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Zastupitelstvo PlzeÀského kraje podle § 29 odst. 3 zá-
kona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiá-
du (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a podle
§ 35 odst. 2 písm. c) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, schvaluje dne 17. záfií 2002
Obecnû závaznou vyhlá‰ku PlzeÀského kraje ã. 7/2002,
kterou se vymezuje závazná ãást územního plánu velkého
územního celku okresu Tachov.

âl. 1

Závazná ãást územního plánu velkého územního celku
okresu Tachov,vãetnû vefiejnû prospû‰n˘ch staveb, je vyme-
zena v Pfiíloze ã. 1, která je nedílnou souãástí této vyhlá‰ky.

âl. 2

Závazná ãást územního plánu velkého územního cel-
ku okresu Tachov má platnost do 31. prosince 2015.

âl. 3

Územní plán velkého územního celku okresu Tachov,
schválen˘ usnesením Zastupitelstva PlzeÀského kraje
ãíslo 227/02 ze dne 17. záfií 2002, je uloÏen na Okresním
úfiadu Tachov 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 PlzeÀské-
ho kraje.

âl. 5

Touto vyhlá‰kou se pro území okresu Tachov ukonãu-
je platnost ãásti územního plánu velkého územního cel-
ku PlzeÀské sídelní regionální aglomerace.
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PlzeÀského kraje 
ã. 7/2002

ze dne 17. záfií 2002,

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

MUDr. Petr Zimmermann
hejtman

MVDr. Václav âerven˘
zástupce hejtmana



Pfiíloha ã. 1
k Obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 7/2002

ZÁVAZNÁ âÁST 
územního plánu velkého územního celku okresu Tachov

A Územní plán velkého územního celku (ÚPN VÚC) okresu Tachov je závazn˘ pro celé území okresu o rozloze
1 379 km2. Návrhové období se stanovuje do roku 2015. V tomto období zaji‰Èuje územní ochranu i pro rezervní
a rozvojové zámûry pfiesahující návrhové období.

B Pfii rozhodování o funkãním vyuÏití území je nutné respektovat specifiku jednotliv˘ch charakteristick˘ch ãástí
území a priority vyjádfiené v zásadách pro vyuÏití území:
– zastavitelná území hlavních center osídlení, vãetnû vymezení nov˘ch (rozvojov˘ch) ploch a územních rezerv

v územních plánech obcí a sídelních útvarÛ,
– dob˘vací prostory a chránûná loÏiska nerostn˘ch surovin,
– území s nejlep‰ími podmínkami pro rozvoj zemûdûlské v˘roby,
– zvlá‰È chránûná území pfiírody, pfiírodní parky a zóny zv˘‰ené péãe o krajinu,
– území vymezen˘ch systémÛ ekologické stability (regionálních a nadregionálních biocenter a biokorido-

rÛ),
– území vodohospodáfisk˘ch zájmÛ, tj. zejména ochrann˘ch pásem zdrojÛ pitné vody a pfiírodních léãiv˘ch zdro-

jÛ, vyhlá‰ená záplavová území a území v˘hledovû uvaÏované vodní nádrÏe,
– území s nejlep‰ími podmínkami pro rozvoj rekreace,
– koridory základních systémÛ dopravy a ostatní technické infrastruktury (území vyhrazená pro umístûní vefiej-

nû prospû‰n˘ch staveb a dlouhodobé územní rezervy).
Pfii rozhodování je nutné vycházet z potfieby diferencované péãe o krajinu, z nezbytnosti ochrany pfiírodních zdro-
jÛ, vod a lesÛ, prvkÛ regionálních systémÛ ekologické stability a rekreaãního potenciálu krajiny a z vytváfiení pod-
mínek pro ekonomick˘ rozvoj a stabilizaci území.

Pfii vyuÏívání území chránit v grafické ãásti ÚPN VÚC v mûfiítku 1 : 50 000 vymezené plochy a koridory pro:
1) Dopravu

a) pfiestavbu silnic:
– dálniãní pfiivadûã I/21 Planá – Velká Hleìsebe,
– dálniãní pfievadûã I/21 Lhota u Nové Hospody – Planá, vã. mimoúrovÀového napojení nové odboãky II/198,
– dálniãní pfiivadûã Ostrov u Stfiíbra – Jirná – silnice II/605,
– rekonstrukce dálniãního pfiivadûãe II/198 Tachov – Ml˘nec – Pfiimda – Îelezná,
– rekonstrukce dálniãního pfiivadûãe II/199, vã. obchvatu Tisové a Trnové,
– silniãní obchvat Tachova II/199 a II/198,
– rekonstrukci II/201 Broumov – Mähring s napojením na I/21 u Chodové Plané,
– rekonstrukci silniãního úseku II/197 a II/198 Nová Ves – Îelezná,
– obchvat Boru na dálniãním pfiivadûãi II/200,
– rekonstrukci silnice Únehle – K‰ice – Butov,
– silniãní propojení Boru s areálem INZO,
– rekonstrukci silnice Skapce – Zhofi,
– rekonstrukci silnice Cebiv – Lomniãka – ErpuÏice,
– rekonstrukci silnice Bene‰ovice – Lom – Svoj‰ín;

b) pfiestavbu Ïeleznic:
– pro zdvojkolejnûní trati 170 PlzeÀ – Cheb – Schirnding ve v˘hledu,
– propojení Ïeleznice BezdruÏice – Teplá,
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– Ïelezniãní vleãku z Boru do areálu INZO,
– v˘hledov˘ koridor vysokorychlostní trati.

2) V˘robu a tûÏbu
– plochy pro v˘stavbu komerãnû industriálních zón Nová Hospoda, Tisová – Trnová, Vysoãany – Ml˘nec,

Ostrov u Stfiíbra – Siemens – Svinná,
– plochy pro pokraãující tûÏbu loÏiska stavebního kamene Kladruby,
– plochy pro pokraãující tûÏbu ‰tûrkopísku v lokalitû Lestkov.

3) Technickou infrastrukturu
– koridory vodovodních pfiivadûãÛ Zadní Chodov – Planá, Milíkov – Tûchlovice – Vlãkov, Îlutice – Úter˘ –

BezdruÏice, Bor – INZO,
– plochy pro ãistírny odpadních vod ve II. pásmu vodní nádrÏe Luãina pro Branku, Oboru a Milífie a vodo-

technická opatfiení na komunikaci HalÏe – Branka,
– koridory pro vysokotlaké plynovody.

4) Îivotní prostfiedí
– uvaÏovat o vyhlá‰ení Chránûné krajinné oblasti âesk˘ les,
– respektovat navrÏen˘ regionální systém územní stability,
– poãítat s úpravou pásma hygienické ochrany nádrÏe Luãina,
– poãítat s vyhlá‰ením Chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod âesk˘ les,
– územnû chránit zátopové území v˘hledové vodní nádrÏe ·ipín,
– chránit území ploch skládek komunálních odpadÛ âerno‰ín a Kladruby.

C Limity vyuÏití území

jsou vyznaãeny v grafické ãásti ÚPN VÚC 1 : 50 000:
– území Chránûné krajinné oblasti Slavkovsk˘ les a pfiírodních parkÛ Kosí potok, Valcha, Hadovka, Sedmihofií,

Útersk˘ potok – západ,
– dal‰í chránûné ãásti pfiírody a dále pak nadregionální i regionální systém ekologické stability (biocentra

a biokoridory); zásahy do jejich vymezení a charakteru pfiipustit jen v˘jimeãnû, po projednání s orgány
ochrany pfiírody,

– území zvlá‰tních zájmÛ (Ministerstva obrany âR, Ministerstva vnitra âR, Civilní ochrany),
– 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,
– území ochrann˘ch pásem pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ,
– 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,
– zájmy památkové péãe v územích:

– národní kulturní památky klá‰ter Kladruby, hradi‰tû Hradi‰Èsk˘ kopec, Slovanské hradi‰tû Cebiv,
– mûstské památkové zóny Bor u Tachova, Planá, Stfiíbro, Tachov,
– památkové zóny obcí Horní JadruÏ, Chodsk˘ Újezd, Paãín, Prostibofi, Zadní Chodov,
– archeologick˘ch lokalit.

D Vymezení vefiejnû prospû‰n˘ch staveb 

V grafické ãásti územního plánu jsou podrobnû specifikovány vefiejnû prospû‰né stavby:
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Doprava

a) Stavby silniãní

D1 – rekonstrukce pfiivadûãe k hraniãnímu pfiechodu Broumov – Mähring II/201, vã. jiÏního
obchvatu Zadního Chodova a Chodové Plané s mimoúrovÀov˘m napojením na nov˘
v˘chodní obchvat Chodové Plané (I/21),

D2 – silniãní obchvat Tachova II/199 + II/198 s mimoúrovÀovou kfiiÏovatkou U kasáren,
D3 – dálniãní pfiivadûã I/21 Lhota u Nové Hospody – Planá, vã. mimoúrovÀového napoje-

ní nové odboãky II/198 do Tachova,
D4 – dálniãní pfiivadûã I/21 Planá – Velká Hleìsebe,
D6 – rekonstrukce dálniãního pfiivadûãe II/199, vã. obchvatu Tisové a Trnové,
D7 – rekonstrukce dálniãního pfiivadûãe II/198 Tachov – Ml˘nec – Pfiimda,
D11 – rekonstrukce silniãního úseku Nová Ves – kfiiÏovatka II/197 a II/198 na pfiivadûãi od

hraniãního pfiechodu Îelezná/Eslarn,
D12 – obchvat Boru na dálniãním pfiivadûãi II/200 Nová Hospoda – Hor‰ovsk˘ T̆ n.

Ostatní silniãní síÈ

D8 – rekonstrukce komunikace Olbramov – Kofien,
D9 – rekonstrukce silnice Únehle – K‰ice – kfiiÏovatka Butov,
D14 – nové silniãní napojení Boru s areálem INZO v soubûhu s vleãkou,
D16 – rekonstrukce silnice Skapce – Zhofi,
D17 – rekonstrukce silnice Bene‰ovice – Lom – Svoj‰ín,
D18 – dálniãní pfiivadûã (Ostrov u Stfiíbra) – Jirná – silnice II/605 – Svinná s mimoúrovÀo-

v˘m kfiíÏením u areálu Siemens,
D19 – obnova komunikace âerno‰ín – Lhota – Horní Kozolupy.

b) Stavby Ïelezniãní

D15 – Ïelezniãní vleãka z Boru do areálu INZO Vysoãany,
D5 – propojení Ïelezniãní trati BezdruÏice – Teplá.

Vodní hospodáfiství

Napojení obcí s nevyhovujícím zásobováním pitnou vodou
V4 – vodovodní pfiivadûã Zadní Chodov – Planá,
V6 – vodovodní pfiivadûã Milíkov – Tûchlovice –Víchov – âerno‰ín – Vlãkov,
V7 – vodovodní pfiivadûã Îlutice – Úter˘ – BezdruÏice – Konstantinovy Láznû – Okrouh-

lé Hradi‰tû.

Kanalizace a ãistírny odpadních vod

V13 – rekonstrukce a nová v˘stavba âOV pro Branku, Oboru a Milífie ve II. ochranném
pásmu vodní nádrÏe Luãina.

Ostatní vodohospodáfiské stavby

V1 – vodotechnická opatfiení na komunikaci HalÏe – Branka na hranici II. pásma hygie-
nické ochrany vodárenské nádrÏe Luãina, vã. rekonstrukce a ãásteãné pfieloÏky silni-
ce II/199 v úseku HalÏe – PavlÛv Studenec,

V9 – vodovod Bor (vodojem ·ibeniãní vrch) – INZO Vysoãany.
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Energetika

E1 – plynofikace areálu Nová Hospoda,
E2 – plynofikace Obory, MilífiÛ a Lesné,
E3 – plynofikace SviÀomazy – Kladruby – (Hor‰ovsk˘ T̆ n),
E4 – plynofikace Lestkova,
E5 – plynofikace odpoãívky Sv. Katefiina, vã. osad Katefiinské Chalupy a Sv. Katefiina,
E7 – plynofikace Tfieme‰né,
E9 – plynofikace Îìár – Ostrov u Stfiíbra – Kostelec – NedraÏice,
E10 – plynofikace Záchlumí – Víchov.
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