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O B S A H

1. Obecnû závazná vyhlá‰ka PlzeÀského kraje, kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého územního
celku okresu DomaÏlice
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Zastupitelstvo PlzeÀského kraje podle § 29 odst. 3
zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a staveb-
ním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpi-
sÛ vydává obecnû závaznou vyhlá‰ku PlzeÀského kraje
ã. 1/2001 ze dne 29. kvûtna 2001, kterou se vymezuje zá-
vazná ãást územního plánu velkého územního celku
okresu DomaÏlice.

âl. 1
Závazná ãást územního plánu velkého územního

celku okresu DomaÏlice je vymezena v pfiíloze ã. 1 této
vyhlá‰ky.

âl. 2
Závazná ãást územního plánu velkého územního

celku má platnost do roku 2010.

âl. 3
Územní plán velkého územního celku okresu DomaÏ-

lice, schválen˘ usnesením zastupitelstva PlzeÀského kraje
ãíslo 25/01 ze dne 29. kvûtna 2001, je uloÏen na Okresním
úfiadu DomaÏlice a na Krajském úfiadu PlzeÀského kraje.

âl. 4
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po

jejím vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ kraje.
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OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

PlzeÀského kraje
ã. 1/2001

ze dne 29. kvûtna 2001,

kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého územního celku 
okresu DomaÏlice

MUDr. Petr Zimmermann, v. r.
hejtman

MVDr. Václav âerven ,̆ v. r.
zástupce hejtmana

Pfiíloha ã. 1
k obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 1/2001

ZÁVAZNÁ âÁST
územního plánu velkého územního celku okresu DomaÏlice

A Územní plán velkého územního celku okresu DomaÏlice fie‰í celé území okresu o rozloze 1 140 km2. Návrhové ob-
dobí se stanovuje do roku 2010. V tomto období zaji‰Èuje územní ochranu i pro rezervní a rozvojové zámûry pfie-
sahující návrhové období.

B Pfii rozhodování o funkãním vyuÏití území je nutné respektovat specifiku jednotliv˘ch charakteristick˘ch ãástí
území. Pfii fie‰ení jeho rozvoje respektovat priority, vyjádfiení v zónách sídelních, v˘robních a ochrann˘ch. Vychá-
zet z potfieby diferencované péãe o krajinu, z nezbytnosti ochrany pfiírodních zdrojÛ, vod a lesÛ, prvkÛ regionál-
ních územních systémÛ ekologické stability a rekreaãního potenciálu krajiny.

Pfii vyuÏívání území chránit v grafické ãásti územního plánu velkého územního celku v mûfiítku 1 : 50 000 vyme-
zené plochy a koridory pro:

1) Dopravu
– pfiestavbu silnic

– I/22 – pfiestavba úseku Havlovice – Kdynû s obchvaty Havlovic, DomaÏlic a Kdynû,
– I/26 – obchvaty sídel Hol˘‰ov, StaÀkov, Hor‰ovsk˘ T̆ n, Babylon,
– II/197 – úprava silniãního úseku Îelezná – státní hranice,
– smûrové úpravy trasy v prostoru Smolova a ·títar,
– úprava prÛtahu Bûlou nad Radbuzou,
– II/200 – obchvat Hor‰ovského T̆ na, úprava nevyhovujících úsekÛ,
– nové smûrové vedení silnice II/195 v trase SvrÏno–Bûlá nad Radbuzou–Tfieme‰né (s pokraãováním na

mimoúrovÀovou kfiiÏovatku Ml˘nec),



– plochy pro dílãí úpravy Ïelezniãní trati ã. 180 PlzeÀ–DomaÏlice–âeská Kubice,
– pro dlouhodob˘ v˘hled koridor vysokorychlostní tratû pfii severním okraji okresu DomaÏlice.

2) V˘robu a tûÏbu
– poãítat s pokraãující tûÏbou loÏiska ÏivcÛ v lokalitách Mraãnice a LuÏeniãky,
– poãítat s pokraãující tûÏbou stavebního kamene v lokalitû Klíãov–Tisová a skláfisk˘ch hlín v lokalitû BlíÏejov.

Poãítat s moÏností vyuÏití loÏiska LuÏenice (cihláfiská hlína)

3) Technickou infrastrukturu
– koridory pro napojení obcí na oblastní vodovod,
– plochy a koridory pro kanalizace a ãistírny odpadních vod pro skupiny obcí a na hraniãních tocích,
– koridor pro propojení uzlÛ 110 kV Kdynû–Klatovy, resp. N˘rsko,
– plochy pro v˘stavbu transformoven v Hol˘‰ovû a v Bûlé nad Radbuzou,
– koridory pro vysokotlaké plynovody.

4) Îivotní prostfiedí
– uvaÏovat s vyhlá‰ením:

– zvlá‰tû chránûn˘ch území Nemanická niva, Dlouh˘ vrch, Tfii znaky, Vesk˘ ml˘n, Louka u Staré Huti,
– pfiírodních parkÛ – BranÏovsk˘ hvozd, Jezvineck˘ les,
– chránûné krajinné oblasti âesk˘ les,

– chránit území ploch skládek komunálních odpadÛ Lazce a Libkov.

C Limity vyuÏití území
jsou vyznaãeny v grafické ãásti územního plánu velkého územního celku 1 : 50 000:
– chránûné ãásti pfiírody a dále pak nadregionální i regionální systém ekologické stability (biocentra a biokori-

dory). Zásahy do jejich vymezení a charakteru pfiipustit jen v˘jimeãnû, po projednání s orgány ochrany pfiírody.
– Zájmy státní památkové péãe v územích:

– mûstské památkové rezervace DomaÏlice,
– mûstské památkové rezervace Hor‰ovsk˘ T̆ n,
– mûstské památkové zóny PobûÏovice,
– vesnické památkové zóny Kanice, Klenãí pod âerchovem, Pocinovice, Trhanov,
– archeologick˘ch lokalit,

– území zvlá‰tních zájmÛ (Ministerstvo obrany âeské republiky,Ministerstvo vnitra âeské republiky,Civilní ochrana).
– území vyhlá‰en˘ch a navrhovan˘ch kategorií lesÛ ochrann˘ch a lesÛ zvlá‰tního urãení,
– území v˘hradních loÏisek nerostn˘ch surovin (dob˘vací prostory, chránûná loÏisková území, prognózní zdroje),
– území vodohospodáfisk˘ch zájmÛ, pfiedev‰ím ochranná pásma zdrojÛ pitné vody, povodí vodárensk˘ch tokÛ

a vyhlá‰ená zátopová území,
– pásma hygienické ochrany areálÛ zemûdûlsk˘ch staveb,
– stávající i v˘hledová ochranná pásma elektrick˘ch vedení a objektÛ, plynovodÛ a plynárensk˘ch zafiízení, systé-

mÛ centrálního zásobování teplem, radioreléov˘ch  paprskÛ a spojov˘ch objektÛ.

D Vymezení vefiejnû prospû‰n˘ch staveb 
Stavby uvedené v ãásti B1 (vyjma vysokorychlostní tratû) a B3 jsou stavby vefiejnû prospû‰né.V grafické ãásti jsou
specifikovány podrobnû:

Doprava
a) Stavby silniãní

silnice I/26 D1 – obchvat Hol˘‰ova
D2 – obchvat StaÀkova
D3 – obchvat Babylonu
D4 – obchvat Hor‰ovského T̆ na

silnice I/22 D5 – pfiestavba úseku Havlovice–DomaÏlice–Kdynû s obchvaty Havlovic, DomaÏlic
a Kdynû

D6 – pfiestavba úseku Kdynû–Libkov s obchvaty Hluboké, Louãimi a Libkova
silnice II/200 D7 – obchvat Hor‰ovského T̆ na

D8 – úprava prÛtahu Mifikovem
D9 – úprava prÛtahu Hor‰ovem
D10 – úprava lesního úseku u Rozsochy
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silnice II/184 D11 – obchvat Kdynû
silnice II/192 D12 – úprava prÛtahu Pocinovicemi
silnice II/197 D13 – v˘stavba silnice v úseku Îelezná – státní hranice se Spolkovou republikou Nûmecko

D14 – úprava prÛtahu Bûlou nad Radbuzou 
D15 – smûrová úprava trasy u Smolova
D16 – smûrová úprava trasy u ·títar

b) Stavby Ïelezniãní
traÈ ã. 180 Optimalizace tratû ã. 180 PlzeÀ–âeská Kubice, vãetnû elektrifikace na rychlost 120 km/hod.,

vyÏadující pfiestavbu v následujících úsecích:
D17 – hranice okresu–Nov˘ DvÛr
D18 – Hol˘‰ov–Dolní Kamenice
D19 - Hlohová–DomaÏlice
D20 - Havlovice–âeská Kubice

Vodní hospodáfiství
Napojení obcí s nevyhovujícím zásobováním pitnou vodou na oblastní vodovod z nádrÏe N˘rsko:

V1 – Kvíãovice–·tíchov–Neumûfi–V‰ekary
V2 – Podûvousy–âermná–Krchleby
V3 – Srby–Medná–PolÏice
V4 – BlíÏejov
V5 – Hlohová–Osvraãín
V6 – Pocinovice

Kanalizace a ãistírny odpadních vod na hraniãních tocích:
V7 – Folmava
V8 – âeská Kubice
V9 – V‰eruby
V10 – Îelezná

Kanalizace skupinové a v jednotliv˘ch obcích:
V12 – Klenãí pod âerchovem–Chodov–Trhanov
V13 – Kdynû-jih–Prapofii‰tû–Brnífiov–Hluboká

Energetika
E1 – napájecí bod 110/22 kV Bûlá nad Radbuzou
E2 – vedení 110 kV: DomaÏlice–Bûlá nad Radbuzou–Tachov, Kdynû–Klatovy
E3 – transformace âD 110/22 kV v Hol˘‰ovû 
E4 – vysokotlak˘ plynovod Bûlá nad Radbuzou–PobûÏovice–Klenãí pod âerchovem–

DomaÏlice a pfiipojení obcí vysokotlak˘mi odboãkami

Odpadové hospodáfiství
Roz‰ífiení kapacity skládek

O1 – skládka Lazce
O2 – skládka Libkov
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Záloha na rok 2001 ãiní 446 Kã.
Vychází dle potfieby
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