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Zastupitelstvo PlzeÀského kraje podle § 29 odst. 3
zák. ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiá-
du (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a pod-
le § 35 odst. 2 písm. e) zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, se dne 5. prosince 2006
usneslo vydat obecnû závaznou vyhlá‰ku PlzeÀského
kraje, kterou se vyhla‰uje závazná ãást územního plánu
velkého územního celku okresu Klatovy:

âl. 1

Územní plán velkého územního celku okresu Klato-
vy je závazn˘ pro území okresu Klatovy.

âl. 2

Závazná ãást územního plánu velkého územního
celku okresu Klatovy, vãetnû vefiejnû prospû‰n˘ch sta-
veb, je vymezena v Pfiíloze ã. 1, která je nedílnou souãás-
tí této vyhlá‰ky.

âl. 3

LhÛta pro vyhodnocení, zda se nezmûnily podmínky,
na základû kter˘ch byl územní plán velkého územního

celku okresu Klatovy schválen, se stanovuje do 31. pro-
since 2009.

âl. 4

Územní plán velkého územního celku okresu Klato-
vy, schválen˘ usnesením Zastupitelstva PlzeÀského kraje
ãíslo 458/06 ze dne 5. prosince 2006, je uloÏen na Kraj-
ském úfiadu PlzeÀského kraje.

âl. 5

Touto vyhlá‰kou se pro území okresu Klatovy ukon-
ãuje platnost územního plánu ·umavy schváleného vlá-
dou âeské republiky dne 13. 5. 1992.

âl. 6

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
jejím vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ PlzeÀské-
ho kraje.

5
OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA

PlzeÀského kraje
ã. 5/2006

ze dne 5. 12. 2006,

kterou se vyhla‰uje závazná ãást územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy

MUDr. Petr Zimmermann v. r.
hejtman

MVDr. Václav âerven˘ v. r.
námûstek hejtmana
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Pfiíloha ã. 1
k obecnû závazné vyhlá‰ce PlzeÀského kraje ã. 5/2006

ZÁVAZNÁ âÁST ÚP VÚC OKRESU KLATOVY

A. Rozsah platnosti a hlavní v˘chodiska

1. Návrh závazné ãásti ÚP VÚC okresu Klatovy vychází ze zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
fiádu, v platném znûní. Obsah závazné ãásti je formulován v § 29 odst. 1 takto: závazné jsou základní zásady uspo-
fiádání území a limity jeho vyuÏití, vyjádfiené v zásadách a regulativech, ostatní ãásti fie‰ení jsou smûrné.

2. ¤e‰ené území zahrnuje celé správní obvody obcí s roz‰ífienou pÛsobností Klatovy, HoraÏìovice a Su‰ice. Pro
udrÏení kontinuity s pfiedchozími etapami VÚC je souãástí fie‰ení i území obcí Borovy a Nezdice, pfiíslu‰n˘ch ke
správnímu obvodu Pfie‰tic.

3. Ke dni sãítání lidu k 1. 3. 2001 bylo v fie‰eném území (ve správních obvodech obcí s roz‰ífienou pÛsobností Klato-
vy, HoraÏìovice a Su‰ice) zji‰tûno celkem 88 043 trval˘ch obyvatel a to na území o rozloze 1 939 km2. PrÛmûrná
hustota osídlení ãiní 45 obyv./km2.

4. Okres Klatovy je souãástí PlzeÀského kraje, s ním pak regionu soudrÏnosti Jihozápad. Území má pfieshraniãní
vazby i k Bavorsku. Z hlediska územního rozvoje jsou na fie‰ené území stanoveny poÏadavky i v Politice územní-
ho rozvoje âeské republiky.

5. Návrhové období (bilanãní) je stanoveno k r. 2015.

6. Základním cílem fie‰ení ÚP VÚC okresu Klatovy je stanovit uspofiádání a limity fie‰eného území, vymezit v˘-
znamné rozvojové plochy a hlavní koridory dopravní technické infrastruktury, územní systém ekologické stabili-
ty a dal‰í území speciálních zájmÛ. Vymezené funkãní plochy a koridory je nutné dále zpfiesÀovat v navazující
územnû plánovací dokumentaci.

7. ¤e‰ené území musí plnit v‰echny své dosavadní funkce, zejména obytnou, v˘robní, obsluÏnou, rekreaãní a vodo-
hospodáfiskou pfii respektování poÏadavkÛ komplexní ochrany pfiírodního a Ïivotního prostfiedí. Územní plán na-
vrhuje racionální vyuÏití vymezeného území a jeho sídelní struktury, fie‰ení dopravy a technické infrastruktury
a jejich vzájemné uspofiádání a vazby pfii zohlednûní poÏadavkÛ udrÏitelného rozvoje.
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B. Limity vyuÏití území

1. Zvlá‰tû chránûná území pfiírody, vyhlá‰ená v souladu se zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, roz-
li‰ená do tûchto kategorií:
• národní park (·umava);
• chránûná krajinná oblast (·umava);
• národní pfiírodní rezervace;
• národní pfiírodní památka;
• pfiírodní rezervace;
• pfiírodní památka.

2. Obecnû chránûná území pfiírody, vyhlá‰ená v souladu se zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, roz-
li‰ená do tûchto kategorií:
• pfiírodní park;
• pfiechodnû chránûná plocha;
• územní systém ekologické stability
• návrh území evropsky v˘znamn˘ch lokalit a ptaãích oblastí
• lokality v˘skytu zvlá‰tû chránûn˘ch, kriticky a silnû ohroÏen˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ dle vyhlá‰ky

ã. 395/1992 Sb.

3. Ochrana kulturnû historick˘ch hodnot dle zákona ã. 20/1987 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, se promítá do:
• mûstsk˘ch památkov˘ch zón;
• vesnické památkové rezervace;
• vesnick˘ch památkov˘ch zón;
• archeologick˘ch lokalit;
• ochrann˘ch pásem nemovit˘ch památek;
• krajinné památkové zóny.

4. Plochy pfiípustné pro tûÏbu surovin:
• v˘hradní loÏiska, chránûná ve smyslu § 15 zákona ã. 439/1992 Sb.;
• ostatní loÏiska nerostn˘ch surovin ve smyslu § 15 zákona ã. 439/1992 Sb.;
• území s pfiedpokládan˘mi loÏisky (prognózní zdroje), vymezená ve smyslu zákona ã. 543/1991 Sb.

5. Území vodohospodáfisk˘ch zájmÛ ve smyslu zákona ã. 254/2001 Sb., o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vod-
ní zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ:
• stanovená záplavová území vodních tokÛ a vymezené aktivní zóny záplavov˘ch území
• ochranná pásma zdrojÛ pitné vody;
• chránûná oblast pfiirozené akumulace vod ·umava;
• území v˘hledov˘ch vodních nádrÏí podle schváleného Smûrného vodohospodáfiského plánu z roku 1988;
• citlivé oblasti;
• zranitelné oblasti (nafiízení vlády ã. 103/2003 Sb.);
• povrchové vody, které jsou nebo se mají stát trvale vhodn˘mi pro Ïivot a reprodukci pÛvodních druhÛ ryb

a dal‰ích ÏivoãichÛ (nafiízení vlády ã. 71/2003, ve znûní nafiízení vlády ã. 169/2006 Sb.);

6. Ochranná pásma dopravních zafiízení a technické infrastruktury, stanovená pfiíslu‰n˘mi zákony, resortními vy-
hlá‰kami a normami.

7. Plochy a ochranná pásma vojensk˘ch areálÛ a objektÛ.

8. Kvalitní zemûdûlské pÛdy s tfiídou ochrany I. a II. a kategorie lesÛ zvlá‰tního urãení a lesÛ ochrann˘ch.
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C. Zásady a regulativy pro uspofiádání území

1. Urbanistická koncepce

1. Pfii fiízení územního rozvoje a koordinaci zámûrÛ v fie‰eném území respektovat zásady základní koncepce, vyjá-
dfiené v hlavním v˘kresu a v textové ãásti územního plánu. Za hlavní cíle lze pokládat:
• Zachování ãi zlep‰ení Ïivotního prostfiedí, krajiny, pfiírody i sídel, jako limitující podmínku dosaÏení ostatních

cílÛ, stability obyvatelstva, rozvoje Ïádoucích podnikatelsk˘ch aktivit, rozvoje turistiky a cestovního ruchu.
• Rozvoj i ochranu sídelního systému, aktivit ekonomick˘ch, rekreaãních a cestovního ruchu, vãetnû systémÛ

dopravní a technické infrastruktury.
• PfiizpÛsobení regionální dopravní a technické infrastruktury nov˘m strategick˘m cílÛm, prohloubení neregio-

nální a mezinárodní kooperace a potfiebám rozvoje území.
• Zaji‰tûní cílÛ ochrany území NP a CHKO ·umava.
• Vytváfiení pfiedpokladÛ k zaji‰tûní udrÏitelného rozvoje podle poÏadavkÛ a rámcÛ Politiky územního rozvoje

âeské republiky.

2. Pfii rozhodování o rozvoji území vycházet z hierarchie sídelní struktury, za základní sídelní centra pokládat:
• centra regionální – mûsta Klatovy, Su‰ice, HoraÏìovice (obce s roz‰ífienou pÛsobností státní správy);
• centra lokální:

N˘rsko, Plánice, Ka‰perské Hory (s funkcí povûfien˘ch obecních úfiadÛ);
Îelezná Ruda, Janovice n/Úhl., ·vihov, Kolinec, Chudenice (plnû vybavená);
StráÏov, Paãejov, Hartmanice, Velhartice, NalÏovské Hory, Mûãín (ãásteãnû vybavená).

3. Respektovat základní zónování a funkãní diferenciaci území a jeho ãlenûní na tyto základní typy prostorÛ (gra-
fické vyjádfiení tohoto ãlenûní je souãástí kartogramu „Sídelní struktura podle katastrÛ“):
• Aglomeraãní jádra a rozvojové urbanizaãní osy, které díky své atraktivitû pro ekonomické, sídelní i infra-

strukturní investice vyvolávají zv˘‰ené nároky na uplatnûní nástrojÛ územního plánování pfii regulaci, usmûr-
Àování a koordinaci zámûrÛ v území.

• Venkovské prostory, kde je nutno vzhledem ke ztíÏen˘m Ïivotním podmínkám a nutnosti podpofiení sídelní
funkce a zaji‰tûní obhospodafiování území a péãe o krajinu ve zv˘‰ené mífie uplatnit systémy podpÛrn˘ch re-
gionálních programÛ. V˘znamn˘m faktorem je zde i podpora osídlení prostfiednictvím rozvoje rekreace, tu-
ristiky a agroturistiky.

• Specifickou oblast ·umavy – pfiírodû blízké území, kde je vzhledem k zájmÛm ochrany pfiírody nutné sídelní
funkce koordinovat se zv˘‰en˘mi poÏadavky na ochranu Ïivotního prostfiedí a volné krajiny.

4. Ve skupinû venkovsk˘ch sídel a prostorÛ s ohledem na úbytek trvale bydlícího obyvatelstva podporovat rozvoj
obytné funkce a obhospodafiování krajiny i prostfiednictvím rozvoje rekreace a turistiky.

5. Územní plán nenavrhuje vznik nov˘ch sídel nebo obnovu sídel zanikl˘ch. Pfii rozvoji sídel, jejich vybavenosti
a ekonomick˘ch aktivit je tfieba pfiednostnû vyuÏívat územní rezervy v souãasnû zastavûném území obce a v na-
vazujícím zastavitelném území. K v˘stavbû ve volné krajinû lze pfiistupovat pouze v odÛvodnûn˘ch pfiípadech
(obsluha území) po provûfiení podrobnûj‰í územnû plánovací dokumentace.

6. Na oblast ·umavy jsou kladeny specifické poÏadavky na vymezení prostorÛ pro rozvoj sídel zejména vzhledem
k nadregionálním hodnotám území národního parku a chránûné krajinné oblasti a k v˘znamu pro rekreaci a ces-
tovní ruch. Koncepce ÚP VÚC okresu Klatovy poãítá s pfiimûfien˘m rozvojem území a s rozvojem sídel a jejich
zázemím pro obyvatele i náv‰tûvníky, umoÏÀující vytváfiení podmínek pro zaji‰tûní úãinné obsluhy a péãe o úze-
mí Národního parku a CHKO ·umava a vyuÏívání jeho potenciálu. UmisÈovat stavby na území NP a CHKO lze
pouze na základû provûfiení území podrobnûj‰í územnû plánovací dokumentací. Na území NP a CHKO ·umava
je nutné zajistit ochranu volné nezastavûné krajiny soustfiedûním rozvojov˘ch ploch do tûsného zázemí souãas-
n˘ch sídel.
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7. Za hlavní rozvojové prostory nadlokálního v˘znamu pro lokalizaci nov˘ch resp. intenzifikaci stávajících ploch
pro ekonomick˘ rozvoj pokládat:

Komerãnû industriální zónu v prostoru Klatovy – jih
Komerãnû industriální zónu v prostoru Klatovy – Pod Borem
Komerãnû industriální zónu Klatovy – Chaloupky
Roz‰ífiení komerãnû industriální zóny HoraÏìovice – Pod Jestfiebíkem
Intenzifikaci vyuÏití prÛmyslové zóny Su‰ice Solo a prostoru b˘val˘ch kasáren
Komerãnû – industriální zónu Janovice – kasárna
Komerãnû – industriální zónu N˘rsko
Komerãnû industriální zónu ·vihov – sever (územní rezerva).

2. Obyvatelstvo a bydlení

1. UvaÏovat se stabilizací poãtu obyvatel zhruba na úrovni dne‰ního stavu.

2. V návrhu rozvoje jednotliv˘ch funkcí vycházet z pfiedpokládaného poãtu 87 500 obyvatel k roku 2015.

3. Obãanská vybavenost a sluÏby

1. Zabezpeãit územnû technické podmínky pro postupné doplÀování obãanské vybavenosti a zafiízení sluÏeb v sou-
ladu s v˘znamem a funkcemi jednotliv˘ch sídel dle kapitoly 3 – Návrh rozvoje sídelní struktury.

2. DÛraz klást pfiedev‰ím na rozvoj zafiízení sociální péãe, rozvoj zafiízení umoÏÀující celoÏivotní vzdûlávání, stabili-
zaci zdravotní péãe. Vytváfiet pfiedpoklady pro udrÏení alespoÀ stávající sítû základní zdravotní péãe (vãetnû ne-
zbytné péãe specializované) ve venkovském osídlení.

3. Podporovat rozvoj sportovní a rekreaãní vybavenosti jako pfiedpoklad rozvoje cestovního ruchu a stabilizace
mladého obyvatelstva.

4. Rekreace a cestovní ruch

1. Rekreaci a cestovní ruch pokládat za nejv˘znamnûj‰í rozvojovou funkãní sloÏku, která díky svému ekonomické-
mu potenciálu v˘znamnû pfiispívá k zamûstnanosti obyvatel a stabilizaci venkovského osídlení, a napomáhá tudíÏ
k Ïádoucímu rozvoji ostatních funkãních sloÏek.

2. Zamûfiení, rozsah a intenzitu rekreaãního vyuÏívání pfiizpÛsobit specifick˘m vlastnostem dílãích území. Ve v˘vo-
ji infrastruktury pfiitom preferovat komerãní cestovní ruch pfii zachování pfiírodních a kulturních hodnot území.
V˘stavba nov˘ch objektÛ individuální rekreace se na území NP a CHKO ·umava nepfiipou‰tí. Nové sportovní
areály na území NP a CHKO ·umava zasahující do pfiírodních spoleãenstev nepfiipou‰tût. Vytváfiet podmínky
k naplÀování Programu rozvoje cestovního ruchu v PlzeÀském kraji.

3. Za regionální stfiediska cestovního ruchu povaÏovat Îeleznou Rudu (nadregionálního v˘znamu), Hartmanice,
Su‰ici a Ka‰perské Hory, za lokální stfiediska CR pak povaÏovat na ·umavû Horskou Kvildu, Modravu, Prá‰ily,
Rej‰tejn, Srní a Hamry, v ·umavském podhÛfií Stra‰ín, Nezdice na ·umavû, Petrovice u Su‰ice, Bû‰iny, âachrov
a N˘rsko a Îichovice, Rabí, Dobr‰ín, Kolinec, Velhartice, Chanovice, Hnaãov, Plánici, ·vihov, Chudenice a Strá-
Ïov na ostatním území okresu. Klatovy a HoraÏìovice, jako mûstské památkové zóny, rovnûÏ plní funkci stfiedi-
sek cestovního ruchu.
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5. Ekonomická základna, v˘robní ãinnosti, tûÏba nerostn˘ch surovin

1. V˘robní ãinnosti
• Územnû technick˘mi opatfieními vytváfiet pfiedpoklady pro moÏnost efektivního vyuÏití souãasn˘ch ploch

a kapacit pfiedev‰ím modernizací, rekonstrukcí, pfiípadnû zmûnou v˘robních programÛ s men‰ími vlivy na Ïi-
votní prostfiedí a s men‰ími nároky na pfiírodní zdroje.

• Podporovat rozvoj tradiãního místního drobného prÛmyslu a fiemesel zhodnocujících v maximální mífie míst-
ní suroviny a obnovitelné zdroje.

• Zajistit komunikace a napojení na sítû technické infrastruktury pro hlavní rozvojové prostory: komerãnû
industriální zónu Klatovy – jih, komerãnû industriální zónu Klatovy – Pod Borem, roz‰ífiení komerãnû indu-
striální zóny HoraÏìovice – Pod Jestfiebíkem, intenzifikaci vyuÏití prÛmyslové zóny Su‰ice Solo vã. areálu b˘-
val˘ch kasáren.

2. Zemûdûlská v˘roba
• Formy a intenzitu zemûdûlského hospodafiení koordinovat se zájmy ochrany pfiírody a krajiny. Podporovat

doplÀující funkce zemûdûlství, udrÏení kulturní krajiny, genové rozmanitosti ekosystémÛ, genofondu ve vaz-
bû na regionální a lokální systém ekologické stability.

• Z dÛvodÛ ochrany ekologicky citliv˘ch oblastí a zamezení nepfiízniv˘ch vlivÛ eroze poãítat se zatravÀováním
vybran˘ch ploch; zejména velmi svaÏit˘ch pozemkÛ, okolí vodních tokÛ a pozemkÛ zahrnut˘ch do územního
systému ekologické stability.

• Postupnû odstraÀovat nepfiíznivou ekologickou a estetickou úroveÀ zemûdûlsk˘ch farem. Sledovat hygienic-
ké pomûry, prosazovat ozelenûní areálÛ. Stanovit pásma hygienické ochrany.

3. Lesní hospodáfiství
• Lesy ochranné a lesy zvlá‰tního urãení jsou povaÏovány za územní limit. K zalesÀování nelesních pozemkÛ

pfiistupovat se zfietelem k uchování krajinného rázu a rozmanitosti krajiny.

4. TûÏba a ochrana loÏisek nerostn˘ch surovin
• Územnû chránit dob˘vací prostory a území v˘hradních loÏisek a ostatních loÏisek nerostn˘ch surovin ve

smyslu § 15 zákona ã. 439/1992 Sb.
• Územnû chránit plochy s pfiedpokládan˘mi loÏisky (prognózní zdroje) vymezené ve smyslu zákona

ã. 543/1991 Sb.
• Pfii návrhu funkãního vyuÏití konkrétních ploch respektovat poddolovaná území a ostatní podmínûnû vhod-

ná stanovi‰tû a rizika vypl˘vající z jejich existence.

6. Doprava

1. Základním dopravním systémem fie‰eného území je doprava silniãní a Ïelezniãní, doplnûná dopravou cyklistic-
kou a pû‰í, která vyuÏívá historicky zaloÏené sítû silnic a Ïelezniãních tratí; ve vybran˘ch pfiepravních smûrech
a koridorech jsou stávající dopravní sítû navrÏeny k postupné pfiestavbû a modernizaci.

2. Návaznost na nadfiazené dopravní sítû, pfieshraniãní propojení a regionální obsluhu území zaji‰Èují silnice I. tfiídy
ã. 27 (E53) a 22, silnice II. tfiídy 117, 139, 145, 169, 171, 172, 174, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191 a 192, doplnû-
né vybran˘mi silnicemi III. tfiídy, v kolejové dopravû celostátní Ïelezniãní tratû ã. 183, 185 a 190.

3. Pátefiní mezinárodní silnice I/27 E53 je v úseku PlzeÀ – Klatovy navrÏena k zásadní pfiestavbû v kategorii dvou-
pruhové silnice „rychlostního typu“ s mimoúrovÀov˘mi kfiiÏovatkami a s obchvaty sídel; v úseku Klatovy – Îe-
lezná Ruda s navrhovan˘mi obchvaty Klatov, Vrhavãe, Bû‰in a Îelezné Rudy.

4. DoplÀující nadfiazen˘ tah silnice I/22 je navrÏen k pfiestavbû v kategorii dvoupruhové silnice s prostorovou úpra-
vou a obchvaty Klatov, Zavlekova, NalÏovsk˘ch Hor, Hrade‰ic, Malého Boru a HoraÏìovic.
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5. Regionální plo‰nou obsluhu území zaji‰Èuje navazující síÈ silnic II. tfiídy, s návrhy dílãích úprav, ve vybran˘ch úse-
cích s pfiestavbou, vãetnû obchvatÛ vybran˘ch sídel a úprav kolizních prÛtahÛ.

6. Vybrané silnice III. tfiídy, které pfiená‰ejí v˘znamnûj‰í podíl pfiedev‰ím tûÏké nákladní dopravy, jsou v prostorovû
limitovan˘ch úsecích a v kontaktu s obytnou zástavbou odklonûny a navrÏeny v nové trase.

7. Celostátní tratû jsou navrÏeny k postupné modernizaci a optimalizaci s cílem dosaÏení standardních parametrÛ
a zaãlenûní do integrovaného dopravního systému; prioritnû je sledováno zdvojkolejnûní tratû ã. 190 v úseku
HoraÏìovice pfiedmûstí – Stfielské Ho‰tice, u tratû ã. 183 elektrizace Klatovy – Îelezná Ruda a zdvojkolejnûní
PlzeÀ – Klatovy, v˘hledovû optimalizace traÈového spojení DomaÏlice – Klatovy – Su‰ice – HoraÏìovice pfied-
mûstí vãetnû elektrizace celého úseku HoraÏìovice pfiedmûstí – DomaÏlice jako souãásti kolejového systému pfií-
hraniãního prostoru Planá u Mariánsk˘ch Lázní – DomaÏlice – HoraÏìovice pfiedmûstí.

8. Vefiejné mezinárodní leti‰tû Klatovy je v˘hledovû stabilizované s vyhlá‰en˘mi ochrann˘mi pásmy.

9. Pro rozvoj rekreaãní i kaÏdodenní cyklistiky jsou v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy v âR
a v koordinaci s dokumentem Nadregionální cyklistické trasy PlzeÀského kraje vymezeny koridory nadregionál-
ních cyklistick˘ch tras a stezek, které je nutné ve vybran˘ch úsecích postupnû zpfiesnit a územnû stabilizovat.

10. Cyklistické trasy vedené ve spoleãné stopû s motorovou dopravou, je v souladu s národní strategií nezbytné po-
stupnû segregovat do samostatn˘ch stezek s cílem vytváfiení kvalitních a bezpeãn˘ch podmínek pro rozvoj cyklo-
turistiky.

7. Vodní hospodáfiství

1. Nepfiipou‰tût v˘stavbu ve stanoven˘ch záplavov˘ch územích vodních tokÛ i v ostatních inundaãních území bez
splnûní podmínek vodoprávního úfiadu.

2. Aplikovat Strategii ochrany pfied povodnûmi, zpfiesnûnou v koncepãních studiích protipovodÀov˘ch opatfiení
PlzeÀského kraje aÏ na úroveÀ obcí.Technick˘mi a organizaãními opatfieními v ohroÏen˘ch ãástech povodí sníÏit
niãivé dÛsledky povodní na zastavûná území.

3. Pfii rozhodování o vyuÏití území zohledÀovat do doby schválení Plánu hlavních povodí lokality v˘hledov˘ch vod-
ních nádrÏí podle schváleného Smûrného vodohospodáfiského plánu. Územní plán v návrhu s v˘stavbou nov˘ch
vodních nádrÏí na území NP a CHKO ·umava nepoãítá.

4. Vûnovat pozornost mal˘m vodním nádrÏím a rybníkÛm, které stabilizují vodní reÏim a zvy‰ují akumulaãní i re-
tenãní potenciál území. Zachovat tyto funkce vãasnou rekonstrukcí jejich technick˘ch zafiízení a odtûÏením ná-
nosÛ. Nové vodní plochy zfiizovat i v rámci revitalizace vodních tokÛ. V prameni‰tních oblastech vytváfiet pod-
mínky pro zv˘‰ení retenãních schopností území a opatfiení ke zpomalení povrchov˘ch odtokÛ.

5. Omezit provádûní meliorací a úprav koryt vodních tokÛ, jejichÏ dÛsledkem je zrychlení odtoku vody z území, sní-
Ïení akumulaãní schopnosti, biodiverzity a ekologické stability krajiny.

6. Podporovat funkce Chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod ·umava a stanoven˘ch v˘znamn˘ch vodních
tokÛ.

7. Pfiesnûji specifikovat území nutná k ochranû zdrojÛ pitné vody novelizací ochrann˘ch pásem vodních zdrojÛ ve
smyslu zákona ã. 254/2001 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

8. V zásobování pitnou vodou pokraãovat v roz‰ifiování oblastního vodovodu z nádrÏe N˘rsko i místních skupino-
v˘ch vodovodÛ.



Strana 253 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje âástka 7/2006

9. Nevyhovující stav mûstsk˘ch vodovodÛ fie‰it pfiedev‰ím v HoraÏìovicích (rekonstrukce sítû i zdroje) a v Su‰ici
(rekonstrukce ãásti hlavních fiadÛ).

10. Ve v˘stavbû a rekonstrukci ãistíren odpadních vod vycházet z poÏadavkÛ nové legislativy na úãinnost ãi‰tûní. Pro
vodárenské úãely trvale chránit tok Úhlavy (zdroj pitné vody pro oblastní vodovod PlzeÀ).

11. Dostateãnû kapacitní a rekonstruované mûstské âOV Klatovy a N˘rsko vyuÏít pro pfiipojování dal‰ích mûst-
sk˘ch ãástí a obcí.

12. Z ostatních sídel je naléhavé doplnûní kanalizaãní sítû v HoraÏìovicích a rekonstrukce kanalizace vãetnû âOV
v Mûãínû.

8. Energetika

1. Územnû hájit trasy plánovan˘ch elektrick˘ch vedení distribuãní a nadfiazené soustavy pfii souãasném respekto-
vání zájmÛ ochrany pfiírody a krajiny.

2. Na území NP a CHKO ·umava se s nov˘mi nadzemními vedeními VN a VVN nepoãítá.

3. Za hlavní energetické médium pro zásobování sídel povaÏovat zemní plyn s napojením z vysokotlakého plyno-
vodu, popfi. z pátefiních stfiedotlak˘ch rozvodÛ.

4. V sídlech, kde nejsou technické a ekonomické pfiedpoklady pro plynofikaci, vyuÏívat jako hlavní energetické mé-
dium elektrickou energii, zásobníky na kapaln˘ plyn popfi. jiné lokální zdroje.

5. Podporovat vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ energie a biomasy.

9. Telekomunikace a spoje

1. Preferovat spoleãné vyuÏívání radioreléov˘ch zafiízení více uÏivateli.

2. Chránit trasy pro budování dálkov˘ch optick˘ch kabelÛ pfii souãasném respektování zájmÛ ochrany pfiírody.

10. Îivotní prostfiedí

Ochrana ovzdu‰í

1. Vycházet z poÏadavkÛ na ochranu ovzdu‰í vypl˘vajících ze zákona ã. 86/2002 Sb., o ovzdu‰í. Emise ze zdrojÛ zne-
ãi‰Èování ovzdu‰í, které budou umisÈovány v území, nesmí zpÛsobit pfiekraãování národních a krajsk˘ch emisních
stropÛ a imisních limitÛ.

2. Prosazovat opatfiení ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pfiedev‰ím sníÏením emisí u zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zne-
ãi‰Èování ovzdu‰í. Velk˘ v˘znam pro zlep‰ování kvality ovzdu‰í bude mít vyuÏití potenciálu úspor energie.

3. Prosazovat plo‰nou plynofikaci sídel, zejména v oblastech se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í.

4. Negativní vlivy na ovzdu‰í a hlukovou zátûÏ v okolí hlavních silniãních tahÛ sniÏovat budováním pfieloÏek s pfie-
vedením dopravy mimo zastavûná území sídel.
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Nakládání s odpady

1. Poãítat s dal‰ím provozováním skládek ·tûpánovice, Hodousice, Chudenín, Kolinec a Boubín aÏ do vyãerpání je-
jich zb˘vající kapacity.

2. Pfii sanaci území kontaminovan˘ch v dÛsledku star˘ch zátûÏí (b˘val˘ch skládek aj.) postupovat v souladu s do-
poruãen˘mi postupy.

3. UplatÀovat metody prevence vzniku odpadÛ definované v Plánu odpadového hospodáfiství PlzeÀského kraje, ze-
jména opatfiení ke sniÏování produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ a mûrné produkce odpadÛ v prÛmyslu uplatnûním
legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ.

4. Realizovat v˘stavbu sbûrn˘ch dvorÛ pro odkládání nebezpeãn˘ch i ostatních druhÛ vytfiídûného komunálního
odpadu ve v‰ech obcích nad 2 000 obyvatel, podporovat vznik sbûrn˘ch dvorÛ v men‰ích obcích dle místních
podmínek.

Radon

1. Pfied zahájením v˘stavby nov˘ch objektÛ s obytn˘mi nebo pobytov˘mi místnostmi provádût vyhodnocení rado-
nového indexu z geologického podloÏí a postupovat dle platn˘ch legislativních pfiedpisÛ.

11. Ochrana pfiírody a krajiny

1. Základním cílem péãe o pfiírodu a krajinu je obnovit a udrÏet pfiírodní rovnováhu v krajinû, chránit rozmanitosti
v‰ech forem Ïivota v jejich pfiirozeném prostfiedí.

2. Pfii rozhodování o územním rozvoji vycházet z ochrann˘ch podmínek v chránûn˘ch ãástech pfiírody v kategoriích
zvlá‰tní a obecné ochrany:

Národní park ·umava;
Chránûná krajinná oblast ·umava;
národní pfiírodní rezervace;
národní pfiírodní památka;
pfiírodní rezervace;
pfiírodní památka;
pfiírodní park;
ptaãí oblasti
evropsky v˘znamné lokality
pfiechodnû chránûná plocha
skladebná ãást ÚSES.

3. Dal‰ím nástrojem v ochranû pfiírody je dle zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny, v platném znûní,
ochrana druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ (obecná a zvlá‰tní).

4. Ve skladebn˘ch ãástech ÚSES (územního sytému ekologické stability krajiny) jsou zakázány ãinnosti a zmûny ve
vyuÏití území, které by sniÏovaly stávající úroveÀ ekologické stability vymezen˘ch ploch v grafické ãásti doku-
mentace.

5. Ve velkoplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch územích pfiírody (NP a CHKO ·umava) je vyuÏívání území diferencovanû
usmûrÀováno zákonn˘mi ochrann˘mi podmínkami v závislosti na zonaci území.
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12. Památková péãe

1. Pfii územním rozvoji chránit kulturní památky a památkovû chránûná území a archeologické lokality.

2. Podporovat obnovu památek a funkãní regeneraci památek v souvislosti se zámûrem celkové aktivizace kultur-
ního a památkového potenciálu kraje.

3. Zvlá‰tní pozornost vûnovat dodrÏování reÏimu plo‰nû rozsáhl˘ch území ochrann˘ch pásem kulturních památek
– jmenovitû ochrann˘m pásmÛm hradÛ Rabí, ·vihov, Ka‰perk a Velhartice a krajinné památkové zónû Chude-
nicko.

13. Limity, koridory, území speciálních zájmÛ

1. Limity vyuÏití území vycházejí jednak z omezení vyuÏívání území, které vychází z právních pfiedpisÛ, a jednak
z regulativÛ územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy.

2. Koridory dopravní a technické infrastruktury jsou v územním plánu vymezeny smûrovû (nejedná se o osy kori-
dorÛ), níÏe stanovenou ‰ífii koridorÛ je nutné zpfiesÀovat podle místních podmínek v navazující územnû plánova-
cí dokumentaci a v územním fiízení. ·ífie koridorÛ:
– silnice I. tfi. a Ïelezniãní trati – 600 m
– silnice II. a III. tfi. a dopravní a technická infrastruktura nadmístního v˘znamu – 300 m.

3. Koridory biologické infrastruktury – regionální a nadregionální biokoridory ÚSES – jsou v ÚP VÚC okresu Kla-
tovy vymezeny smûrovû. Zpfiesnûní dle místních podmínek lze v navazující územnû plánovací dokumentaci pro-
vádût pfii dodrÏení smûru koridoru a metodick˘ch principÛ ÚSES, v území, které se nenachází dále neÏ 150 m na
kaÏdou stranu od osy vymezení dle ÚP VÚC okresu Klatovy.

4. Území speciálních zájmÛ
– zájmová území vojenské správy
– území Národního parku ·umava (s územním rozvojem dále usmûrÀovan˘m podle schválené Politiky územní-

ho rozvoje âeské republiky).
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D. Vefiejnû prospû‰né stavby

1. Doprava – stavby silniãní

D1 Silnice I/22 Libkov – Soustov, pfieloÏka
D2 Silnice I/22 Klatovy, jihozápadní obchvat
D3 Silnice I/22 Mochtín – Bystré, pfieloÏka
D4 Silnice I/22 Plániãka – TuÏice, pfieloÏka
D5 Silnice I/22 NalÏovské Hory, obchvat
D6 Silnice I/22 Hrade‰ice, obchvat
D7 Silnice I/22 Mal˘ Bor, obchvat
D8 Silnice I/22 HoraÏìovice, obchvat
D9 Silnice I/27 LuÏany – ·tûpánovice, pfieloÏka vãetnû tunelu
D10 Silnice I/27 Klatovy, v˘chodní obchvat
D11 Silnice I/27 Bû‰iny, v˘chodní obchvat
D13 Silnice I/27 Îelezná Ruda, jihov˘chodní obchvat s tunelem
D14 Silnice II/145 Rade‰ov – Ka‰perské Hory, roz‰ífiení a stoupací pruh
D16 Silnice II/169 Rabí, úprava prÛtahu
D17 Silnice II/169 Su‰ice, pfieloÏka s nov˘m mostem pfies Otavu – I. etapa
D18 Silnice II/169 Rej‰tejn, pfieloÏka
D19 Silnice II/171 Opálka – StráÏov, pfieloÏka
D20 Silnice II/171 Bû‰iny, pfieloÏka s napojením na silnici I/27
D21 Silnice II/184 Malechov, úprava prÛtahu
D22 Silnice II/185 Balkovy – Dolany, prostorová úprava trasy
D23 Silnice II/185 Dolany – Svrãovec, prostorová úprava trasy
D24 Silnice II/186 Plánice, severní obchvat
D25 Silnice II/187 Su‰ice, pfieloÏka s napojením na novou trasu silnice II/169
D26 Silnice II/187 TedraÏice –Ka‰ovice, pfieloÏka s jiÏním obchvatem TedraÏic, severním obchvatem Hrádku

a pfieloÏkou v Ka‰ovicích
D27 Silnice II/187 Ka‰ovice – âiháÀ, prostorová úprava trasy s obchvaty Vlãkovic a Brodu
D28 Silnice II/187 Plánice, jihov˘chodní obchvat
D29 Silnice II/188 Velk˘ Bor, prostorová úprava trasy
D30 Silnice II/190 Milence, pfieloÏka
D31 Silnice II/190 ·piãák, pfieloÏka
D32 Silnice II/190 Gerlova HuÈ, dispoziãní fie‰ení kfiiÏovatky
D33 Silnice II/191 Lomecká Hospoda – Janovice n. Úhlavou, prostorová úprava trasy
D34 Silnice III/1882 Chanovice – Oselce, pfieloÏka
D35 Silnice III. tfiídy Bojanovice – Velké Hydãice, komunikaãní propojení s pfiemostûním Otavy
D36 Silnice II. tfiídy Klatovy, severní obchvat s propojením silnic I/27 a I/22
D40 Silnice II/188 Defurovy LaÏany, západní obchvat
D41 Silnice II/169 Bojanovice, prostorová úprava trasy
D42 Silnice II/191 N˘rsko, úprava prÛtahu

2. Doprava – stavby Ïelezniãní

D37 Îel. traÈ ã.183 Klatovy – Îelezná Ruda, AlÏbûtín; elektrizace
D38 Îel. traÈ ã.190 HoraÏìovice pfiedmûstí – âíãenice, zdvojkolejnûní a smûrová rektifikace
D43 Îel. traÈ ã.183 Pfie‰tice – Klatovy, zdvojkolejnûní

3. Doprava – stavby rekreaãní

D39 Rekonstrukce lanovky na Pancífi
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4. Energetické stavby

E1 Borovy, Nezdice – STL rozvod z navrhované RS u Borov, plynofikace sídel Borovy, Nezdice, Stropãice, LuÏa-
ny

E2 Mûãín – Pfiedslav – doplnûní STL skupinového plynovodu z RS Mûãín, plynofikace sídel Bíluky, Petrovice,
Petroviãky, Nûmãice, Ostfietice, Toãník, Otín, Malinec, Kbel

E3 Mikroregion Po‰umaví – VTL pfiípojka a RS u Budûtic, dále rozvody STL a plynofikace sídel Budûtice,Vlko-
nice, Lipová Lhota, Rabí, Bojanovice, âepice, Îichovice, Bílenice, Be‰etín, Domoraz, Maãice, Bukovník, So-
bû‰ice, Damíã, DraÏovice, Podmokly, Kade‰ice, Îihobce, Rozsedly, Stra‰ín, Nezdice, Pohorsko, OstruÏno.

E4 NalÏovské Hory – VTL pfiípojka a RS u Îìáru, dále rozvody STL, plynofikace sídel Îìár, Tûchonice, Nepro-
chovy, Velenovy, NalÏovy, NalÏovské Hory, Stfiíbrné Hory, Letovy, Ústáleã, Mifienice

E5 Paãejov – VTL pfiípojka a RS u StraÏovic dále rozvody STL, plynofikace sídel StráÏovice, Paãejov, Ol‰any,
Kvá‰Àovice

E6 HoraÏìovice – propojení VVN 110 kV HoraÏìovice – Strakonice

5. Vodohospodáfiské stavby

V2 N˘rsko skupinová kanalizace De‰enice, Milence, Stará Lhota, Zelená Lhota a Hamry – pfiipojení
na âOV N˘rsko

V7 Klatovy vodovod Toãník – Otín – Pfiedslav, napojení na Klatovy
V10 Klatovy kanalizaãní sbûraã Klatovy – Tajanov – Kal s pfiipojením Bezdûkova a Koryt
V12 N˘rsko nov˘ vodojem Milence vã. odboãky z hl. fiadu a nového pfiivadûãe
V22 Vrhaveã napojení na skupinov˘ vodovod Klatovy
V23 Vrhaveã kanalizaãní sbûraã, napojen˘ na Klatovy
V24 kanalizaãní sbûraãe Pfiedslav – Otín – Toãník, napojení na âOV Klatovy
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vÏdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan˘ch ãástek.
Záloha na rok 2006 ãiní 900 Kã (bez DPH).
Vychází dle potfieby.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vÏdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), rodné ãíslo (fyzické osoby).
Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran˘ch v˘tiskÛ zasílejte laskavû na adresu:
ASPI, a. s., U Nákladového nádraÏí 6, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401


