tři vodní zdroje v údolí mezi Velkým Malahovem a Ostromečí, které
nemají vyhlášená svá ochranná pásma. Tyto zdroje v současné době plní funkci záložní. Hlavní zdroj pitné
vody sloužící k zásobení obyvatel Velkého Malahova a Ostromeče je situován za jižní hranicí řešeného
území, ve správním území obce Semněvice. V Jivjanech je vybudovaný zkušební vrt Vz4. Zemědělský
výrobní areál situovaný na severním okraji řešeného území má zdroj pitné vody umístěný rovněž za hranicí
řešeného území, ve správním území obce Zhoř. Areál je také napojen na rozvodnou vodovodní síť Velkého
Malahova.
Čištění odpadních vod:
Cílem koncepce likvidace odpadních vod je vybudování funkčního a bezpečného odvádění
a následného zneškodňování odpadních vod a dosažení souladu s platnými právními normami. Koncepce
vychází z navrženého řešení, které je v současné době v realizaci.
Velký Malahov
Sídlo Velký Malahov má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu,
na kterou je, po předčištění v septicích, napojeno cca 89 % obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě
obce, má celkovou délku cca 1,39 km. Vybudována je v různých časových obdobích, převážně
z betonových, ale též železobetonových trub, většinou nedostatečně těsněná, svým provedením nevyhovuje
současným normám. Profily stok nemá obec zjištěny. Odpadní vody jsou zaústěny dvěma výustěmi
do návesního rybníka, jehož výpust je napojena na jednotnou kanalizaci. Zbývající kanalizační síť je
vyústěna do rybníka pod obcí, kterým protéká potok Hořina, který je levostranným přítokem řeky Radbuzy.
Odpadní vody od 11 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné
pozemky. Zemědělská farma má kanalizaci, včetně septiků, zaústěnou pod obcí samostatně do potoka.
Délka této kanalizace je cca 0,44 km. Jednotná kanalizace odvádí převážnou část dešťových vod
do recipientu. Zbývající dešťové vody odvádí systém příkopů, struh a propustků.
Obec Velký Malahov na základě přehodnoceného přístupu ve věci původně navrženého způsobu
individuálního čištění OV v domovních čistírnách schválila návrh komplexního řešení odkanalizování
zastavěného území všech místních částí obce systémem gravitační oddílné - splaškové kanalizace
z plastového žebrového potrubí PP - hrdlové s těsnícím kroužkem o prof. DN250 a revizními
prefabrikovanými šachtami. Čištění odpadních vod je navrženo v centrální mechanicko-biologické ČOV
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Velký Malahov s kapacitou pro 300 EO zahrnující řešenou obec a místní část Ostromeč včetně rozvojových
ploch dle ÚP. Jednotlivé objekty – nemovitosti budou připojeny na veřejnou kanalizaci samostatnými
kanalizačními přípojkami z plastového potrubí. Kanalizační systém místní části Ostromeč bude doplněn
o systém přečerpávání odpadních vod na centrální ČOV systémem soustředění odpadních vod v čerpací
stanici ČS1 s navazující výtlačnou kanalizací ukončenou uklidňovací stokou napojenou na systém veřejné
kanalizace Velký Malahov. Spojením kanalizačních systémů obce Velký Malahov a místní části Ostromeč
jsou dány předpoklady pro dosažení provozně výhodnějšího a stabilnějšího systému oproti individuálnímu
čištění OV v mikročistírnách či budování samostatných kanalizačních systémů včetně koncového čištění
s problémovým vypouštěním do málo vodného recipientu (viz. hydrologická situace Ostromeč,).
Stávající kanalizace vzhledem k nedostatečnému konstrukčnímu provedení nevyhovujícího
normovým požadavkům pro odvádění odpadních vod budou po dokončení stavby splaškové kanalizace
využívány pro odvádění dešťových vod z nemovitostí, zpevněných, manipulačních a komunikačních ploch.
Veškeré objekty k čištění, popř. akumulaci odpadních vod budou po přepojení zrušeny. V současné době
(06/2019) je tento systém ve výstavbě a dokončen by měl být koncem roku 2019.
Ostromeč
Místní část Ostromeč nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.
Odpadní vody od 48 % obyvatel jsou, po předčištění v septicích, vypouštěny do dešťové kanalizace, ústící
do příkopů, případně jsou vsakovány pomocí drénů. Odpadní vody od 34 % obyvatel jsou zachycovány
v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Odpadní vody od 18 %
obyvatel jsou přivedeny na dvě domovní čistírny. Odtoky z ČOV jsou zaústěny do kanalizace.
Místní část Ostromeč včetně rozvojových ploch dle ÚP bude napojena na výše popsaný systém
odvádění a čištění odpadních vod. Nový gravitační oddílný kanalizační systém místní části Ostromeč bude
doplněn o systém přečerpávání odpadních vod na centrální ČOV systémem soustředění odpadních vod
v čerpací stanici ČS1 s výtlačnou kanalizací z plastového potrubí PE HD DN90 ukončenou uklidňovací
stokou napojenou na veřejnou kanalizaci Velký Malahov.
Jivjany
Místní část Jivjany má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou
je, po předčištění v septicích, napojeno 53 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě obce Velký Malahov,
má celkovou délku cca 1,205 km. Vybudována je v různých časových obdobích, převážně z betonových
trub, většinou je mělce uložená, nedostatečně těsněná a svým provedením nevyhovuje současným normám.
Kanalizace převádí přes místní část i značné množství vod z extravilánových ploch. Profily stok nemá obec
zjištěny. Odpadní vody jsou zaústěny dvěma výustěmi do Dudákovského potoka. Odpadní vody od 47 %
obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na polní a jiné pozemky. Jednotná
kanalizace odvádí převážnou část dešťových vod do recipientu.
ÚP navrhuje vybudování nové oddílné gravitační stokové kanalizační sítě se zakončením
na samostatné mechanicko biologické ČOV, která bude situována při Dudákovském potoku východně
od sídla. Druhou alternativou je vybudování čerpací stanice v tomtéž místě a čerpání splaškových vod
tlakovou kanalizací na právě budovanou ČOV ve Velkém Malahově. Konkrétní řešení bude přijato
po zvážení všech vstupních údajů a zjištění možností financování.
Odvádění dešťových vod:
Pro odvádění dešťových vod bude sloužit bývalá jednotná kanalizace. Novými zásahy do stávajícího
systému by mělo být umožněno postupné vsakování odváděných vod po trase kanalizace, proto se
doporučuje současně s průběžnou rekonstrukcí kanalizace zřízení vsakovacích objektů nebo retenčních
jímek. Retence dešťových vod by měla být řešena i u sávající zástavby. Doporučuje se využití
akumulovaných dešťových vod pro zásobování užitkovou vodou v objektech či zalévaní zahrad.
V plošně významných navrhovaných lokalitách bude zřízena oddílná stoková kanalizační síť
(samostatná dešťová kanalizace), která bude dešťové vody s nutným zdržením odvádět do recipientu.
Doporučeny jsou přírodě blízké způsoby nakládání s dešťovými vodami, tzn. např. zadržovací nádrže
s přepadem a postupným upouštěním, retenční tůně, apod. Přepad z jímek bude zasakován, v případě
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přívalových dešťů či prokázaném nevhodném podloží pro zasakování, je možno vody odvádět
do kanalizace.
ENERGETIKA
Zásobování elektrickou energií:
Vedení VVN: Řešeným územím neprochází vedení VVN.
Distribuční vedení VN: Obce Velký Malahov, Jivjany a Ostromeč jsou zásobeny elektrickou energií
prostřednictvím vedení VN 22 kV, vedeného z rozvodny Holýšov 110/22 kV, a odboček z tohoto vedení,
napájejících sedm stávajících distribučních trafostanic. Jednotlivá vedení jsou průběžně opravována
a rekonstruována tak, aby byla udržena potřebná provozní spolehlivost dodávky elektrické energie
odběratelům.
V řešeném území se nachází tyto trafostanice 22/0,4 kV:
číslo

název

typ

ochranné
pásmo TS (m)

vlastnictví

DO_0756
DO_0428
DO_0718
DO_0427
DO_0434
DO_0429

FVE-BULTAS
DRŮBEŽÁRNA
FVE
ČSSS
JIVJANY-OBEC
VELKÝ
MALAHOV-OBEC
OSTROMEČOBEC

DTS stožárová
DTS stožárová
DTS stožárová
DTS stožárová
DTS stožárová
DTS stožárová

7
7
7
30
30
30

ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce

DTS stožárová

30

ČEZ Distribuce

DO_0463

Distribuční síť NN v sídlech je převážně staršího nadzemního provedení v neizolovaných vodičích,
pouze malá západní část Velkého Malahova (v nové obytné zóně) je vedena v zemi. Veřejné osvětlení je
provedeno výbojkovými svítidly osazenými na stožárech. Výhledové nárůsty potřeb elektrické energie nejsou
výrazné. Budoucí zvýšení potřeby elektrické energie budou řešeny výměnou stávajícího transformátoru
pro zvýšení kapacity při převodu VN/NN nebo výstavbou nové distribuční trafostanice.
Zásobování zemním plynem a teplem:
Řešeným územím neprochází VTL ani STL plynovod, ze kterého by bylo možné zásobovat
spotřebitele plynem. Nejbližší plynovod (VVTL tranzitní) prochází jižně od řešeného území. ÚP
ani do budoucna nepočítá se zásobováním řešeného území zemním plynem.
V území nejsou žádné významné zdroje tepla. Způsob vytápění bude i do budoucna řešen
individuálně s preferencí technicky vyspělejších a ekologicky šetrnějších způsobů spalování (dřevo,
biomasa, tepelná čerpadla, solární systémy, propan-butan ze zásobníků).
Obnovitelné zdroje:
V řešeném území se nachází dvě solární elektrárny (v Ostromeči a jihozápadně od Ostromeče)
a několik solárních elektráren na střechách budov v zastavěném území. Žádné další zařízení pro výrobu
energie z obnovitelných zdrojů se v řešeném území nenachází.
V kontextu zdejší krajinné scény nesmí být v řešeném území umisťovány nové větrné a velkoplošné
(nad 1 ha) fotovoltaické elektrárny.
DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
Zabezpečení řešeného území telekomunikačními a datovými službami představuje vzhledem k jejich
důležitosti pro rozšíření potřebných ekonomických aktivit i pro prosté zabezpečení standardních služeb
pro rezidenty důležitý význam.
Řešeným územím neprochází žádná trasa dálkových telekomunikačních kabelů. V sídlech je
rozvedena místní sdělovací síť, která je v relativně dobrém technickém stavu a její kapacita je dostačující.
Telefonní rozvody jsou kabelové. Na severním okraji řešeného území je umístěna základnová stanice
mobilního operátora, která zajišťuje dostatečné pokrytí signálem celého území.
Řešeným územím prochází jedna radioreléová trasa společnosti CETIN v severojižním směru.
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Plán odpadového hospodářství (POH) Plzeňského kraje z roku 2005 je výchozím koncepčním
podkladem pro nakládání s odpady v regionu. Každoročně je prováděno Vyhodnocení POH Plzeňského
kraje. Likvidace odpadu v řešeném území probíhá standardně, komunální odpad je sbírán a odvážen
odbornou firmou na skládku mimo řešené území. Probíhá sběr všech složek (komunální, separovaný,
objemový, nebezpečný). Obec má vypracovanou obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním
odpadem, která je závazná pro všechny obyvatele správního území. V současné době je v řešeném území
provozováno jediné zařízení pro nakládání s odpady-autovrakoviště Jivjany. Jiné zařízení pro nakládání
s odpady (skládka, sběrný dvůr, zahlazování důlních prostor a složiště, zařízení na recyklaci odpadů) zde
není provozováno. Vzhledem ke své velikosti nemá obec v plánu vytvoření sběrného dvora. Nejbližší sběrný
dvůr je umístěn v Horšovském Týně. Biologický odpad likvidují občané individuálně kompostováním.
Biologicky rozložitelný odpad je ve Velkém Malahově likvidován ve spolupráci s místními zemědělci.
I6.3.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Ve Velkém Malahově se nachází budova obecního úřadu s knihovnou, hasičská zbrojnice na návsi,
obchod se smíšeným zbožím, hospoda, víceúčelové hřiště, autobusové zastávky místního významu a kaple
Navštívení Panny Marie, která je dominantou návsi. V Ostromeči se nachází kaple Srdce Páně a museum
drátenictví. V Jivjanech se nachází kaple sv. Kříže a keltský skanzen. Další občanská vybavenost (zejména
pak mateřská a základní škola) se nachází v cca 10 km vzdáleném Horšovském Týně. Vyšší forma
občanské vybavenosti se nachází v poměrně vzdáleném okresním městě Domažlice. V obci jsou
zastoupeny podnikající subjekty zejména v zemědělství, kovovýrobě a dřevozpracovatelském průmyslu.
Občanská vybavenost je dále podporována ve všech relevantních plochách zastavěného území
a zastavitelných ploch formou polyfunkčnosti definovaných regulativů ploch s rozdílným způsobem využití,
především v plochách bydlení (BO).
I6.4.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
ÚP stabilizuje veřejná prostranství v řešeném území, potvrzuje jejich význam a dává předpoklady
pro jejich rozvoj. Sídla v řešeném území, resp. jejich veřejná prostranství mají charakter centrálních návsí.
Dimenze těchto prostor je vůči celkové velikosti sídel odpovídající. V parteru těchto veřejných prostranství
nebyly doposud provedeny žádné kultivující úpravy. Žádoucí je provedení stavebních úprav návsí ve Velkém
Malahově a Ostromeči po budování kanalizace a vodovodu. Zejména se jedná o vymezení parkovacích
stání, doplnění chodníků pro pěší a doplnění sídelní zeleně v těchto prostorech vč. mobiliáře. ÚP dále
navrhuje kultivaci prostoru kolem rybníků v Jivjanech R06-PZ, R11-PZ a R12-PZ. Charakter jivjanské návsi
s dominantním zastoupením zeleně musí být zachován i po plánované stavbě kanalizace a vodovodu.
I7.

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Cílem koncepce uspořádání neurbanizované krajiny je vymezení ploch pro zemědělské, lesnické
a jiné hospodářské využití krajiny, včetně stanovení některých omezujících podmínek pro takové využití.
Cílem je dále ochrana stávajících ekologických a krajinných hodnot území, včetně funkčních částí systému
ÚSES a vytvoření odpovídající územní rezervy i pro doplnění a založení dostatečného podílu nových prvků
"enviromentální infrastruktury" s biologickou, ale i protierozní či krajinotvornou funkcí.
Řešená oblast spadá dle členění ZÚR PK do tří území se zvýšenou ochranou krajinného rázu,
Domažlickochodská oblast (jižní část řešeného území), oblast Plzeňská (převážná část řešeného území),
Sedmihořská oblast (západní cíp řešeného území). Západní okraj řešeného území zasahuje typický krajinný
celek (krajinná veduta) Semněvický les. Z výše popsaných důvodů nebylo umožněno v plochách
zemědělských – ZPF (ZZ) a plochách zemědělských - TTP (ZT) umísťování ploch technické infrastruktury
nadmístního významu, dálnic, silnic, zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a umísťování staveb
a zařízení pro nakládání s odpady.
Převážnou část řešeného území představuje silně antropogenně ovlivněný a degradovaný krajinný
ekosystém, se značně sníženou ekologickou stabilitou, tedy schopností udržet stávající kvalitu a druhovou
rozmanitost (biodiverzitu) a odolávat vnějším vlivům (mj. různým kalamitním jevům - např. škodám na lesích
porostech a hynutí lesů či nežádoucímu přemnožení některých druhů, půdní erozi, periodickému nedostatku
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vody a jiným klimatickým extrémům, resp. antropogenním vlivům atd.). Ekologická stabilita krajiny není
abstraktní pojem, ale jev s konkrétním vlivem na kvalitu života člověka jako součásti krajinného ekosystému.
Nositelem ekologické stability v krajině je tzv. kostra ekologické stability, tedy soubor existujících, ekologicky
stabilnějších částí krajiny. Na rozsahu, resp. podílu míře narušení a degradace této kostry závisí celková
stabilita krajiny. Součástí kostry ekologické stability jsou zejména lesní porosty, trvalé louky, skalní útvary,
přirozené vodní plochy, toky a mokřady, rozptýlená zeleň, event. maloplošné extenzivní sady, zahrady
i hodnotnější zeleň sídel. Rozsah a kvalita kostry, resp. její plošný poměr k ekologicky nestabilním
součástem krajiny (tzv. koeficient ekologické stability) je východiskem úvah o organizaci půdního fondu
či doplnění krajinné zeleně. Vymezení a zhodnocení kostry je základem pro návrh ÚSES, který je výběrem
vhodných částí této kostry, resp. jejím doplněním a propojením do funkční sítě biocenter a biokoridorů.

-

pohled Jivjanský rybník

I7.1.

ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, v krajině. Sestává se ze základních skladebných částí:
z biocenter, biokoridorů a doplňujících interakčních prvků.
Biocentrum je biotop nebo centrum biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci,
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení
základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší
vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících
menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců,
ptáků, obojživelníků atd.).
Územní systém ekologické stability je chápán jako základní kostra "zelené infrastruktury" v krajině.
Proto je nutné vytvářet podmínky pro funkčnost vymezených skladebných částí územního systému
ekologické stability krajiny a zajistit spojitost a funkčnost prvků ÚSES, zejména ve střetu se stávající
i plánovanou dopravní infrastrukturou, vodohospodářskými zájmy, urbanizací atd.. ÚSES je nezbytnou
a povinnou součástí ÚP; má příznivý vliv na zemědělské hospodaření v krajině a podporuje lepší
přístupnost/prostupnost krajiny pro člověka a migrující živé organismy i její rekreační využití.
Nový ÚP Velký Malahov přebírá ÚSES v podrobnosti Plánu (podle odst. 3 §2 vyhlášky MŽP č.
395/1992 Sb., v platném znění), z dokončených komplexních pozemkových úprav všech katastrálních
území. Jako podklad k prověření ÚSES byly použity také ÚP sousedních obcí.
ÚSES vychází ze zhodnocení tzv. kostry ekologické stability, tedy aktuálně zachovaných přírodních
ploch v krajině řešeného území.
Nadregionální úroveň ÚSES
Do řešeného území nezasahuje
Regionální úroveň ÚSES
do území zasahuje jedním regionálním biokoridorem viz tabulková část níže
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Lokální úroveň ÚSES
Lokální systémy ES, a to jak hygrofilní, tak i mezofilní, doplňují vesměs sítě vyšších hierarchií
vymezené v širším území do požadované základní prostorové skladby (tj. do sítě s prostorovou buňkou
kolem 2km). Hygrofilní systémy se vymezují výhradně jako terestrické, tzn. na údolních nivách a vodní
biotopy zde slouží především pro migraci specifické bioty jako hlavní migrační osy v krajině.
Identifikační údaje a stručná charakteristika jednotlivých prvků regionálního a lokálního ÚSES je
uvedena v dále následujících tabulkách:
k.ú. Ostromeč:
PRVEK:

Regionální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

RBK 2031/03-2031/04

Druh pozemků:
Popis:

Plochy luk na mezofilních svazích rozvodného hřbetu jihovýchodně od Velkého Malahova

Návrh opatření:

RBK 2031/02-2031/03
Šířka:

neuveden

Druh pozemků:
Popis:

Louky, zeleň (doplnění listnatých stromů javor, buk,
dub)
Zatravnění zbývající malé části orné půdy (většina
plochy v RBK již v minulosti zatravněna, pastevní areál)

Regionální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

40 m

louka

Cílová společenstva:

PRVEK:

Šířka:

neuveden

40 m

Orná půda
Orná půda severozápadně nad Ostromečí

Cílová společenstva:

Lesní, luční

Návrh opatření:

Založení lesního biokoridoru v šířce min. 40 m, management
směřovat k lesnímu porostu přírodního charakteru,
podporovat stanoviště původních dřevin (dub, buk, jedle,
javory a další listnáče)

PRVEK:

Lokální biocentrum v RBK

Pořadové číslo:
Název:

LBC 2031/3 v RBK
Výměra:

neuveden

Druh pozemků:

3,9 ha

Lesní, louka

Popis:

Převážně lesní porosty na mezofilních svazích a vlhčí travní porosty (částečně využívané
jako poháňkové pastviny) v depresi jižně od Velkého Malahova. V lese převládají kulturní
jehličnaté výsadby bez zastoupení přírodních biotopů.
Cílová společenstva:
Management lesů směřovat k výběrným porostům
přírodního charakteru, doplnit stanoviště o původní
dřeviny podle jednotlivých STL (hlavně buk,jedle dub)
Návrh opatření:
Ponechat, luční porosty pravidelně kosit
PRVEK:

Lokální biocentrum v RBK

Pořadové číslo:
Název:
Druh pozemků:
Popis:

LBC2031/04 v RBK
Výměra:

neuveden

10,2 ha

Lesní, louka
Lesní porosty na mezofilních svazích a travní porosty v mírné depresi východně od
Ostromeče. V lese převládají kulturní jehličnaté výsadby bez zastoupení přírodních
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biotopů.
Cílová společenstva:

Návrh opatření:
PRVEK:

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

LBC2

Soutok toku Chuchla a Semněvického potoka

Návrh opatření:

Ponechávat a podporovat rozvoj vrbových křovin
hlinitých a písčitých náplavů na březích toku
ponechat

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

3,3 ha

louka, les

Cílová společenstva:

PRVEK:

Výměra:

neuveden

Druh pozemků:
Popis:

Management lesů směřovat k výběrným porostům
přírodního charakteru, doplnit stanoviště o původní
dřeviny podle jednotlivých STL (hlavně buk,jedle dub)
Ponechat, luční porosty pravidelně kosit

LBC4
Výměra:

neuveden

Druh pozemků:

3,9 ha

Vodní plocha, les, ostatní plocha

Popis:

Chovný rybník a okolní les a ostatní plocha u silnice II/193 jihozápadně od
Ostromeče
Cílová společenstva:
Ponechávat a podporovat rozvoj vrbových křovin
hlinitých a písčitých náplavů na březích toku
Návrh opatření:
ponechat
PRVEK:

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK101
Šířka:

neuveden

Druh pozemků:

50 m

Vodní plocha, louka, les, ostatní plocha

Popis:

Zatravněná údolnice potoku Chuchla s okolními lesy a ostatní plochou jihovýchodně
pod Ostromečí
Cílová společenstva:
Ponechávat a podporovat rozvoj vrbových křovin
hlinitých a písčitých náplavů na březích toku
Návrh opatření:
ponechat
PRVEK:

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:
Druh pozemků:

LBK102
Šířka:

neuveden

50 m

Vodní plocha, louka, les, orná půda

Popis:

Semněvický potok podél jižní hranice katastrálního území s okolní ornou půdou,
lesem a loukou
Cílová společenstva:
Ponechávat a podporovat rozvoj vrbových křovin
hlinitých a písčitých náplavů na březích toku
Návrh opatření:
Zatravnění orné půdy jako ochrana vodního toku a
dosadba doprovodné zeleně podél vodního toku.
PRVEK:
Lokální biokoridor
Pořadové číslo:

LBK103
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Název:

Odůvodnění
Šířka:

neuveden

Druh pozemků:

30-50 m

Vodní plocha, louka, les, ostatní plocha

Popis:

Zatravněná údolnice potoku Chuchla s okolními lesy a ostatní plochou jižně pod
Ostromečí
Cílová společenstva:
Ponechávat a podporovat rozvoj vrbových křovin
hlinitých a písčitých náplavů na březích toku
Návrh opatření:
Zatravnění malé části orné půdy (většina plochy v LBK
již zatravněna)
PRVEK:

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK

Druh pozemků:
Popis:

Šířka:

neuveden

15-60 m

Orná půda, les, ostatní plocha
Zalesněný komplex

Cílová společenstva:

Lesní, luční

Návrh opatření:

Zatravnit ornou půdu, vysadit původní druhy listnatých
stromů

k.ú. Jivjany:
PRVEK:

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

LBC13
neuveden

Druh pozemků:
Popis:
Návrh opatření:

ponechat

neuveden

Návrh opatření:

ponechat

LBC16
neuveden

Druh pozemků:

Lesní
Komplex jehličnatých lesů

Cílová společenstva:

Les

Návrh opatření:

ponechat

Pořadové číslo:
Název:

4,6 ha

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:

PRVEK:

Výměra:

Mokřadní plochy, rybníky
Vodní plocha, mokřad

Popis:

49,5 ha

Ostatní plocha

Cílová společenstva:

Název:

Výměra:

LBC14

Druh pozemků:

PRVEK:

0,7 ha

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:

Popis:

Výměra:

Komplex jehličnatých lesů
Les

Název:

13,9 ha

Lesní

Cílová společenstva:

PRVEK:

Výměra:

Lokální biocentrum
LBC17
Lužní remíz pod Červeným rybníkem k Jivjanskému
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rybníku
Druh pozemků:

louka, ostatní plocha

orná půda mezi Červeným a Jivjanským rybníkem a remíz podél břehu Jivjanského
rybníka východně od obce
Cílová společenstva:
vývoj směřovat k údolním jasanovo - olšovým luhům
Popis:

Návrh opatření:
PRVEK:

zatravnění orné půdy v ploše biocentra.
Lokální biocentrum

Pořadové číslo:

LBC18

Mokřad na přítoku Červeného rybníka u bývalé
pískovny a bývalého rybníčka
Druh pozemků:
louka, les, ostatní plocha
Název:

Popis:

Návrh opatření:

vývoj směřovat k eutrofní vegetaci bahnitých substrátů
M.1.3. (Natura 2000) a v okolí na postupný převod na
smíšenou dřevinnou skladbu blízkou původnímu složení
při omezování Picea abies (smrk ztepilý) a zvyšování
Quercus petraea (dub zimní) i Quercus robur (dub
letní), louku je vhodné zalesnit
ponechat

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

4,0 ha

mokřad a lokalita menší zarostlé pískovny a bývalého rybníčka severně od obce

Cílová společenstva:

PRVEK:

Výměra:

LBC19
Jivjanské rybníčky na Dudákovském potoce

Druh pozemků:

Výměra:

5,7 ha

vodní plocha a ostatní plocha

Popis:

Eutrofizované zbahněné rybníčky, na hladině Lemma minor, ve vodní ploše Typha
sp., Phalaris arundinacea, v okolí v údolí potoka pestřejší vegetace. Bahniště černé
zvěře. Částečně vyhovující stav, ekologická stabilita 3, ohroženo živelným
skládkováním.
Cílová společenstva:
vývoj směřovat k makrofylní vegetaci mělkých stojatých
vod V.2 (Natura 2000), lokálně k eutrofní vegetaci
bahnitých substrátů M 1.3. (Natura 2000) na březích
Dudákovského potoka k údolním jasanovo - olšovým
luhům L.2.2. Postupný převod na skladbu smíšeného
Návrh opatření:
ponechat
PRVEK:

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

LBC
neuveden

Druh pozemků:
Popis:

Výměra:

4,7 ha

Komplex jehličnatých lesů
Les

Návrh opatření:

ponechat
Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

3,4 ha

Lesní

Cílová společenstva:

PRVEK:

Výměra:

LBC
neuveden
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Druh pozemků:
Popis:

Odůvodnění
Lesní, ostatní plocha, vodní toky

Komplex jehličnatých lesů

Cílová společenstva:

Lužní les

Návrh opatření:

ponechat

PRVEK:

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK113
Šířka:

neuveden

Druh pozemků:

20 m

lesní

Popis:

Kulturní smrkové, místy skupinově i jednotlivě smíšené vzrostlé lesní porosty ve
zvlněném svahu lesa.
Cílová společenstva:
Lesní
Návrh opatření:
PRVEK:

ponechat
Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK115

Druh pozemků:
Popis:

Luční společenstva a vodní tok mezi LBK 16 a LBK14

Návrh opatření:

LBK117

pravý břeh Jivjanského rybníka

Návrh opatření:

Druh pozemků:

vývoj směřovat k údolním jasanovo - olšovým luhům
L.2.2., vlhkým pcháčovým loukám T.1.5. a okrajově k
suchým acidofilním doubravám L.7.1. (Natura 2000).
zatravnění orné půdy v trase LBK

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

20 m

louka, ostatní plocha, vodní plocha

Cílová společenstva:

PRVEK:

Šířka:

Jivjanský rybník

Druh pozemků:
Popis:

vývoj směřovat k údolním jasanovo - olšovým luhům,
vlhkým pcháčovým loukám a okrajově k suchým
acidofilním doubravám
ponechat

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

20 m

louka, ostatní plocha, sad

Cílová společenstva:

PRVEK:

Šířka:

neuveden

LBK118
Šířka:

Nad rybníky

20 m

vodní plocha, orná půda

Na části borový lesík, dále orná půda v kontaktu s obcí.Hnědé oligotrofní půdy, mírně
svažitý terén k jihovýchodu. Ekologická stabilita 3 a 1, z větší části nevyhovující stav,
ohroženo přetrvávajícím zorněním území při severní okraji zástavby obce.
Cílová společenstva:
vývoj směřovat k vytvoření trvalého vegetačního
lesoparkového pásu na severním okraji obce,
umožňujícího jednak pohodové propojení do Velkého
lesa a vytvářejícího vegetační clonu směrem k drůbeží
farmě. Omezovat rozvoj nitrofilních druhů.
Návrh opatření:
zatravnění orné půdy a dosadba dřevin v trase LBK,
Popis:
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vlastnické vypořádání území ve prospěch obce

PRVEK:

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK119
Šířka:

Hájek

Druh pozemků:

20-50 m

les, ostatní plocha a orná půda

Na části borový lesík, dále orná půda v kontaktu s obcí.Hnědé oligotrofní půdy, mírně
svažitý terén k jihovýchodu. Ekologická stabilita 3 a 1, z větší části nevyhovující stav,
ohroženo přetrvávajícím zorněním území při severní okraji zástavby obce.
Cílová společenstva:
vývoj směřovat k vytvoření trvalého vegetačního
lesoparkového pásu na severním okraji obce,
umožňujícího jednak pohodové propojení do Velkého
lesa a vytvářejícího vegetační clonu směrem k drůbeží
farmě. Omezovat rozvoj nitrofilních druhů.
Návrh opatření:
zatravnění orné půdy a dosadba dřevin v trase LBK,
vlastnické vypořádání území ve prospěch obce.
Popis:

PRVEK:

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK120
Dudákovský potok v Jivjanské rokli

Druh pozemků:

Šířka:

20-80 m

vodní plocha, louka, ostatní plocha

Popis:

Dudákovský potok v Jivjanské rokli. Vodní plochy s remízky, bývalé pastviny. Glejové
půdy, roklinový biokoridor. V koridoru různorodá skladba. Vyhovující stav, ekologická
stabilita 3 - 4.
Cílová společenstva:
provádět řízený management péče o registrovaný VKP
Návrh opatření:

PRVEK:

zatravnění orné půdy a dosadba dřevin v trase LBK,
vlastnické vypořádání území ve prospěch obce
Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK HT009-HT001
Šířka:

neuveden

Druh pozemků:

20-90 m

lesní

Popis:

Jehličnaté až skupinově a jednotlivě smíšené lesy s převahou kmenovin a menšími
plochami mlazin
Cílová společenstva:
Lesní
Návrh opatření:
PRVEK:

ponechat
Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK
Šířka:

neuveden

Druh pozemků:

20 m

lesní

Popis:

Jehličnaté až skupinově a jednotlivě smíšené lesy s převahou kmenovin a menšími
plochami mlazin
Cílová společenstva:
Lesní
Návrh opatření:

ponechat

k.ú. Velký Malahov:
PRVEK:
Lokální biocentrum v RBK
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Pořadové číslo:
Název:

Odůvodnění
LBC2031/02 v RBK
Výměra:

neuveden

Druh pozemků:

8,6 ha

les, louka

Popis:

Převážně lesní porosty na mezofilních svazích a vlhčí travní porosty (částečně
využívané jako poháňkové pastviny) v depresi jižně od Velkého Malahova. V lese
přeládají kulturně jehličnaté výsadby bez zastoupení přírodních biotopů.
Cílová společenstva:
Management lesů směřovat k výběrným porostům
přírodního charakteru, doplnit stanoviště původní
dřeviny podle jednotlivých STL (hlavně buk, jedle, dub)
obnovní dobu prodloužit na maximum. Luční porosty
pravidelně kosit, alespoň po okrajích doplnit nelesní
zeleň
Návrh opatření:
ponechat
PRVEK:

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

LBC20

Druh pozemků:
Popis:

Louky severně nad obcí v lokalitě U křížku

Návrh opatření:

LBC7
Výměra:

neuveden

Druh pozemků:
Popis:

Neobdělávat, vývoj směřovat k lučním prameništím bez
tvorby pěnovců a k eutrofní vegetaci bahnitých
substrátů
Ponechat přirozené obnově

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

3,4 ha

louka

Cílová společenstva:

PRVEK:

Výměra:

neuveden

1,3 ha

Orná půda, ostatní plocha
Jižní cíp lesního komplexu Čertovna s přilehlou ostatní plochou a ornou půdou

Cílová společenstva:

Přirozená lesní skladba

Návrh opatření:

Zatravnění orné půdy, asanovat živelnou skládku
odpadů v bývalé vozové cestě

PRVEK:

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:
Název:

LBC8
neuveden

Druh pozemků:
Popis:
Návrh opatření:

ponechat

2,4 ha

Lokální biocentrum

Pořadové číslo:

LBC9
neuveden

Druh pozemků:
Popis:

Výměra:

Komplex jehličnatých lesů
Lesní

Název:

2,5 ha

lesní

Cílová společenstva:

PRVEK:

Výměra:

lesní
Komplex jehličnatých lesů

Cílová společenstva:

Lesní
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Návrh opatření:
PRVEK:

ponechat
Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK121
neuveden

Druh pozemků:
Popis:

Odůvodnění

Návrh opatření:

Zatravnění orné půdy

60 m

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:

LBK106
neuveden

Druh pozemků:
Popis:

Šířka:

Louka a orná půda severně od obce v lokalitě U křížku
louka

Název:

45 m

Orná půda, louka

Cílová společenstva:

PRVEK:

Šířka:

lesní
Sekaná louka a les západně od obce

Cílová společenstva:

Vývoj směřovat k subkontinentálním doubravám

Návrh opatření:

ponechat

PRVEK:

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:
Název:

LBK107
neuveden

Druh pozemků:
Popis:
Návrh opatření:

ponechat

neuveden
Komplex jehličnatých lesů
lesní

Návrh opatření:

ponechat
Lokální biokoridor

Pořadové číslo:

LBK109
neuveden

Druh pozemků:
Popis:

40 m

lesní

Cílová společenstva:

Název:

Šířka:

LBK108

Druh pozemků:

PRVEK:

80 m

Lokální biokoridor

Pořadové číslo:

Popis:

Šířka:

Komplex jehličnatých lesů
lesní

Název:

60 m

lesní

Cílová společenstva:

PRVEK:

Šířka:

Lesní, luční, vodní tok
Komplex jehličnatých lesů

Cílová společenstva:

vývoj směřovat k údolním jasanovo - olšovým luhům

Návrh opatření:

ponechat

I7.2.

PROSTUPNOST KRAJINY
Propustnosti krajiny pro pěší a nemotorovou dopravu lze hodnotit jako ne příliš dostatečnou.
V území existuje základní síť silnic a na ně navazující polní a lesní cesty, které v současné míře nedovedou
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dostatečně zpřístupnit obhospodařovanou krajinu. Pro zvýšení prostupnosti krajiny ÚP navrhuje doplnění
sítě účelových komunikací o úseky polních cest N02-DU, N04-DU, N05-DU, N08-DU, N011-DU, N12-DU,
N13-DU, N19-DU, N20-DU, N21-DU, N22-DU, N33-DU, N25-DU, N26-DU, N27-DU, N28-DU, N29-DU, N30DU a N41-DU vymezených ukončenými komplexními pozemkovými úpravami jako hlavní a vedlejší polní
cesty. Tyto úseky propojují stávající polní a lesní cesty a umožňují přístup k obhospodařovaným pozemkům.
Pro posílení turistického využití krajiny je navrženo doplnění cyklotrasy T1 procházející řešeným
územím od východu k západu ve směru Hradišťany-Jivjany-Velký Malahov-Mezholezy.
Z hlediska migrační propustnosti pro živočichy lze vnímat jako určitou migrační bariéru silnici II/193,
ovšem frekvence dopravy na této komunikaci nedosahuje příliš vysokých hodnot. Rozsáhlá zastavěná území
a průmyslové či komerční zóny se v území nenachází, ani se nepředpokládá jejich vznik. Migrační bariéru
pro větší část organizmů představují zejména rozsáhlé komplexy orné půdy bez rozptýlené a liniové zeleně,
či jakýchkoli jiných refugií, úkrytů či orientačních bodů. Tento problém se v řešeném území vyskytuje
v poměrně větší míře. V ÚP jsou souvislé zorněné plochy řešeného území rozčleněny navrženými
protierozními prvky a polními cestami doplněnými doprovodnou zelení (převzato z KPÚ). Omezení migrační
propustnosti tak bude značně sníženo.
I7.3.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Vodní eroze je přírodní proces rozrušování povrchu půdy, transportu půdních částic a jejich
usazování působením povrchově stékající vody. Lze rozlišit erozi přirozenou, normální, čili geologickou
a erozi zrychlenou antropogenními vlivy. Zrychlená eroze zemědělských půd ohrožuje jejich produkční
potenciál i mimoprodukční funkce a zvýšeným povrchovým odtokem a smyvem půdy vyvolává škody
v infrastruktuře. Eroze ochuzuje zemědělské půdy o nejúrodnější část - ornici, zhoršuje fyzikálně-chemické
vlastnosti půd, snižuje hloubku půdního profilu, obsah živin a humusu, zvyšuje štěrkovitost, poškozuje
vegetaci a zvyšuje náklady zemědělské výroby. Transportované půdní částice a na ně vázané látky
znečišťují vodní zdroje, resp. povrchové i podpovrchové vody vůbec, zanášejí akumulační prostory, snižují
průtočnou kapacitu koryt toků, poškozují vodní biotopy, zvyšují náklady na úpravu vody nebo těžbu usazenin
atd., extrémní průtoky spolupůsobené zrychleným stékáním vody z erozních svahů významně poškozují
infrastrukturu. V zájmové oblasti nese menší, nikoliv ale bezvýznamný, vliv i eroze větrná.
K ochraně prostředí před škodami způsobenými vodní erozí lze realizovat řadu opatření různého
typu, jež lze rozdělit na organizační (tvar a uspořádání pozemků a ploch pěstovaných plodin), agrotechnická
(protierozní orba či setí) a technická (příkopy, průlehy, terasy, meze, hráze, nádrže ad.). Cílem návrhů
opatření zařazených do územního plánu je zejména:
- ochrana úrodnosti zemědělských půd
- ochrana jakosti vod před smyvem živin a jemnozemě
- ochrana infrastruktury před splachem půd
- ochrana biotopů před ruderalizací a eutrofizací
Plochy s rozdílným způsobem využití byly v nezastavěném území vymezeny s přihlédnutím
ke chráněným přírodním prvkům, terénním podmínkám a požadavku na zvýšení intenzity prostupnosti
krajiny tak, aby zároveň přispívaly k udržitelnému stavu půd. V řešeném území se vyskytují výrazněji
ohrožená svažitá území. Vodní erozí jsou ohroženy delší, svažité pozemky západně od Ostromeče,
na kterých probíhá intenzivní hospodaření, a terénní údolnice východně od Jivjan, v nichž se soustředí odtok
z rozsáhlejších nadlehlých pozemků. Protierozní opatření jsou převzata z ukončených komplexních
pozemkových úprav. V k.ú. Ostromeč se jedná o zatravnění navržené v plochách N01-ZT, N06-ZT, N07-ZT,
N09-ZT a N10-ZT a zalesnění v ploše N03-LS (součást RBK), v k.ú. Velký Malahov se jedná o zatravnění
navržené v plochách N17-ZT, N18-ZT, N31-ZT, N32-ZT, N35-ZT, N36-ZT a v k.ú. Jivjany se jedná
o zatravnění navržené v plochách N14-ZT, N15-ZT, N17-ZT, N24-ZT, N33-ZT, N34-ZT, N38-ZT, N39-ZT.
Další opatření se budou týkat spíše managementu hospodaření v krajině.
V rámci ploch s kódovým ozn. ZZ a ZT je možné realizovat soustavu případných technických
opatření. Konkrétní návrhy je možné vhodně zakomponovat do území jako krajinářsko - estetické
a ekologické prvky. Další protierozní opatření (např. osevní postupy), jsou popsány v komplexní pozemkové
úpravě k.ú. Jivjhany, Ostromeč a Velký Malahov.
V území bylo vyhodnoceno menší riziko větrné eroze.
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Větrná eroze je v území posuzována jako mírná, přesto lze předpokládat, že není ani zcela
marginální, zejména na polygenetických hlínách, zčásti vzniklých z navátých sedimentů (spraší). Zde proto
liniové vegetační prvky s funkcí větrolamu přispějí k omezení odnosu půdních částic vlivem větru
a k dlouhodobému uchování půdní úrodnosti. Takový protierozní význam nesou především vzrostlé linie
lesních dřevin, nejlépe s keřovým podrostem, situované v rozsáhlejších celcích polí v nechráněných
polohách v severojižním směru napříč převládajícímu směru proudění větru.
ÚP navrhuje plochu N03-LS (součást RBK), která vytvoří větrolam v krajině, který znatelně omezí
větrnou erozi v této části území. Stejný účel bude v krajině plnit změna v krajině vymezená plochami N17-ZT
a N18-ZT.
I7.4.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI A OBNOVA PŘÍZNIVÉHO VODNÍHO REŽIMU KRAJINY
V rámci protipovodňové ochrany byla zvažována opatření pouze před "vlastními vodami" (významný
vodní tok řešením územím neprotéká), resp. zvýšenými průtoky vznikajícími intenzivní srážkou na menším
okrsku v rámci řešeného území či jeho okolí. Byla vyhledána riziková území, jimiž jsou především relativně
rozsáhlejší, svažitější, převážně odlesněná, vějířovitá povodí, jejichž závěrný profil se nachází na okraji
zastavěného území, jímž následně průtok z povodí prochází. Návrh opatření představuje stabilizaci
vhodných ploch s rozdílným způsobem využití a umožnění v rámci těchto ploch rozčlenění souvislých
svažitých celků pásy zeleně, které přeruší stékání povrchových vod směrem k sídlům. V řešeném území se
jedná především o pozemky severně od Velkého Malahova, které budou zatravněny. Doporučuje se
doplnění pásů zeleně (keře, stromy), které zachytí ztékající vody po svazích. Ostatní sídla řešeného území
nejsou tímto problémem zasažena.
Protipovodňovou ochranu v širším smyslu představuje řada opatření ke zvýšení retence a infiltrace,
resp. zpomalení odtoku plošně v celých povodích, tento význam nesou např. všechna protierozní opatření
popsaná v kap. I7.3.
Souvisí s ní i další aspekty a opatření k obnově příznivého vodního režimu krajiny, resp. ochraně
kvality i kvantity podzemních vod, zejména v minulosti upravené vodoteče. Technické úpravy umožňovaly
intenzivní zemědělské obhospodařování dřívějších mokřadních ploch, zároveň ale jejich vlivem došlo
ke zrychlení odtoku z území, vysychání prostředí a degradaci krajinného ekosystému. V současnosti již
často není existence a údržba úprav v zatravněných aluviích zdůvodnitelná nutností intenzivního
zemědělského hospodaření. Pro zvýšení retenční a akumulační kapacity území a obnovu jeho biodiverzity,
resp. ekologické stability je proto navržena úplná nebo alespoň dílčí obnova přírodního charakteru koryta
Dudákovského potoka, potoku Hořina a potoku Chuchla - jejich revitalizace a revitalizace bezejmenného
toku napájejícího Červený rybník severovýchodně od Jivjan v ÚP vymezenými plochami N06-ZT, N14-ZT,
N15-ZT, N31-ZT, N32-ZT, N33-ZT, N34-ZT, N35-ZT a N36-ZT. Další opatření jsou navržena např. v rámci
tvorby prvků ÚSES.
Revitalizací upravených vodních toků je myšlena úplná či dílčí obnova přírodního charakteru
původního koryta, resp. směrová a výšková úprava toků včetně úprav břehových partií s případným
doplněním o solitérní nebo skupinovou výsadbu zeleně, popř. vybudování malých tůní nebo nádrží v lučních
tratích či pastvinách na prakticky všech vodních tocích v řešeném území. V rámci revitalizačních programů je
doporučeno diverzifikovat, oživit a rozvolnit směrové vedení upravených koryt vodních toků, odstranit dlažby,
optimálně obnovit tok a mokřadní biotopy.
Cílem těchto opatření je snaha zadržet vodu horních tratích toků, které jsou v současnosti upravené,
zahloubené nebo zatrubněné a rychle bez užitku odvádí vodu do spodních tratí v území, a tím tak zpomalit
odtok vody z území s následným efektem zvýšení hladin podzemních vod.
I7.5.

DALŠÍ OPATŘENÍ K OBNOVĚ A ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A BIODIVERZITY KRAJINY
V řešeném území je žádoucí z iniciativy různých subjektů (vlastníků pozemků, obce, občanských
sdružení) realizovat řadu opatření ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. Namátkou může jít
např. o zakládání nelesní liniové zeleně podél rekonstruovaných i nově budovaných účelových komunikací,
výsadbě skupinové či solitérní zeleně, zakládání druhově pestrých extenzivních luk či extenzivních ovocných
sadů na hospodářsky obtížně využitelných plochách, zakládání různých mokřadních biotopů atd..
Pro všechny výsadby ve volné krajině je zapotřebí používat výhradně původní přirozené druhy dřevin.
Po výsadbě je nezbytné zajistit údržbu a chránit vegetaci před poškozením. Pro funkčnost porostů je třeba
zajistit vhodné prostorové uspořádání dřevin, jejich rozmanitou věkovou a výškovou strukturu, horizontální
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i vertikální členitost, dostatečné množství a kvalitu. Realizaci takových opatření lze z hlediska regulativů
chápat jako podmínečně přípustnou na většině funkčních ploch nezastavěného území.
Prostory údolí (aluvií), zatravněné pásy podél vodních toků, podpořené sítí prvků ÚSES, by měly
zůstat přístupné lidem a zároveň být určeny pro realizaci opatření zajišťujících optimalizaci vodního režimu
v území.
I7.6.

ODTOKOVÉ POMĚRY, VODNÍ TOKY A PLOCHY, INVESTICE DO PŮDY
Severní část řešeného území charakterizuje část povodí vodního toku Dudákovského potoka (1-1002-075), který odvádí vody z cca 1/3 řešeného území v okolí Jivjan. Střední část řešeného území
charakterizuje část povodí vodního toku Hořina (1-10-02-073) odvádějící vody z okolí Velkého Malahova
směrem na východ a jižní část řešeného území charakterizuje část povodí vodního toku Chuchla (1-10-02071), který odvádí vody z jižní části řešeného území v okolí Ostromeče směrem k jihovýchodu. V řešeném
území jsou tyto toky upraveny za účelem odvádění drenážních vod z okolních zemědělských pozemků.
Pozemky bezprostředně navazující na vodní toky jsou zatravněny nebo jsou k zatravnění nevrženy
za účelem vytvoření přirozené údolnice umožňující neškodný rozliv při zvýšených průtocích vod.
Pro zpomalení odtoku a zadržení vody v krajině se navrhuje revitalizace všech vodních toků formou ploch
změn ve využití krajiny NXX-ZT.
Vodní plochy zaujímají celkem 3,0 % (50 ha) rozlohy řešeného území.
Části řešeného území, které již nejsou intenzivně obhospodařovány, a jsou zatíženy starými
odvodňovacími systémy ÚP navrhuje asanovat, tj. zrušit odvodnění a zvýšit akumulační schopnost krajiny.
Odvodnění bylo prováděno v 70. letech minulého století. Samotná drenáž je v majetku vlastníka pozemku,
kde je uložena. Trubní vedení od profilu DN 300 a hlavní odvodňovací zařízení je ve vlastnictví státu
a ve správě Státního pozemkového úřadu.
Řešeného území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Jižní část řešeného území (k.ú. Ostromeč) se nachází ve "zranitelné oblasti" se zvláštním režimem
hospodaření z hlediska ochrany jakosti vod dle nařízení vlády č.262/2012 Sb.
I7.7.

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Ochrana ložisek nerostných surovin:
V jihovýchodním cípu řešeného území je evidováno poddolované území Neměnice GF P017599 –
polymetalické rudy.
V řešeném území není vymezen dobývací prostor (DP), nejsou zde evidována chráněná ložisková
území (CHLÚ), nenachází se zde nebilancovaná ložiska nerostných surovin či ani prognózní zdroje.
Stará důlní díla, lokálně poddolovaná území, sesuvná území, svahové deformace a oznámená
hlavní důlní díla či haldy se zde nevyskytují.
ÚP nenavrhuje žádné plochy pro dobývání nerostů.
I8.

RADONOVÉ RIZIKO
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. Míra
radonového rizika je dána v prvé řadě přirozenou radioaktivitou geologického podloží (z půdního vzduchu
a podzemních vod). Dalším významným zdrojem jsou stavební materiály. Určené plochy jednotlivých
kategorií rizika však nelze použít pro stanovení radonového rizika v jednotlivých objektech, protože skutečná
radiační zátěž stavebního pozemku je vždy ovlivněna lokální situací (různá propustnost půd, lokální
anomálie aktivních látek v horninách, atd.). Zvýšenou pozornost problematice protiradonových opatření je
třeba věnovat až v oblastech kategorie vysokého a středního radonového rizika. V lokalitách určených
pro zástavbu je třeba včas provést detailní průzkum, případně přijmout opatření k eliminaci nepříznivých
účinků. V území se uplatňují všechny kategorie radonového rizika. V sídlech se vyskytuje přechodné a nízké
riziko radonového nebezpečí viz zákres.
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I9.

STARÉ ZÁTĚŽE, OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ V ÚZEMÍ
V řešeném území je provozováno autovrakoviště Jivjany, nenachází se zde aktivní skládka
komunálního odpadu ani zde není provozován sběrný dvůr, či jiné zařízení pro nakládání s odpady. Západně
od Jivjan je evidováno území ekologického rizika – rekultivovaná skládka Jivjany. Dalším místem
ekologického rizika je bývalá čerpací stanice pohonných hmot v zemědělském areálu ve Velkém Malahově.
V území se nenacházejí lokality důležité pro obranu státu, vojenské objekty s jejich ochrannými
pásmy ani významná zařízení civilní ochrany (zájmy Armády ČR, zájmy Ministerstva obrany ČR). Nejsou
zde zastoupeny ani plochy požární ochrany. Severní okraj řešeného území je zasažen ochranným pásmem
radaru zajišťující letecký provoz Kříženec.

J.

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území se soustřeďuje na vyhodnocení počtu proluk
a dosud nezastavěných pozemků v rámci stabilizovaných ploch pro bydlení a dále pak ploch přestaveb –
viz tabulka níže:
Označení plochy
/ číslo pozemku dle KN
parc č. 1336 k.ú V. Malahov
parc č. 709 k.ú V. Malahov
Celkem

Celková
plocha
(m2)
800
1 200

Počet
rodinnýc
h domů
1
1
2

Počet
bytových
jednotek
1
1
2

Předpokl.
počet
obyvatel
3
3
6
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Potenciál využití zastavěného území spolu s navrženými plochami přestaveb v oblasti bydlení byl
stanoven na cca 2 bytové jednotky, resp. rodinné domy pro cca 6 obyvatel.
V níže přiložené tabulce jsou uvedeny předpokládané (orientační) počty nových rodinných domů,
resp. bytových jednotek a počet obyvatel v těchto objektech v jednotlivých zastavitelných plochách řešeného
území.
Označení plochy

R01-BO (V.Malahov-severozápad)
R02-BO (V.Malahov-severovýchod)
R03-BO (V.Malahov-východ)
R04-BO (V.Malahov–západ)
R05-BO (Jivjany–severovýchod)
R07-BO (Ostromeč–jihovýchod)
R08-BO (Ostromeč-východ)
Celkem

Celková
plocha
lokality
(ha)
1,080
0,240
0,500
1,360
0,280
1,370
0,559
-

Počet
rodinných
domů

Počet
bytových
jednotek

Počet
obyvatel

9
1
2
12
5
2
1
32

9
1
2
12
5
2
1
32

27
3
6
36
15
6
3
96

ÚP navrhuje zastavitelné plochy pro realizaci cca 32 bytových jednotek pro cca 96 obyvatel.
Řada zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení byla převzata z platného ÚP a jeho změn.
Zastavitelné plochy a plochy přestavby logicky doplňují zastavěné území resp. proluky v sídle. Zastavitelné
plochy pro bydlení byly vymezovány především s ohledem na potenciál rozvoje území a s přihlédnutím
k demografickému vývoji v posledních dvou dekádách.
KVANTIFIKACE NAVRŽENÉHO ROZVOJE
Výchozím údajem je shrnutí počtu obyvatel podle výsledků sčítání od roku 1869 do současnosti
dle údajů Veřejné databáze ČSÚ. Od 60tých let 20. století je patrný trvalý pokles počtu obyvatel.
Nejvýznamnější, velmi dramatický, úbytek obyvatel se projevil po 2. světové válce, kdy bylo odsunuto
německé obyvatelstvo. Data z posledních let však zachytily stabilitu/mírný nárůst počtu obyvatel. K 1.1.2019
je evidováno 248 trvale žijících obyvatel. Z níže uvedené tabulky lze vyčíst, stabilitu počtu domů cca
od 60.let minulého století, kdy došlo k likvidaci cca ¼ stavebního fondu.
Rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
2019

Počet obyvatel
619
623
558
623
667
655
618
292
330
332
294
268
265
235
248

Počet domů
97
100
100
101
104
104
110
105
75
70
67
76
78
75
nezjištěno
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Při využití potenciálu ploch přestavby zastavěného území (cca 6 obyv.) a všech navržených
zastavitelných ploch pro bydlení (cca 96 obyv.) představuje nárůst počtu trvale bydlících obyvatel přibližně
z 248 v roce 2019 na předpokládaných cca 350 obyvatel, tj. o cca 40 %. Tento nárůst počtu obyvatel je
pro udržení a stabilizaci sídel v řešeném území žádoucí.

K.

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ

Řešené území se nachází v západní části Plzeňského kraje, na hranici ORP Horšovský Týn a ORP
Plzeň-jih, cca 11 km severně od města Horšovský Týn a cca 5 km jižně od dálnice D5. Území náleží
administrativně do spádového obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn. Předmětem řešení je
celé správní území obce Velký Malahov, tzn. celkem tři katastrální území: Velký Malahov, Jivjany, Ostromeč.
Pro řešené území má značný význam jeho odlehlost od nejbližších měst Horšovského Týna,
Staňkova a Holýšova, jakožto slabých regionálních center, měst se zhruba 5 000 resp. 3 500 a 5 000
obyvateli s odpovídající občanskou vybaveností a službami, v jejichž spádovém území Velký Malahov leží.
Nejvýznamnější vazbou je poloha Velkého Malahova na silnici II/193, která spojuje obec s Horšovským
Týnem na jihu a s dálnicí D5 na severu.

-

-

L.

Dále byly v ÚP sledovány a respektovány tyto návaznosti na ÚPD sousedních správních území obcí:
návaznost přírodních prvků ÚSES dle Plánu ÚSES vycházejících z řešeného území na území
sousedních obcí;
návaznost cest pro pěší a cyklisty a účelových komunikací v krajině s provazbou na sousední
správní území obcí, které slouží většinou současně pro obhospodařování krajiny a pro rekreaci.
Tam, kde na sousední správní území přecházejí po plochách ZPF, je nutné na tyto cesty navázat
v sousedních správních územích.
způsob hospodaření v krajině z hlediska vzniku záplav v zastavěných územích.

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Bod A. /
Splnění požadavků na základní koncepci rozvoje území obce vyplývajících z PÚR ČR, ZÚR PK
a dalších širších územních vztahů je popsáno v kap. B. textové části odůvodnění ÚP.
Limity využití území dle ÚAP ORP Horšovský Týn (aktualizace 2018), dle právních předpisů
a správních rozhodnutí byly převzaty a jsou v ÚP respektovány. Rozvojové záměry vyplývající z ÚAP, mající
dopad do řešeného území, nebyly zaznamenány.
A.1 / Splnění požadavků na urbanistickou koncepci je popsáno v kapitole I.3 a I.4 textové části
odůvodnění ÚP. Při urbanistickém rozvoji byl kladen důraz na intenzifikaci využití zastavěného území
a minimalizaci fragmentace nezastavěného území. Jsou stanoveny a respektovány kulturní hodnoty území
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a je určen způsob jejich ochrany. Plochy s rozdílným způsobem využití byly stanoveny dle vyhlášky č.
501/2006 Sb. s prostorovými a funkčními regulativy.
A.2 / Splnění požadavků na koncepci veřejné dopravní infrastruktury je popsáno v kapitole I.6.1
textové části odůvodnění ÚP. Splnění požadavků na koncepci veřejné technické infrastruktury je popsáno
v kapitole I.6.2 textové části odůvodnění ÚP. Vybrané navrhované prvky veřejné infrastruktury byly zařazeny
mezi VPS.
A.3 / Splnění požadavků na koncepci uspořádání krajiny je popsáno v kapitole I.7 textové části
odůvodnění ÚP.
Bod B. /
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv nebyly v zadání ÚP Velký Malahov
stanoveny. ÚP vymezuje v kap. J výroku textové části ÚP plochy územních rezerv určených k prověření
za účelem bydlení, smíšené výroby a dopravní koridor vysokorychlostní železniční trati VRT1.
Bod C. /
ÚP stanovuje:
- VPS, VPO pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
- VPS pro které lze uplatnit předkupní právo.
Bod D. /
Požadavek na vypracování regulačního plánu nebyl v souladu se zadáním ÚP stanoven.
Požadavek na vypracování územní studie byl v ÚP stanoven u rozvojové plochy R04-BO.
Požadavek na uzavření dohody o parcelaci nebyl v ÚP stanoven.
Bod E. /
V rámci projednání Zadání ÚP Velký Malahov nebyl vznesen požadavek na zpracování variantního
řešení.
Bod F. /
Byla dodržena formální stránka textové i grafické části návrhu ÚP dle požadavků Zadání.
Bod G. /
Krajský úřad nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Velký Malahov z hlediska vlivů na životní
prostředí ani vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo
požadováno ani od Ministerstva životního prostředí.

M.

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

ÚP nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu, které by nebyly řešeny v ZÚR PK, resp.
jejich Aktualizací č.1, 2 a 4.

N.

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

Bonitované půdně ekologické jednotky:
Ochrana se realizuje formou vymezených bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Podmínky ochrany ZPF vyplývají ze zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (Ochrana ZPF
při územně plánovací činnosti) a vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších úprav. Kvalita ZPF je
hodnocena dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k odnímání
půdy ze ZPF. Pro účely ochrany ZPF byly tímto pokynem zavedeny „Třídy ochrany zemědělského půdního
fondu“, zařazující jednotlivé pětimístné kódy BPEJ do 5 tříd přednosti v ochraně (I. až V.).
Využití půd v řešeném území (rozloha 1692 ha): zemědělská půda 62,2 % (1052 ha), lesy 27,4 %
(464 ha), vodní plochy 3,0 % (50,0 ha), zastavěné plochy 0,7 % (12,0 ha) a ostatní plochy 6,6 % (112 ha)
z celkové výměry správního území obce. Z celkové výměry zemědělské půdy činí orná půda 86,8 %
(913 ha), TTP 12,0 % (126 ha) a zahrady 1,3 % (14 ha). Na většině plochy řešeného území se vyskytují
půdy III. až V. třídy přednosti v ochraně; plochy s vyšší II. třídou přednosti v ochraně se v řešeném území
vykytují pouze ojediněle a v zanedbatelné míře.
Vyhodnocení záborů ZPF je uvedeno v následující tabulce:
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Výměra
lokality
(ha)

Zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle kultur
(ha)
orná
půda

Zábor ZPF podle třídy ochrany (ha)

trvale
travnatý
povrch

zahrady
a sady

I.

II.

III.

IV.

V.

R01-BO

Plochy bydlení

1,080

1,080

1,000

0,080

-

-

- 1,080

-

-

R02-BO

Plochy bydlení

0,240

0,240

0,240

-

-

-

- 0,240

-

-

R03-BO

Plochy bydlení

0,500

0,300

0,040

0,260

-

-

- 0,150 0,050 0,100

R04-BO

Plochy bydlení

1,360

1,230

1,070

0,160

-

-

- 1,230

-

-

R05-BO

Plochy bydlení

0,820

0,820

0,820

-

-

-

- 0,820

-

-

R07-BO

Plochy bydlení

0,370

0,370

-

0,170

0,200

-

- 0,370

-

-

R08-BO

Plochy bydlení

0,100

0,100

0,100

-

-

-

-

- 0,100

-

4,470

4,140

3,270

0,670

0,240

0,240

0,240

-

Plochy bydlení celkem
R10-OV

Plochy občanského vybavení

Plochy občanského vybavení celkem

0,200 0,000 0,000 3,890 0,150 0,100
-

-

- 0,240

-

-

0,240

0,240

0,240

0,000

R06-PZ

Plochy veřejných prostranství - veř. zeleň

1,930

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

R12-PZ

Plochy veřejných prostranství - veř. zeleň

0,090

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

R12-PZ

Plochy veřejných prostranství - veř. zeleň

0,230

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Plochy veřejných prostranství celkem

2,250

0,000

0,000

0,000

R13-SV

0,330

0,000

-

-

Plochy smíšené výrobní celkem

0,330

0,000

0,000

0,000

R09-ZV

0,660

0,600

0,600

-

Plochy zeleně celkem

0,660

0,600

0,600

0,000

0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000

Plochy změn celkem

7,950

4,980

4,110

0,670

0,200 0,000 0,000 4,730 0,150 0,100

Plochy smíšené výrobní

Plochy zeleně - vyhrazené

0,000 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000

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

-

-

-

-

-

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

-

- 0,600

-

-

Zdůvodnění navrhovaného trvalého záboru ZPF:
Z celkové rozlohy ploch změn (7,95 ha), navrhovaných v rámci ÚP, dochází celkem k záboru 4,98 ha
ZPF (62,4 %). Na nejkvalitnějších půdách (I. a II. třídy ochrany) nejsou vymezeny žádné plochy změn.
Veškeré navrhované zábory jsou uskutečněny na půdách ve III. - V. stupni ochrany. Předpokládané umístění
ČOV nebo čerpací stanice splaškových vod při Dudákovském potoku východně od Jivjan může nepatrně
zasáhnout i na půdy II. třídy ochrany ZPF. Naprostá většina potřebných pozemků se však nachází na levém
břehu tohoto vodního toku, kde se nachází půdy s III. třídou ochrany ZPF. Tato stavba je stavbou veřejně
prospěšnou, její realizací dojde k podstatnému zlepšení životního prostředí v oblasti vodního hospodářství.
Nepatrný zábor půdy s II. stupněm ochrany ZPF je tudíž pro tento záměr opodstatněný.
Výpočet těchto předpokládaných záborů ZPF byl proveden podle společného metodického
doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním
plánu“ z července 2011. Návrh polních cest nenese požadavky na zábor ZPF, neboť pozemky pro ně
vymezené pozemkovou úpravou byly vyjmuty z ochrany ZPF. Ostatní polní cesty mohou zůstat součástí
ZPF.
Zábor ZPF pro prvky ÚSES nebyl dle metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj
a Ministerstva pro životní prostředí vyhodnocen, navrhované prvky ÚSES jsou blíže popsány v kap. E3.
textové části výroku ÚP.
Ochrana lesního půdního fondu:
Celkový podíl PUPFL na výměře řešeného území je 27,4 % (464 ha). Lesy jsou chráněny ze zákona
jako významné krajinné prvky a mají stanoveno pásmo 50 m od okraje lesa, zabezpečující jejich ochranu.
V řešeném území se nacházejí pouze lesy hospodářské.
ÚP nepředpokládá zábor PUPFL.
Kategorie lesa zvláštního určení vymezeny nebyly.
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ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Námitky a připomínky k veřejnému projednání, které proběhlo dne 27.1.2020
Nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky.
Námitka k opakovanému veřejnému projednání, které proběhlo dne 3.8.2020
Námitka č. 1
pana Ing. Vladimíra Myslivce, Janáčkova 310, 346 01 Horšovský Týn ze dne 10.8.2020
(MUHTP004K8VS)
Podávám tímto námitky proti návrhu ÚP Velký Malahov. Jsem vlastníkem pozemků parcelních čísel 999/5
a 1171/1, které se nacházejí v katastrálním území Ostromeč (viz LV) ve stávajícím ÚP označeny VZ (plochy
k zemědělskému hospodaření). Faktickým charakterem jde o zbořeniště bývalého kravína, který nejen léta
chátral a hyzdil vesnici, ale také lákal různé živly k rozkrádání kovů apod., byl tak nebezpečný pro lidi,
a proto jsem budovu kravína nechal nemalým nákladem zbourat a na jeho místě je dne rozdrcená suť.
Tím, že jsem zboural polorozbořenou stavbu jsem však v žádném případě nedával najevo, že chci měnit
charakter využití těchto mých pozemků.
V návrhu nového ÚP jsou mé pozemky navrženy jako plochy zemědělské TTP (trvalý travní porost),
což nejen neodpovídá skutečnosti, ale i znehodnocuje bez náhrady mé pozemky. Tento návrh byl učiněn bez
toho, že by se kdokoli dotazoval na můj názor, mé záměry na využití pozemku, na mé stanovisko k tomu,
zda mám záměr udělat ze zbořeniště zatravněnou louku či pole apod. Navrhovatel tak učinil pouze na
základě svého jednostranného rozhodnutí, a zpracovatel návrhu ÚP si tak na úkor mého majetku realizuje
své představy o urbanistické koncepci obce. I že nový ÚP by měl přispět k zlepšení této urbanistické
koncepce, avšak opomíjí se skutečnost, že obec je určena k žití obyvatel v reálném životě. Jestliže nebudu
mít možnost své pozemky rozvíjet a užívat je k záměrům, které nepochybně slouží k rozvoji obce, nenaplní
se ani účel územního plánování.
Rád bych, aby se mé pozemky vrátily k původnímu účelu s možností bydlení tzn. abych na nich bylo
možno postavit dům a také vzhledem k velikosti pozemku také možnost hospodaření (rodinná farma), tak jak
jsem již popsal na veřejném projednání 3.8.2020 na Obecním úřadě ve Velkém Malahově. Tzn. chci zde
vybudovat určitý komplex, který je typickým pro vesnické bydlení a život na vesnici – dům pro bydlení,
ve spojení se stavbami pro rodinné zemědělské podnikání (rodinnou farmu). Jsem přesvědčen, že tímto
účelem užívání nemůže být narušena urbanistická koncepce daného území.
Také bych zmínil, že Obecní úřad VM s tímto mým návrhem podaným již před 3 lety jednohlasně
souhlasil a zamítavý postoj zaujal teprve před 1. projednáváním ÚP, a to na základě nepodložených a hlavně
nepravdivých informací, jak uvedl na pondělním projednání starosta p. Brichzín, že hodlám pozemky prodat
pro stavbu ubytovny. Jsem přesvědčen, že rozhodování o tak závažných otázkách, jakými je změna využití
v rámci zpracování nového územního plánu, by mělo být činěno na základě objektivně zjištěných
skutečností, nikoli na základě domněnek a smyšlenek. Jestliže v době před 3 lety neměla obec výhrady
k mému záměru využití pozemků pro vybudování rodinné farmy, typu zemědělské usedlosti, nevidím důvod
ke změně postoje k mému záměru nyní.
Jsem přesvědčen, že takto využití pozemky by sloužily k rozvoji vesnice Ostromeč mnohem lépe,
než virtuální zatravněná plocha, která fakticky zatravněná nikdy nebude, protože pokud bude zpracovatel ÚP
trvat na zařazení mých pozemků jako zeleně, nehodlám investovat byť jedinou korunu k tomu, abych
odstranil z pozemku stávající suť a pozemky zatravnil.
Navrhuji proto, abyste mé pozemky zařadili do plochy k bydlení (BO) v kombinaci v plochou výroby
a skladování – zemědělské (VZ), což nejblíže odpovídá mému záměru využití území.
V případě, že mému návrhu v této podobě nevyhovíte, žádám, aby mé pozemky zůstaly ve stejném
zařazení jako doposud.
Návrh rozhodnutí o námitce: Námitce č. 1 ze dne 10.8.2020 (MUHTP004K8VS) se vyhovuje.
Odůvodnění: Zastupitelstvo obce Velký Malahov rozhodlo na svém 19. zasedání (19-2020-144) konaného
dne 21.8.2020 o ponechání pozemků parc. č. 999/5 a 1171/1 v katastrálním území Ostromeč v současném
využití. Pozemky tedy budou ponechány v ploše výroby a skladování – zemědělské (VZ), což je jedna
z variant požadavku pana Ing. Myslivce. Námitka obsahuje návrh budoucího využití majitele pozemku
(...“vybudovat určitý komplex, který je typickým pro vesnické bydlení a život na vesnici – dům pro bydlení,
ve spojení se stavbami pro rodinné zemědělské podnikání - rodinnou farmu“...). Dle návrhu územního plánu
je v ploše výroby a skladování – zemědělské (VZ) podmíněně přípustné využití – bydlení za podmínky, že
bude sloužit výhradně majiteli/provozovateli a jeho rodině. Plocha výroby a skladování – zemědělská (VZ)
odpovídá požadavku pana Ing. Myslivce.
Námitky a připomínky k II. opakovanému veřejnému projednání, které proběhlo dne 7.10. 2020
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Námitka č. 2
pana Ing. Vladimíra Myslivce, Janáčkova 310, 346 01 Horšovský Týn ze dne 9.10.2020
zastoupen dle plné moci Zlatou Trnkovou
(MUHTP004LSSY)
(1) Ing. Vladimír Myslivec prostřednictvím své zmocněnkyně činí orgánu územního plánování níže
uvedené podání.

(2) Ing. Vladimír Myslivec je dotčenou osobou územním plánem obce Velký Malahov, jehož návrh je

předmětem veřejného opakovaného projednání, které se koná 7. října 2020 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Velký Malahov. Postavení dotčené osoby vyplývá ze skutečnosti, že Ing. Vladimír
Myslivec je vlastníkem níže uvedených pozemků, které se nacházejí v katastrálním území Ostromeč
obce Velký Malahov, okres Domažlice:
1. pozemkové parcely parcelního čísla 1171/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha
2. pozemkové parcely parcelního čísla 999/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
manipulační plocha
Tato skutečnost je seznatelná ze zápisu v katastru nemovitostí, proto Ing. Vladimír Myslivec nepředkládá
listinu (výpis z katastru) k jejímu prokázání.

(3)

Ing. Vladimír Myslivec namítá, že zpracovatel návrhu územního plánu postupoval nesprávně, když
jeho výše uvedené pozemky ponechal v územním plánu zařazené jako plochy výroby a skladování
– zemědělské, přestože Ing. Vladimír Myslivec žádal o zařazení ploch, představující tyto pozemky
do ploch určených pro bydlení a rekreaci, tedy ploch, které jsou v návrhu územního plánu zařazeny
jako plochy bydlení (BO) případně z části jako plochy rekreace soukromé (RS). Tímto způsobem
nedůvodně tj. bez existence relevantního právního důvodu (viz argumentace níže) zkrátil
zpracovatel územního plánu Ing. Vladimíra Myslivce na jeho vlastnických právech, kdy zkrácení
spatřuje ve znemožnění výhodnějšího využití pozemků Ing. Vladimíra Myslivce, než jaké umožňuje
ponechání pozemků jako plochy označené (VZ), tj. výroba a skladování – zemědělské.

(4)

Zařazování pozemků pro konkrétní způsob využití náleží na libovůli zpracovatele územního plánu
ani na libovůli zastupitelstva obce, ale vyplývá z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona
číslo 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky číslo 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

(5)

Stavební zákona v ustanovení § 18 stanoví cíle územního plánování. Podle odstavce 1 citovaného
ustanovení, je cílem územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Podle odstavce 2 citovaného
ustanovení územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje
společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

(6)

Podle části B textové části návrhu územního plánu, která stanoví základní koncepce rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, bodu B1, jsou mimo jiné hlavními cíli rozvoje území :
umožnit rozvoj bydlení za účelem podpory stabilizace počtu obyvatel v sídlech;
umožnit různé formy „druhého“ bydlení a rekreačního využití opuštěných staveb v sídlech
vytvořit podmínky pro intenzifikaci využití zastavěného území a stávající veřejné infrastruktury

1.
2.
3.

2.

Podle části C textové části návrhu územního plánu, bodu C1, který stanoví urbanistickou koncepci
řešeného území, pro sídla Velký Malahov, Ostromeč, je urbanistickou koncepcí:
rozvíjet sídla Velký Malahov a Ostromeč
1.
tak, aby dominantní podíl ve struktuře zástavby zaujímaly plochy bydlení
2.
zejména využitím pozemků s možností stavět v místech nevyužitých v rámci zastavěných
území,
3.
konverzí urbanistické struktury v místech nevhodným způsobech využívaných nebo
zdevastovaných v rámci zastavěných území,
4.
vymezování zastavitelných ploch pouze v návaznosti na zastavěné území sídla;
umožnit revitalizaci brownfieldů zemědělských areálů (zejména ve Velkém Malahově)

(8)

Ing. Vladimír Myslivec žádal, aby jeho shora uvedené pozemky byly v územním plánu zařazeny

(7)
1.
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zejména jako obytné plochy. Jeho záměrem je vybudovat na těchto pozemcích komplex staveb,
které lze označovat jako „rodinná farma“ nebo pozemek prodat na venkovské bydlení či rekreaci.
Tento záměr Ing. Vladimíra Myslivce, se kterým bylo seznámeno zastupitelstvo obce Velký Malahov,
tak zpracovatel územního plánu, je zcela v souladu s cílem územního plánování, tak jak tento cíl
stanoví obecně závazné právní předpisy, tak s cíli a záměry územního plánu, citované v bodech (6)
a (7) tohoto podání. Přesto nebylo žádosti Ing. Vladimíra Myslivce vyhověno a v textové části
návrhu územního plánu k tomu zpracovatel uvádí, že důvodem je narušení urbanistické hodnoty
sídla. Ing. Vladimír Myslivec se k tomuto odůvodnění podrobně vyjádřil ve svých námitkách ze dne
10.8.2020, na které tímto odkazuje a doplňuje, že za situace, kdy na stávajících pozemcích je suť
po bývalé budově kravína, tak přeměna takového územní na plochu pro umístění rodinného domu a
hospodářských budov může naopak vylepšit urbanistické hodnoty sídla, nikoli je narušit. Pokud by
se vesnice měla rozvíjet podle názorů zpracovatele návrhu územního plánu na urbanistickou
koncepci venkovského sídla, představující obytné stavby umístěné do kruhu, kolem centrální návsi,
tak by neměnnost takové koncepce znamenala nemožnost rozvoje daného sídla, protože
po vyčerpání ploch pro stavby v kruhu, by nebylo možné další obytné budovy v sídle přistavit a
rozvoj vesnice v daném území by se musel zastavit. Proto argumentace zpracovatele územního
plánu o tom, že důvodem pro nemožnost zařazení pozemků Ing. Vladimíra Myslivce mezi obytné
plochy je skutečnost, že nejsou začleněny do kruhového území kolem centrální návsi, je absurdní.
Pozemky Ing. Vladimíra Myslivce jsou začleněny do kruhového konceptu, a to do kruhu, který lze
označit jako kruh vnější, navazující na pozemky s obytnými stavbami v první linii kruhu.
Z koordinačního výkresu vyplývá, že území, které je tvořeno pozemky Ing. Vladimíra Myslivce
bezprostředně navazuje na území plochy bydlení.

(9)

Je s podivem, že na jižní část plochy bydlení navazuje plocha smíšené zemědělská, která tvoří
významnou část kruhové výseče kolem centrální návsi, tedy jde o plochu nikoli pro bydlení,
vymezenou v části, kterou považuje zpracovatel územního plánu za součást urbanistické koncepce
pro bydlení. Z této skutečnosti vyplývá nedůvodnost argumentace o území plochy bydlení. Navíc z
ní vyplývá i nerovný přístup vůči vlastníkům pozemků, kdy u popisovaných pozemků, bezprostředně
navazující na plochy bydlení, umožňuje zpracovatel jejich zařazením do ploch smíšených
zemědělských mnohem širší využití, než u obdobných pozemků Ing. Vlastimila Myslivce.

(10)

Ing. Vladimír Myslivec se před tímto veřejným projednáním návrhu územního plánu snažil zjistit
informace o důvodech zamítavého stanoviska k zařazení svých výše uvedených pozemků do ploch
bydlení. Za tím účelem se prostřednictvím své zmocněnkyně zúčastnil veřejného zasedání
zastupitelstva obce Velký Malahov, konaného dne 30.9.2020, na kterém se od přítomných
zastupitelů dozvěděl, že důvody pro které obec Velký Malahov nesouhlasí se zařazením jeho
pozemků do plochy bydlení jsou přibližně tyto:
Ing. Vladimír Myslivec v minulosti nabízel pozemky na prodej, a má je stále v nabídce realitní
kanceláře – k tomu Ing. Myslivec uvádí: je jeho nezadatelným právem jako vlastníka pozemku
s nimi nakládat podle svého uvážení, tedy i pozemky nabízet k prodeji,
Ing. Vladimír Myslivec by mohl pozemky prodat a tím zbohatnout – k tomu Ing. Vladimír
Myslivec uvádí: prodej vlastního majetku není ani protiprávní ani nemorální. V absolutních
hodnotách se prodejem nemovitosti nahradí jedno aktivum (nemovitost) jiným aktivem
(peníze), takže by nezbohatl, ale i kdyby se tak stalo, není toto opět v rozporu s právními ani s
morálními pravidly, natož s cíli a účely územního plánování
Ing. Vladimír Myslivec měl záměr prodat pozemky zájemci o stavbu solární elektrárny – k tomu
Ing. Vladimír Myslivec uvádí: solární elektrárnu nepostavil, alelu tuto postavil jiný subjekt na
jiném místě obce (a pravděpodobně fotovoltaické panely nenarušují urbanistickou koncepci
vesnice); vedle toho opětovně opakuje, že výkon vlastnického práva, nebo záměr takového
výkonu, nemůže být důvodem pro nevyhovění oprávněného požadavku na zahrnutí
nevyužitých pozemků do obytných ploch,
Ing. Vladimír Myslivec měl na pozemcích kravín, který zboural a stavební suť zde rozhrnul – k
tomu Ing. Vladimír Myslivec uvádí: kravín zboural na základě stavebního povolení a ve
stavebním řízení i prokázal likvidaci nebezpečných odpadů, které tímto vznikly. Náklady na
zbourání kravína byly více než 600.000 Kč, které Ing. Vladimír Myslivec uhradil z vlastních
prostředků. Pokud stavební sutě uložil na svém pozemku, nikoli na pozemku obecním,
nemůže být toto opět důvodem, který by měl být zohledňován v řízení o územním plánu
část zastupitelů neznala obsah předchozích námitek Ing. Vladimíra Myslivce a novum pro ně
bylo i grafické zobrazení pozemků Ing. Vladimíra Myslivce a pozemků ostatních, ze kterého
vyplývalo splnění požadavku na onu okrouhlou koncepci rozvoje území obce – viz výše,
přestože zastupitelstvo při svém veřejném zasedání, které předcházelo zasedání konané dne
30. září 2020, zamítlo shora citovanou námitku Ing. Vladimíra Myslivce. Zastupitelstvo tedy

1.

2.

3.

4.

5.
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zamítlo námitku, aniž by se jejím obsahem opravdu zabývali (neviděli grafický návrh ani
výměru části, které se změna týká). Tento způsob rozhodování svědčí pro názor Ing. Vladimíra
Myslivce, že důvodem pro nevyhovění jeho námitce nejsou objektivní důvody, mající původ
v cílech a zásadách územního plánování, ale ve skutečnosti, že námitky činí právě a jen Ing.
Vladimír Myslivec, a tato skutečnost, bez ohledu na to, co namítám je důvodem pro zamítnutí
námitek Ing. Vladimíra Myslivce, resp. pro nevyhovění jeho návrhu na změnu způsobu
využitelnosti území tvořeném jeho pozemky v územním plánu.

(11)

Shrne – li Ing. Vladimír Myslivec výše uvedené, tak argumentace údajným narušením urbanistické
koncepce sídla je zástupným důvodem pro nevyhovění jeho žádosti, resp. připomínky a skutečným
důvodem je jev, který lze označit jako „sociální zášť“. Ta však není relevantním důvodem pro
rozhodování o oprávněných požadavcích, připomínkách a námitkách Ing. Vladimíra Myslivce v
řízení o územním plánu. Ani zpracovatel územního plánu ani zastupitelstvo obce nemohou
vrchnostensky rozhodovat podle svých subjektivních přesvědčeních, dojmech, osobních antipatií či
oné sociální zášti. Pro obec jako veřejnoprávní subjekt při jejích rozhodováních platí základní
zásada, vyjádřená v Článku 2 odst. 3 Ústavy České republiky a v Článku 2 odst. Listiny základních
práv a svobod, a to, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví
zákon. Byť v dané věci jde o rozhodování nikoli státu, ale subjektu obecní samosprávy, lze tuto
základní zásadu uplatnit i vůči obci a jejím orgánům.

(12)

Pokud požadavek (připomínka, námitka) Ing. Vladimíra myslivce, aby v územním plánu byly jeho
shora uvedené pozemky zahrnuty do území ploch bydlení, byl v souladu s cíli územního plánování,
a vedle toho i s koncepcí a cíli daného, konkrétního územního plánu, má na toto zařazení svých
pozemků právní nárok, nikoli že by musel být odkázán na dobrosrdečnost a libovůli zastupitelstva
obce. Ing. Vladimír Myslivec proto namítá, že zařazení jeho shora uvedených pozemků do území
plochy výroby a skladování – zemědělské, je v návrhu územního plánu nesprávné a správně mají
tyto plochy případně taková jejich část, která umožňuje stavbu jednoho rodinného domu, a na něj
navazujících zemědělsko- hospodářských staveb, zařazeny mezi plochy obytné. Navrhuje proto,
aby v tomto směru byl návrh územního plánu změněn.

Návrh rozhodnutí o námitce: Námitka č. 2 ze dne 9.10.2020 (MUHTP004LSSY) se zamítá.
Odůvodnění: Zastupitelstvo obce Velký Malahov na 21. zasedání zastupitelstva konaného dne 29.10.2020
(21-2020-150) rozhodlo, že nesouhlasí s námitkou pana Ing. Vladimíra Myslivce (MUHTP004LSSY), aby
pozemky parc. č. 1171/1 a 999/5 v katastrálním území Ostromeč byly v návrhu územního plánu Velký
Malahov změněny na plochu pro bydlení. Zastupitelstvo obce souhlasí s ponecháním pozemků
parc. č. 1171/1 a 999/5 v katastrálním území Ostromeč v ploše výroby a skladování – zemědělské (VZ).
V návrhu ÚP Velký Malahov pro společné jednání a veřejné projednání byly výše uvedené pozemky
součástí ploch zemědělských – trvalý travní porost (ZT). Na základě námitky č.1 (MUHTP004K8VS), které
bylo vyhověno, byly pozemky v návrhu ÚPD zařazeny do plochy výroby a skladování – zemědělské (VZ), jak
je tomu v platném Územním plánu obce Velký Malahov s účinností od 4.3.2005. Lze konstatovat, že území,
které je součástí stavové plochy (VZ) plně koresponduje s historicky utvořenou funkcí využití tohoto území.
Předchozí námitka Ing. Myslivce obsahuje návrh budoucího využití pozemku (...“vybudovat určitý komplex,
který je typickým pro vesnické bydlení a život na vesnici – dům pro bydlení, ve spojení se stavbami
pro rodinné zemědělské podnikání - rodinnou farmu“...). Dle návrhu územního plánu je v ploše výroby
a skladování – zemědělské (VZ) podmíněně přípustné využití – bydlení za podmínky, že bude sloužit
výhradně majiteli/provozovateli a jeho rodině. Plocha výroby a skladování – zemědělská (VZ) odpovídá
požadavku pana Ing. Myslivce. Sídlo Ostromeč, zejména jeho severní část, má zachovalou urbanistickou
strukturu, kterou tvoří okrouhlá zástavba uzavřených dvorů kolem centrální návsi. Dvory jsou uzavřeny
stodolami, za kterými pokračují zahrady a sady. Jedná se o zachovalé historicky dané schéma. Situování
rozvojových ploch bydlení na pozemcích parc. č. 1171/1 a 999/5 v katastrálním území Ostromeč by narušilo
tuto urbanistickou hodnotu sídla. Lokalitu je nemožné propojit se stávající urbanistickou strukturou. Dále je
lokalita obtížně dopravně obslužitelná a napojení technické je rovněž obtížně řešitelné.

P.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Připomínky ke společnému jednání, které se konalo dne 20. 8. 2019
Připomínka č. 1
pana Davida Špringla, Milevská 321, 349 61 Kladruby ze dne 27. 8. 2019
(MUHTP004C8AL)
Připomínka k návrhu změny územního plánu obce Velký Malahov
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Požaduji změnit Plochu zemědělskou – TPP (ZT) vedenou u pozemku p.p.č. 1384 v k.ú. Velký Malahov na
Plochu smíšenou výrobní (SV). Důvodem je záměr vybudovat na pozemku výrobně-skladovou montovanou
halu pro dřevovýrobu a stavební materiál pro dřevostavby.
Vyhodnocení připomínky č. 1: nevyhověno
Odůvodnění: Záměr vybudovat montovanou halu pro dřevovýrobu na pozemku parc. č. 1384 v katastrálním
území Velký Malahov není ve volné krajině v pohledově exponovaném místě na horizontu v souladu se
stanovenou koncepcí uspořádání krajiny. V katastrálním území Velký Malahov se nachází rozsáhlý areál
bývalého zemědělského družstva, který je z podstatné části nevyužit (brownfiled). Případné zastavitelné
plochy by mohly navazovat na plochu brownfieldu - jednak z důvodu prostorového uspořádání a jednak
z důvodu napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
Připomínka č. 2
pana Vladimíra Myslivce, Janáčkova 310, 346 01 Horšovský Týn ze dne 30. 8. 2019
(MUHTP004C8K7)
Připomínka k návrhu ÚP Velký Malahov
Žádám v rámci zpracování nového ÚP Velký Malahov u pozemků parc. č. 1171 a 999 v k.ú. Ostromeč jejich
zařazení do plochy s využitím pro rodinnou nebo rekreační činnost.
Vyhodnocení připomínky č. 2: nevyhověno
Odůvodnění: Sídlo Ostromeč, zejména jeho severní část, má zachovalou urbanistickou strukturu, kterou
tvoří okrouhlá zástavba uzavřených dvorů kolem centrální návsi. Dvory jsou uzavřeny stodolami, za kterými
pokračují zahrady a sady. Jedná se o zachovalé historicky dané schéma. Situování rozvojových ploch
bydlení na pozemcích parc. č. 1171 a 999 v katastrálním území Ostromeč by narušilo tuto urbanistickou
hodnotu sídla. Lokalitu je nemožné propojit se stávající urbanistickou strukturou. Dále je lokalita obtížně
dopravně obslužitelná a napojení technické je rovněž obtížně řešitelné.

Q.

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK

Pro účely ÚP Velký Malahov jsou definovány tyto vybrané pojmy:
a)
Areál je zpravidla oplocený soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící pro různé způsoby využití.
Součástí areálu jsou zpravidla provozní prostranství (manipulační a obslužné plochy, zeleň, plochy
pro parkování a odstavování vozidel apod.) nebo rezervní plochy pro rozšíření areálu.
b)
Brownfields jsou opuštěná, zanedbaná, nevyužívaná nebo nevhodně využívaná území povětšinou
v zastavěném území, která mohou, ale nemusí vykazovat ekologickou zátěž. Tato území
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou určená k regeneraci, dostavbě, případně k asanaci a nové
výstavbě odpovídající navrhované urbanistické koncepci.
c)
KZP - koeficient zastavěné plochy je podíl maximální zastavěné plochy pozemku k pozemku
či vzájemně souvisejícím pozemkům určeným k umístění stavby. Do koeficientu zastavěné plochy se
počítají pouze nadzemní stavby, nezapočítávají se zpevněné plochy. Cílem stanovení tohoto
koeficientu je určení maximální hustoty urbanistické struktury v dané ploše.
d)
KZ - koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítávaných ploch zeleně schopných vsakovat
dešťové vody, k pozemku či vzájemně souvisejícím pozemkům jednoho majitele určeným k umístění
stavby.
e)
Plochy přestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavěném území vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
f)
Plochy stabilizované tvoří území se zachovaným dosavadním charakterem a vysokou mírou stability
využití i prostorové struktury zástavby, zeleně nebo krajiny, v níž ÚP nepředpokládá podstatné
změny (viz legendy grafické části ÚP).
g)
Plochy změn zahrnují rozvojová území, v nichž je předpokládán kvalitativně odlišný způsob jejich
využití (viz legendy grafické části ÚP).
h)
Územní rezervy jsou povětšinou ty části nezastavěného území, jejichž charakteristiky budou
v budoucnosti prověřeny, zdali jsou vhodné pro stanovený účel (viz legendy grafické části ÚP).
Jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by podstatně ztížil nebo znemožnil
prověřované budoucí využití.
ING. ARCH. PETR SLADKÝ – projekční kancelář, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60, IČ: 18722822

55

Územní plán Velký Malahov

Odůvodnění

Pro určení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou definovány tyto pojmy
označené *:
- stavby pro bydlení – stavby, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům
na trvalé bydlení a které jsou k tomuto účelu určeny (rodinné domy nesloužící nájemnímu či podnájemnímu
bydlení a stávající bytové domy ne však nové bytové domy);
- stavby pro rodinnou rekreaci - stavby, jejichž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům
na rodinnou rekreaci a které jsou k tomuto účelu určeny; stavby pro rodinnou rekreaci mohou mít nejvýše
jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví a zastavěnou plochu maximálně 80-85 m2
- izolační a ochranná zeleň – zahradní a terénní úpravy zajišťující estetickou nebo hygienickou bariéru
- soukromá a poloveřejná zeleň – větší souvislé nezastavitelné celky zeleně s omezeným režimem přístupu,
např. zahrady, zeleň uvnitř uzavřených areálů
- zařízení a jiná opatření pro zemědělství – např. doprovodné stavby pastevních areálů, seníky, pěstitelské
školky, bažantnice; nezahrnuje stavby pro zemědělství
- krajinná zeleň – plochy s převažující ekologickou a krajinotvornou funkcí sloužící pro zachování a obnovu
přírodních, krajinných a estetických hodnot území. Jedná se zejména o tvz. rozptýlenou zeleň v krajině
(vegetační prvky rostoucí mimo les) - skupiny stromů, keřů, trvalých travních porostů na terénních
nerovnostech, mezích, remízech, stržích, v břehových hranách vodních toků a v litorálním pásu vodních
nádrží a dále zeleň v dotěžených dobývacích prostorech, lomech, pískovnách, apod.
- mimolesní zeleň – lesní porosty mimo PUPFL a vzrostlá zeleň
- výšková hladina zástavby - nejvyšší bod stavby, resp. atika, hřeben apod., měřený od nejvyššího bodu
rostlého terénu
- vedlejší stavby slučitelné s bydlením – stavby a zařízení provozoven drobných živností a služeb, které
svým provozem (doprava, hluk, vibrace, prašnost, čistota ovzduší, a pod.) nenaruší hlavní využití nad míru
stanovenou příslušným předpisem
- doprovodné stavby pro hospodářská zvířata - stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavby
pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavby pro skladování tekutých odpadů
z živočišné výroby a stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv
- chov domácích a hospodářských zvířata - chov pro vlastní potřebu (samozásobování) a zájmový chov, ne
však pro komerční účely.
- charakter venkovské zástavby - stavby obdélného půdorysu s poměrem stran min. poměrem stran 2:3
(optimálně s vyšším rozdílem délek), zastřešení objektu šikmou střechou s výraznějším sklonem, minimálně
jednom nadzemním obytném podlaží a podkroví. Materiálové a konstrukční řešení respektuje okolní
zástavbu.
- veřejné ubytování rekreačního charakteru a stravování - stavby a zařízení komerčního občanského
vybavení poskytující rekreačně ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp.
penziony
- ostatní ubytovací zařízení - byty služební (max.1bj majitele nebo správce zařízení) pohotovostní, majitelů
a správců zařízení, zaměstnanecké ubytovny, tj. konkretizace forem ostatních ubytovacích zařízení dle §2,
odst.c), bod 4 Vyhlášky č.501/2006 Sb. V platném znění
Pro účely ÚP Velký Malahov jsou definovány tyto používané zkratky:
AOPK ... Agentura ochrany přírody a krajiny
BPEJ … bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČOV … čistička odpadních vod
ČSÚ … český statistický úřad
DKM ... digitální katastrální mapa
DP … dobývací prostor
DTS … distribuční trafostanice
EO … ekvivalentní obyvatel
ES … ekologická stabilita
CHLÚ … chráněné ložiskové území
IP … interakční prvek
KN … katastr nemovitostí
KZ … koeficient zeleně
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KZP … koeficient zastavěné plochy
LBC … lokální biocentrum
LBK … lokální biokoridor
MÚ … městský úřad
MMR … ministerstvo pro místní rozvoj
MŽP … ministerstvo životního prostředí
NN … nízké napětí
OP … ochranné pásmo
ORP … obec s rozšířenou působností
PF… půdní fond
PK... pozemkový katastr
PUPFL … pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR ČR … Politika územního rozvoje ČR 2008
RBC … regionální biocentrum
RBK … regionální biokoridor
RD … rodinný dům
STL … středotlaký
SZ … stavební zákon
TTP … trvalý travní porost
ÚAP … územně analytické podklady
ÚAN … území s archeologickými nálezy
ÚP … územní plán
ÚPD … územně plánovací dokumentace
ÚS … územní studie
ÚSES … územní systém ekologické stability
VKP … významný krajinný prvek
VN … vysoké napětí
VVN … velmi vysoké napětí
VPS … veřejně prospěšná stavba
VPO … veřejně prospěšné opatření
VTL … vysokotlaký
ZD … zemědělské družstvo
ZPF … zemědělský půdní fond
ZÚR PK … Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje
ZVHS … zemědělská vodohospodářská správa

R.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ
GRAFICKÉ ČÁSTI
Textová část Odůvodnění ÚP má celkem 58 stran.
Grafická část Odůvodnění ÚP obsahuje tyto 3 výkresy:

Číslo přílohy
04
05
06

Název přílohy
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů PF

Měřítko
M 1:50 000
M 1:7 000, 5 000
M 1:7 000, 5 000

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

S.

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

T.

ÚČINNOST

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

Václav Brichzin
starosta obce

…..………………………………….

Milan Buršík
místostarosta obce

………….……………………………….
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