Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek uplatněných dle § 52 SZ
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Námitka, kterou podali dne 30. 9. 2015 pod č. j. MMP/241051/15 Karel Valenta, Klatovská 89, 301 00
Plzeň a Miroslav Hauptman, Verdunská 216/7, Doudlevce, 301 00 Plzeň, se týká vymezení
zastavitelné plochy na pozemku č. par. 586 v katastrálním území Červený Hrádek pro možnost
umístění staveb pro bydlení – bytový projekt.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
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dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch
pro bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. V lokalitě Červený Hrádek je
vymezeno dostatek rozvojových ploch pro bydlení. Předmětný pozemek č. 586 k. ú Červený
Hrádek nenavazuje na zastavěné území a nachází se ve volné krajině východně
od Červeného Hrádku, mimo hlavní komunikační síť a v současnosti je zemědělsky
obděláván.
Část pozemku je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního
systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržený nadregionální
biokoridor č. K64/034 - K64/035, který je vymezen v nadřazené územně plánovací
dokumentaci - Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje. Cílem vymezení ÚSES je
zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na okolní stabilní ekosystémy,
podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování významných krajinných
fenoménů.
Část pozemku, kde je navržen prvek ÚSES, je zařazena jako navržená plocha přírodní. Dle
regulativu plochy s rozdílným způsobem využití – plocha přírodní – je možné i nadále
zemědělsky hospodařit.
Začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 5. 10. 2015 pod č. j. MMP/242958/15 Václav Fast, K Pecihrádku 18, 30100
Plzeň, se týká nesouhlasu se zařazením pozemků č. par. 11234, 11235, 11237, 11238, 11239, 11240
v katastrálním území Plzeň do přírodních ploch. V námitce je požadováno zařadit pozemky na
stavebně zastavitelné – stavební pozemky.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu, a to nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny
a maximální ochrany zemědělské půdy. V tomto konkrétním případě se jedná
o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území.
Předmětné pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční
lokální biokoridor č. PM061 – PM062. Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného
genofondu krajiny, příznivé působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti
polyfunkčního využití krajiny a zachování významných krajinných fenoménů. Řešení
lokálního ÚSES vychází z podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní
pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje
aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka na
změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není možná.
003
Připomínka, kterou podal dne 5. 10. 2015 pod č. j. MMP/244663/15 Marek Nový, Krašovská 18, 323
34 Plzeň se týká umožnění realizace tréninkového golfového areálu včetně odpovídajícího zázemí
(klubovna) a parkoviště.

Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Předmětná připomínka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Předmětné
pozemky jsou součástí nezastavitelné lokality 1_52 Mže Berounka a navazují na
stabilizované plochy rekreace při ulici Na Roudné.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět částečně. Požadovaný
způsob využití plochy rekreace umožní realizaci zázemí golfového odpaliště. Rozšíření je
navrženo mimo hranici záplavového území.
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Námitka, kterou podala dne 6. 10. 2015 pod č. j. MMP/244700/15 společnost Lidl Česká republika
v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha se týká zatřídění pozemku č. par.6472/3 v katastrálním území
Plzeň z plochy „parků“ do „plochy smíšené obytné“. Důvodem je rozšíření stávající prodejny.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu, a to nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny. Byla
prověřena možnost rozšíření objektu LIDL dle parametrů odpovídajících novým trendům této
společnosti. Zásah do krajinného zázemí řeky by byl v tomto místě, razantní, devastující.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně, zejména parků, koresponduje s rozvojem
potřeb rekreačního zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti
především na plochy smíšené obytné. Potenciál rozvoje daného území pro zeleň je zde
dlouhodobě sledován. Je zde zachován přirozenější přechodový pás ze zastavěného území
do nezastavěného přírodního zázemí. Plocha parku v tomto území potvrzuje jeho současné
využití a jeho přidanou hodnotu zejména pro rekreaci obyvatel. Taktéž reflektuje i svažitý
terén terasy klesající do údolní nivy významného vodního toku Radbuza
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční
lokální biocentrum č. 2008/02 „U Papírny“. Pozemek je dále součástí navrženého
významného krajinného prvku (VKP) č. 8507 „Park u ETD a lesopark u Radbuzy“.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny
a zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází
z podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá
k. ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES i VKP. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka na
změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není možná.
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Připomínka, kterou podala dne 6. 10. 2015 pod č. j. MMP/244703/15 Lidl Česká republika v.o.s.,
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha se týká zatřídění pozemku č. par. 6472/1 v katastrálním území Plzeň
z plochy „parků“ do „plochy smíšené obytné“. Důvodem je rozšíření stávající prodejny.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná připomínka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze
základních principů návrhu územního plánu, a to nerozšiřování zastavitelných ploch do
krajiny. Byla prověřena možnost rozšíření objektu LIDL dle parametrů odpovídajících novým
trendům této společnosti. Zásah do krajinného zázemí řeky by byl v tomto místě, razantní,
devastující.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně, zejména parků, koresponduje s rozvojem
potřeb rekreačního zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti
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především na plochy smíšené obytné. Potenciál rozvoje daného území pro zeleň je zde
dlouhodobě sledován. Je zde zachován přirozenější přechodový pás ze zastavěného území
do nezastavěného přírodního zázemí. Plocha parku v tomto území potvrzuje jeho současné
využití a jeho přidanou hodnotu zejména pro rekreaci obyvatel. Taktéž reflektuje i svažitý
terén terasy klesající do údolní nivy významného vodního toku Radbuza
Pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního
systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční lokální
biocentrum č. 2008/02 „U Papírny“. Pozemek je dále součástí navrženého významného
krajinného prvku (VKP) č. 8507 „Park u ETD a lesopark u Radbuzy“ a okrajově též
vyhlášeného významného krajinného prvku č. 8511 Radbuza od soutoku s Úhlavou.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny
a zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází
z podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá
k. ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES i VKP. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka na
změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není možná.
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Námitka, kterou podala dne 7. 10. 2015 pod č. j. MMP/245479/15 Jana Vítová, Ke Kolešovce 88/7,
326 00 Plzeň se týká převedení pozemků č. par. 319/14, 319/15 v katastrálním území Koterov na
stavební parcely z důvodu výstavby rodinného domu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
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Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 319/14, 319/15 k. ú.
Koterov navazují částečně na zastavěné území, sousedí s areálem určeným pro výrobu.
Pozemky jsou v současnosti nezastavěné, pozemek č. 319/14 je zemědělsky obdělávaný,
pozemek č. 319/15 je nezpevněná cesta.
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Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
007
Námitka, kterou podala dne 7. 10. 2015 pod č. j. MMP/245480/15 Ludmila Huclová, Ke Kolešovce
460/5a, 326 00 Plzeň se týká převedení pozemků č. par. 319/14, 319/15 v katastrálním území Koterov
na stavební parcely z důvodu výstavby rodinného domu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
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a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 319/14, 319/15 k. ú.
Koterov navazují částečně na zastavěné území, sousedí s areálem určeným pro výrobu.
Pozemky jsou v současnosti nezastavěné, pozemek č. 319/14 je zemědělsky obdělávaný,
pozemek č. 319/15 je nezpevněná cesta.
Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
008
Námitka, kterou podala dne 7. 10. 2015 pod č. j. MMP/245616/15 Ludmila Kaiserová, Dílenská
500/35, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu s navrženým způsobem využití pozemku č. par. 538/1
v katastrálním území Újezd. V námitce je navrhováno převedení části pozemku do „ploch smíšených
obytných“ pro výstavbu rodinného domu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
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ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
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ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 538/1 k. ú. Újezd je dle
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního systému ekologické
stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční lokální biokoridor č. 1436 – PM028.
Pozemek je dále součástí významného krajinného prvku (VKP) č. 6411 „Hrádecký potok“,
jehož záplavové území nebylo dosud správcem toku vyhlášeno. Na pozemku se dále
nachází bezejmenný drobný vodní tok (ID 10260508), který je přítokem Hrádeckého potoka.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z
podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k.
ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemek je zařazen do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny
nejcennější půdy, které je možné ze zemědělského půdního fondu (ZPF) odejmout jen
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně liniové veřejně prospěšné stavby.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES, VKP a ochrany půdního fondu.
Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že změna způsobu využití pozemku z nezastavitelných ploch
na zastavitelné plochy smíšené obytné není možná, není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 7. 10. 2015 pod č. j. MMP/245821/15 Jan Šabata, Trnková 1223, 337 01
Rokycany se týká nesouhlasu se zařazením pozemků č. par. 1185/1, 1124, 1123 v katastrálním území
Božkov do orné půdy či veřejné zeleně. Námitkou je požadováno zařadit pozemky do plochy
umožňující výstavbu rodinnými domy.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
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Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
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300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 1185/1,1124,1123, k. ú.
Božkov leží západně od stávající obytné zástavby. Pozemky jsou v současnosti
nezastavěné, zemědělsky využívané. Nacházejí se ve výrazné poloze na horizontu nad
svahy vymezujícími nivu řeky Úslavy. Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot
v území je nutné ponechat dosud nezastavěné pozemky bez zástavby.
Začlenění pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 12. 10. 2015 pod č. j. MMP/249180/15 Vladimír Vild, U Jam 1390/19, 323
00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 152 v katastrálním území Bukovec na zahradu sloužící
k rodinné rekreaci.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 152 k.ú. Bukovec je
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nezastavitelný, je součástí plochy změny v krajině – navržené přírodní plochy v lokalitě 4_ 47
Chlum - Zábělá jako tzv. přírodní předěl. Územní plán Plzně vymezuje krajinné předěly, které
by v dalším vývoji samostatně existujících městských částí měly zabránit jejich územnímu
propojení a negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Krajinné předěly působí jako
nezastavitelné bariéry, které mají zabránit srůstání mezi městskými částmi a sousedními
obcemi či následným vytvořením tzv. sídelní kaše (monofunkční rozsáhlé oblasti bez
potřebné občanské vybavenosti). Jedná se krajinné prvky (přírodní plochy), které mohou být
nadále zemědělsky obhospodařované či sadovnicky upravené zázemí pro každodenní
rekreaci obyvatel.
Ve směru mezi Červeným Hrádkem a Újezdem podél ulice Na Háji je navrženo zachovat
současný odstup zástavby. Minimální odstupová vzdálenost mezi západním okrajem
Červeného Hrádku (zástavba při Ostružinové) a severovýchodním a východním okrajem
zastavitelných ploch u Centrálního hřbitova činí 250 m.
Krajinný segment hraje roli v terénním horizontu, uzavírajícím prostor Plzně vůči údolí
Klabavy a v oddělení fragmentované zástavby příměstské krajiny od lesního masivu Zábělé
a tím i od krajinného zázemí Horní Berounky. Z lokality U kapličky i z dalších míst hřbetní
polohy se otevírají cenné pohledy k Bukovci do údolí Berounky a údolím Hrádeckého potoka
do prostoru města.
Daný pozemek navazuje na stávající zastavěné území podél ulice K Úvozu, které je určené
pro bydlení. Pozemek však nenavazuje přímo na komunikační síť a nelze ho dopravně
obsloužit. Jeho zařazení do ploch rekreace není v souladu s principy územního plánu výše
popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 12. 10. 2015 pod č. j. MMP/249183/15 Vladimír Vild, U Jam 1390/19, 323
00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 191, 189, 188/1 v katastrálním území Bukovec na bydlení
čisté.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
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především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. parc. 191, 189, 188/1 k.
ú Bukovec leží východně od stávající obytné zástavby Újezdu, při komunikaci II/180 a
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v současnosti jsou zemědělsky obdělávané. Částí je navržen koridor pro železniční
infrastrukturu. Dané pozemky jsou nezastavitelné, jsou součástí plochy změny v krajině –
navržené přírodní plochy lokality 4_ 47 Chlum - Zábělá jako tzv. přírodní předěl.
Územní plán Plzně vymezuje krajinné předěly, které by v dalším vývoji samostatně
existujících městských částí měly zabránit jejich územnímu propojení a negativnímu
ovlivnění krajinného rázu. Krajinné předěly působí jako nezastavitelné bariéry, které mají
zabránit srůstání mezi městskými částmi a sousedními obcemi či následným vytvořením tzv.
sídelní kaše (monofunkční rozsáhlé oblasti bez potřebné občanské vybavenosti). Jedná se
krajinné prvky (přírodní plochy), které mohou být nadále zemědělsky obhospodařované či
sadovnicky upravené zázemí pro každodenní rekreaci obyvatel.
Předmětné pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržený dosud
nefunkční lokální biokoridor č. PM026 – PM027. Cílem vymezení ÚSES je zachování
přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora
možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování významných krajinných fenoménů.
Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní
pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje
aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemky jsou rovněž zařazeny do II. třídy ochrany zemědělské půdy, která je vysoce
chráněná a zastavitelná jen podmíněně.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a ochrany zemědělského půdního fondu. Z tohoto
zdůvodnění vyplývá, že připomínka na změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných
ploch na zastavitelné plochy není možná.
Zařazení pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
012
Připomínka, kterou podal dne 13. 10. 2015 pod č. j. MMP/250386/15 Ing. Petr Kasalický, CSc. se týká
doplnění návrhu územního plánu Plzeň pro Manětínskou ulici o povolené hlukové zatížení 55 dB
v době od 6:00 do 22:00 hod. a 45 dB v době od 22:00 do 6:00 hod.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Připomínka svým charakterem přesahuje podrobnost územního plánu.
013
Námitka, kterou podala dne 19. 10. 2015 pod č. j. MMP/255396/15 Růžena Krtičková, Pod Mikulkou
1938/6, 323 00 Plzeň se týká umožnění výstavby rekreačního objektu či rekreační chaty na pozemku
č. par. 1432/3 v katastrálním území Valcha a na pozemku č. par. 1007, 1038/7 v katastrálním území
Božkov.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
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ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 1432/3 k. ú. Valcha se
nachází při břehu Litické přehrady, je zemědělsky využívaný a je součástí krajinné lokality
3_82 U přehrady – krajina. Pozemky č. par. 1007, 1038/7 v k. ú. Božkov, leží na východním
okraji města, nenavazují na zastavěné území a nachází se ve volné krajině. Nejsou
napojené na stávající komunikační síť a jsou zemědělsky využívané. Jsou součástí krajinné
lokality 2_42 Buková.
Jejich zařazení do ploch rekreace není v souladu s principy územního plánu výše
popsanými.
014
Námitka, kterou podala dne 19. 10. 2015 pod č. j. MMP/256602/15 Milada Šebková, Bolevecká náves
4, 323 00 Plzeň se týká změny funkčního využití pozemku č. par. 1906/1 v katastrálním území
Bolevec. Z obsahu námitky lze dovodit, že námitkou je požadováno zařadit výše uvedený pozemek do
plochy rekreace.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 1906/1 k. ú. Bolevec se
nachází při žatecké železniční trati, navazuje na stávající plochu rekreace a v současnosti je
zemědělsky obdělávaný.
Pozemek je součástí nejvýznamnější plzeňské rekreační oblasti Boleveckých rybníků, jejíž
rozvoj vychází ze schváleného koncepčního materiálu „Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké
rybníky v Plzni (AS Hysek, 2006). Rekreační oblast Bolevecké rybníky navazuje na obytné
sídlištní soubory s vysokou hustotou obyvatel a nedostatečnými podmínkami pro každodenní
rekreaci ve vlastním obytném území. Poskytuje širokou nabídku rekreačních možností.
Cílem rozvoje této rekreační oblasti s mimořádně hodnotným přírodním prostředím a
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vysokou návštěvností je ochrana těchto přírodních a krajinných hodnot s citlivým rozvojem
rekreační vybavenosti. Cílem je rovněž nahradit v rekreační oblasti intenzivní zemědělské
hospodaření převedením orných půd na travní porosty a zabránit splachům přebytečných
živin do litorálů vodních nádrží.
Rekreační oblast Bolevecké rybníky byla klasifikována jako území s vysokým stupněm
ochrany krajinného rázu (I. pásmo ochrany) s cílem respektovat soustavu Boleveckých
rybníků jako historickou krajinářskou úpravu s významnými krajinářsko-estetickými
hodnotami, chránit jedinečné scenérie přírodě blízkých lokalit břehových partií rybníků a
okolních lesních porostů a chránit celé území rekreační oblasti před vizuálním znečištěním
drobnými stavbami a zařízeními rekreační infrastruktury.
Zařazení pozemku do ploch rekreace není v souladu s principy územního plánu výše
popsanými.
015
Námitka, kterou podali dne 19. 10. 2015 pod č. j. MMP/256707/15 Zdeněk Hruška, Tymákov 343, a
Ing. Jan Jílek, Staroveská 25/4, Plzeň – Újezd se týká zhodnocení pozemků č. par. 1061/1, 1062
v katastrálním území Újezd a zajištění bydlení v Plzni v rodinných domech.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
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Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. V části Červený Hrádek je návrhem územního
plánu vymezen dostatek zastavitelných ploch určených pro bydlení dosud nezastavěných.
Předmětné pozemky č. 1061/1, 1062 k. ú. Újezd se nachází západně od stávající zástavby
Červeného Hrádku a v současnosti jsou zemědělsky obdělávané.
Zařazení pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
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Námitka, kterou podala dne 23. 10. 2015 pod č. j. MMP/260031/15 Bc. Hana Duchková, Tlumená
77/1, 322 00 Plzeň se týká zahrnutí pozemků č. par. 2347/7, 2347/12, 2347/6, 2347/1, 2347/2
do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
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Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 2347/1, 2347/2, 2347/6,
2347/7, 2347/12, k. ú Skvrňany jsou dle §3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny součástí významného krajinného prvku (VKP) č. 0313 Mže.
Územní plán potvrzuje vymezené významné krajinné prvky, kterými jsou ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny např. vodní toky, údolní nivy, rybníky, jezera, lesy a
rašeliniště. Tato území je třeba chránit a dále rozvíjet.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Předmětný pozemek se nachází v navrženém přírodním parku „Údolí Mže“ z důvodu
ochrany krajinného rázu, umožňující usměrnit využití území, jeho vývoj a rekreační aktivity a
zároveň přispět k zachování přírodních, krajinných a estetických hodnot.
Zařazení pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
017
Námitka, kterou podala dne 23. 10. 2015 pod č. j. MMP/260796/15 JUDr. Irma Spurná, Graberweg 3,
Salzweg, Německo se týká přeřazení pozemku č. par. 6414 v katastrálním území Plzeň z plochy
občanského vybavení do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
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Odůvodnění:
Předmětná námitka nemění celkovou koncepci územního plánu. Jedná se o pozemek, který
je fyzicky vymezený plotem a je součástí bloku, který je v návrhu ÚP Plzeň zařazen do ploch
s rozdílným způsoben využití plochy smíšené obytné. Stávající areál občanského vybavení
pro sport při ulici Tělocvičná a Třebízského nezasahuje daný pozemek č. 6414 k. ú. Plzeň.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět v požadovaném rozsahu. V grafické části
návrhu ÚP Plzeň bude změněna hranice lokality tak, aby daný pozemek byl součástí bloku
při Přeštické ulici, byl součástí ploch obytných smíšených v lokalitě 3_12 Doudlevecká.
018
Námitka, kterou podali dne 23. 10. 2015 pod č. j. MMP/261780/15 František Slivoně a Jana Slivoňová,
Slovanské údolí 368/7, 31800 Plzeň, Jindřich Hamza, K Mistráku 256, 33151 Kaznějov, Michal Šulc a
Zdeňka Šulcová, Robčice 45, 33209 Útušice, Milan Hamza, Červený Újezd 46, 33023 Zbůch, Petr
Hamza, Slovanské údolí 1030/9, 31800 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 575/1, 575/2, 575/3,
575/4, 575/6 v katastrálním území Skvrňany do ploch smíšených obytných.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu. Systém sídelní a krajinné
zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje jednotlivé plochy zeleně,
tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů v území. Rozmístění
jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního zázemí obyvatel
města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy smíšené obytné.
Předmětné pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržené dosud
nefunkční lokální biocentrum č. PM052 Na Stráních. Pozemky jsou dále součástí
významného krajinného prvku (VKP) č. 0512 Vejprnický potok.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z
podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k.
ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemky se nachází částečně v aktivní zóně záplavového území Vejprnického potoka.
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu povodně
zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku
vodoprávní úřad (§ 66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní zóna záplavového území se
vymezuje na návrh správce vodního toku podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Stanovení rozsahu záplavového území vychází z výpočtového modelu a ze záplavového
území. Záplavové území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními a klimatickými
podmínkami. Smyslem stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je snížení rizika
vzniku škod na majetku i lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v nevhodných
rizikových lokalitách mohlo při povodni dojít.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a ochrany půdního fondu.
Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že změna způsobu využití pozemku z nezastavitelných ploch
na zastavitelné plochy smíšené obytné není možná.
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019
Námitka, kterou podala dne 2. 11. 2015 pod č. j. MMP/266659/15 Dana Brožová, V Radčicích 292,
322 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 170/1 v katastrálním území Radčice u Plzně do
bydlení čistého.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka nemění celkovou koncepci územního plánu, bylo jí vyhověno již po
společném jednání. Jedná se o pozemek, který byl na základě prověření v rámci studie
Komplexní vyhodnocení lokalit rekreace v návrhu Územního plánu Plzeň (ÚKRMP, 2015),
navržen pro začlenění do lokality 7_2 Radčice Ke Kyjovu určené pro bydlení. Toto
přehodnocení bylo navrženo na základě skutečnosti, že pozemek je napojený přímo na ulici
V Radčicích a leží mimo záplavové území řeky Mže.
Po prověření všech souvisejících skutečností je konstatováno, že námitka je bezpředmětná.
Pozemek je součástí lokality, která je v návrhu ÚPP předloženém k veřejnému projednání
zařazen do ploch s rozdílným způsobem využití plochy smíšené obytné (požadavek na
změnu na plochy bydlení čisté – tento regulativ způsobu využití v návrhu ÚP Plzeň není
používán).
020

Námitka zástupce veřejnosti, kterou podal na základě zplnomocnění od více než 200 občanů obce
dne 2. 11. 2015 pod č. j. MMP/266823/15 Ing. Václav Ženíšek, Toužimská 16, 323 00 Plzeň se týká
podnětu k pořízení regulačního plánu v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Další požadavky jsou v námitce
specifikovány takto:
Musí být zachována plocha bydlení dle stávajícího ÚP. Změna plochy na smíšenou obytnou by snížila,
již tak hanebně nízkou, ochranu práv vlastníků zkolaudovaných bytových domů. Musí být zachovány
plochy občanské vybavenosti (OV) dle stávajícího ÚP, přímo přístupné z ploch dopravní infrastruktury.
Změna na smíšenou obytnou, by umožnila vnést do obytné zóny další dopravní zátěž. V plochách OV
musí být vymezeny pozemky pro vybudování objektů ochrany obyvatelstva a halových garáží.
Vzhledem k současné přehuštěnosti sídliště a protiprávnímu stavu v oblasti dopravy v pohybu a klidu,
je naprosto nepřijatelná neregulovaná „dostavba proluk a volných parcel a intenzifikace a doplnění
sídlištní struktury a vytváření kompaktní uliční fronty s charakterem městské třídy44, uvedená v
návrhu ÚP. V návrhu ÚP musí být zakotveno současné přehuštění plochy sídliště, 168 obyvatel na ha,
jako konečné a nepřekročitelné. Zamezeno musí být jakýmkoliv dostavbám a nástavbám bytové
výstavby, ale i jiným dostavbám, které by do obytné zóny vnesly další externí dopravní zátěž. Návrh
ÚP musí zachovat původní urbanistickou koncepci obytné zóny - města v zeleni a ochránit veškeré
současné plochy zeleně, jako nezastavitelná veřejná prostranství a zároveň vymezit potřebný rozsah
ploch pozemků pro parkování vozidel obyvatel zkolaudovaných bytových domů dle ČSN 73 6110 a to i
ve výhledové potřebě. Současně musí být uvažováno i s dostatečným počtem parkovacích míst v
systému P+R, protože sídliště Košutka zůstane nepochybně, po dobu životnosti své zástavby,
záchytnou zónou veřejné dopravy města ze severozápadního směru. Návrh ÚP musí zajistit koncepci
dopravní obslužnosti sídliště, která povede ke zklidnění dopravy v obytné zóně a umožní dodržování
požadavků zákona o provozu na pozemních komunikacích, při zachování obousměrného provozu
okolo jednotlivých voštin bytových domů. Pro zajištění výše uvedených požadavků je nezbytné
vypracování regulačního plánu na obytnou zónu 129 Sídliště Košutka a jeho současné projednání s
návrhem ÚP dle § 57 SZ.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, rozhodnutí o námitce je tedy třeba
odůvodnit komplexně, v širším kontextu a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
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charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
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(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
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územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ), které
jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
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doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;
Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
021
Námitka, kterou podal dne 2. 11. 2015 pod č. j. MMP/268130/15 Roman Vavřík, Nad Hradištěm
23/335, 326 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 772/19-32, 772/38 v katastrálním území
Křimice do ploch rekreace individuální.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 772/19, 772/20, 772/21,
772/22, 772/23, 772/24, 772/25, 772/26, 772/27, 772/28, 772/29, 772/30, 772/31, 772/32,
772/38 k. ú. Křimice se nachází při západním obchvatu města, navazují na stávající plochu
rekreace lokality 5_7 Na Brůdku a v současnosti jsou zemědělsky využívané.
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Zařazení pozemků do ploch rekreace není v souladu s principy územního plánu výše
popsanými.
022
Námitka, kterou podal dne 4. 11. 2015 pod č. j. MMP/269786/15 Zdeněk Lahoda, U Domažlické trati
E462, 318 00 Plzeň se týká zvětšení maximální zastavěné plochy rekreačních objektů v lokalitě 3_83
Údolí Vejprnického potoka.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat i
zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou i
dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Daný pozemek byl v platném územním plánu zařazen do nezastavitelných ploch urbanistické
zeleně s funkčním využitím zahrádky (ZK). Ty zahrnují zejména plochy zahrádkářských
kolonií a malých zahrad s dominantním využitím jako okrasné a užitkové zahradní kultury, ve
kterých je umožněno realizovat jako objekty a stavby a zařízení doplňková zejména drobné
zahradní stavby (např. přístřešky, malé skleníky) nebo stavby pro individuální rekreaci zahrádkářské chaty o maximální velikosti zastavěné plochy 25 m². V návrhu ÚPP je
pozemek součástí plochy rekreace, na pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu
určenou pro individuální rekreaci. V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace
je stanovena velikost zastavěné plochy rekreačním objektem. Návrh velikosti zastavěné
plochy rekreačních objektů vychází zejména ze stávající struktury zástavby (stávajících
zastavěných ploch rekreačních domů). V daném území je navržena velikost 60 m² na
základě struktury původního konceptu dělnických přízemních dvojdomků určených pro
rekreaci.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném
rozsahu. Umožnění realizace větších objektů určených k individuální rekreaci by výrazně a
zcela negativně změnilo stávající charakter lokality, která je určena pro rekreaci a nikoliv pro
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bydlení. Tomuto faktu musí odpovídat zástavba, která musí respektovat i navazující přírodní
rámec Slovanského údolí.
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Námitka, kterou podal dne 4. 11. 2015 pod č. j. MMP/270610/15 Ondřej Wolf, V Radčicích 65/293, 320
00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 171/1 v katastrálním území Radčice u Plzně do bydlení
čistého.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka nemění celkovou koncepci územního plánu. Požadavku bylo vyhověno
již po společném jednání. Jedná se o pozemek, který byl na základě prověření v rámci studie
Komplexní vyhodnocení lokalit rekreace v návrhu Územního plánu Plzeň (ÚKRMP, 2015),
navržen pro začlenění do lokality 7_2 Radčice Ke Kyjovu určené pro bydlení. Toto
přehodnocení bylo navrženo na základě skutečnosti, že pozemek je napojený přímo na ulici
V Radčicích a leží mimo záplavové území řeky Mže.
Po prověření všech souvisejících skutečností je konstatováno, že námitka je bezpředmětná.
Pozemek je součástí lokality, která je v návrhu ÚPP předloženém k veřejnému projednání
zařazen do ploch s rozdílným způsobem využití plochy smíšené obytné, které odpovídají
požadované ploše s rozdílným využitím bydlení čisté, v návrhu ÚP Plzeň již nepoužívané.
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Námitka, kterou podal dne 4. 11. 2015 pod č. j. MMP/270631/15 Ondřej Wolf, V Radčicích 65/293,
320 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 164/1 v katastrálním území Radčice u Plzně
a pozemku č. par. 1551 v katastrálním území Křimice do bydlení čistého.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka nemění celkovou koncepci územního plánu. Požadavku bylo vyhověno
již po společném jednání. Jedná se o pozemek, který byl na základě prověření v rámci studie
Komplexní vyhodnocení lokalit rekreace v návrhu Územního plánu Plzeň (ÚKRMP, 2015),
navržen pro začlenění do lokality 7_2 Radčice Ke Kyjovu určené pro bydlení. Toto
přehodnocení bylo navrženo na základě skutečnosti, že pozemek je napojený přímo na ulici
V Radčicích a leží mimo záplavové území řeky Mže.
Po prověření všech souvisejících skutečností je konstatováno, že námitka je bezpředmětná.
Pozemek je součástí lokality, která je v návrhu ÚPP předloženém k veřejnému projednání
zařazen do ploch s rozdílným způsobem využití plochy smíšené obytné, které odpovídají
požadované ploše s rozdílným využitím bydlení čisté, v návrhu ÚP Plzeň již nepoužívané.
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Námitka, kterou podali dne 4. 11. 2015 pod č. j. MMP/270640/15 Jaroslav Bešta a Eva Beštová,
Svatojirská 173/23, 312 00 Plzeň, Václav Šimůnek, Klatovská 118, Plzeň, Radomír Lohr a Jana
Lohrová, U Svépomoci 1843/21, Plzeň, Ing. Milan Vacek, Nepomucká 432/160, Plzeň, Jaroslava
Vacková, Gerská 1237/14, Plzeň, Monika Doležalová, Ledce 79, Lenka Václavíčková, nám. Českých
bratří 1961/13, Plzeň, Ing. Pavel Balda, Tymákov 291, 332 01 Tymákov, Daniel Sládek a Martina
Sládková, Máchova 1611/5, Plzeň, se týká přeřazení pozemků č. par. 601/1-10 v katastrálním území
Doudlevce z přírodních ploch do plochy rekreace.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
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nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. par. 601/1-10
v katastrálním území Doudlevce se nachází při obslužné komunikaci, na terase nad řekou
Radbuzou. V Územním plánu města Plzeň (platný ÚP) jsou součástí nezastavitelných ploch
určených pro funkční využití plochy ostatní krajinné zeleně.
V tomto úseku vytváří Radbuza poměrně sevřené údolí, vymezené z obou stran zalesněnými
svahy. Převýšení údolí je asi 30 metrů. Osou území je řeka Radbuza vytékající z přehrady
České údolí do stejnojmenného údolí až po svůj soutok s řekou Úhlavou. Řeka je lemována
doprovodnou a břehovou vegetací, část údolí je zalesněná, stejně jako svahy údolí,
vytvářející zřetelnou terénní hranu, jsou porostlé vesměs smíšenými porosty.
Předmětné pozemky v údolní nivě významného vodního toku Radbuza jsou dlouhodobě
vymezeny jako nezastavitelné plnící funkci zeleně. Jedním z hlavních principů návrhu
nového územního plánu Plzně je nezastavitelnost říčních údolí.
Cíle ochrany krajinného rázu říčního koridoru Radbuzy je specifikován ve smyslu chránit
nezastavěnost údolní nivy a umožnit nápravu ve smyslu uvolnění nivy od nevhodného
využití. Dále chránit existující strukturu lesní i nelesní zeleně a rozvíjet zejména prvky
a struktury rozptýlené a doprovodné zeleně dotvářející přírodní a estetické hodnoty,
harmonické měřítko a harmonické vztahy v prostoru říčního koridoru Radbuzy.
Zařazení předmětných pozemků do ploch rekreace není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
026
Připomínka, kterou podala dne 5. 11. 2015 pod č. j. MMP/271042/15 Správa veřejného statku města
Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 10 a 12, 301 00 Plzeň, IČ 40526551 se týká
zapracování aktualizace „Jednoznačných ploch generelu zeleně“ do návrhu územního plánu Plzeň.

Připomínce se částečně vyhovuje.
Odůvodnění:
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
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V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
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Námitka, kterou podali dne 9. 11. 2015 pod č. j. 273094/15 Jana Tutzká a Michal Tutzký, Pálavská 79,
301 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 631/2 v katastrálním území Červený Hrádek do plochy
smíšené obytné z důvodu výstavby rodinného domu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
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předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
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území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. parc. 631/2 k. ú
Červený Hrádek leží východně od stávající obytné zástavby Červeného Hrádku, mezi
komunikací do Kyšic a Hrádeckým potokem. Jedná se o travní porosty v údolní nivě vodního
toku. Dané pozemky jsou nezastavitelné, jsou součástí plochy změny v krajině – navržené
přírodní plochy lokality 4_ 46 Červený Hrádek - krajina. Předmětný pozemek je dle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního systému ekologické stability
(ÚSES). Konkrétně se jedná o navržený dosud nefunkční lokální biokoridor č. PM028 K64/033. Pozemek dále sousedí s Hrádeckým potokem, jehož záplavové území nebylo
dosud správcem toku vyhlášeno.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky vymezené
skladebné části ÚSES.
Zařazení pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
028
Námitka, kterou podala dne 9. 11. 2015 pod č. j. MMP/273108/15 Mgr. Eva Adamcová, Česká Bříza
197, 330 11 Česká Bříza se týká zařazení pozemků č. par. 587, 596, 599 v katastrálním území
Doudlevce do plochy smíšené obytné. Dále je v námitce požadováno zúžení biokoridoru na pozemku
č. par. 599 směrem ke stráni.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
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rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
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Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 587, 596, 599 k. ú
Doudlevce navazují částečně na dříve vymezené zastavitelné plochy lokality 3_67
Zborovská, které dosud nebyly využity. Pozemky jsou v současnosti nezastavěné, jsou
zemědělsky využívané, nejsou napojené na hlavní komunikační síť.
Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
029
Námitka, kterou podal dne 9. 11. 2015 pod č. j. MMP/273606/15 Ing. Jiří Ondra, Hrádecká 425/73,
312 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 320 v katastrálním území Červený Hrádek do plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
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Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. V části Červený Hrádek je návrhem územního
plánu vymezen dostatek zastavitelných ploch určených pro bydlení, které nebyly dosud
využity. Předmětný pozemek č. 320 k. ú. Červený Hrádek leží jižně od stávající obytné
zástavby Červeného Hrádku, která je urbanisticky dotvořená, ve vztahu ke krajinnému
zázemí lokality 4_46 Červený Hrádek-krajina ukončená. Pozemek je v současnosti
nezastavěný, zemědělsky využívaný.
Jeho nové začlenění do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
030
Námitka, kterou podali dne 9. 11. 2015 pod č. j. MMP/274404/15 Ing. Josef Liška a Libuše Lišková,
Slovanská 32/67, 326 00 Plzeň, Ing. Petr Liška, Malostranská 427/49, 326 00 Plzeň, Luděk Živný a
Štěpánka Živná, Samaritská 204/14, 301 00 Plzeň se týká možnosti postavit na pozemcích č. par.
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1153/1, 1153/7, 1153/9, 1153/2 v katastrálním území Božkov rekreační objekt o zastavěné ploše do
100 m².

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu
D. Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná změna/námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Daný
pozemek byl v platném územním plánu zařazen do nezastavitelných ploch urbanistické
zeleně s funkčním využitím zahrady (ZH), s dominantním využitím jako okrasné a užitkové
zahradní kultury ve kterých bylo umožněno realizovat objekt pro individuální rekreaci, který je
určen výlučně pro individuální rekreaci (rekreační chatu, rekreační domek, zahrádkářská
chata) v rozsahu od 36 m² do 100 m² podle velikosti pozemku. Pro dané pozemky 1153/1,
1153/2, 1153/7, 1153/9 k. ú. Božkov je v návrhu ÚPP navrženo využití pro rekreaci, na
pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu určenou pro individuální rekreaci.
V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace je stanovena velikost zastavěné
plochy rekreačním objektem 25 m² na základě odtrženosti/odloučenosti plochy rekreace od
stávající zástavby a tím nárok na vysoké náklady pro realizaci technické infrastruktury.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je
navrženo námitce vyhovět částečně, pro dané pozemky bude v závazném schématu
D. Rekreace - prostorová regulace stanovena maximální velikost zastavěné plochy objektu
určeného pro individuální rekreaci 80 m² na základě obdobné struktury navržené v blízké
lokalitě 2_29 V Bukové. Umožnění realizace větších objektů určených k individuální rekreaci
by výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter části přírodní lokality, která je
určena pro rekreaci a nikoliv pro bydlení.
031
Připomínka, kterou podala dne 9. 11. 2015 pod č. j. MMP/274514/15 IKO stavby s.r.o., Koterovská
574/177, 326 00 Plzeň se týká rozšíření zastavitelné plochy smíšené obytné na pozemky č. par.
1001/2, 982/46, 982/56, 982/57, 982/59 v katastrálním území Újezd.
36

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná připomínka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze
základních principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného
zadání, a to nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské
půdy. V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených
obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
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bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. V části Újezd je návrhem územního plánu
vymezen dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, dosud nevyužitých. Předmětné pozemky
č. 982/46, 982/56, 982/57, 982/59, 1001/2, k. ú. Újezd leží východně od zastavitelné plochy
určené pro bydlení, lokalitě Na Dražkách. Pozemky jsou v současnosti nezastavěné,
zemědělsky využívané.
Pozemky jsou zařazeny do II. třídy ochrany zemědělské půdy, která je vysoce chráněná a
zastavitelná jen podmíněně. Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných není
v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
032
Námitka, kterou podala dne 10. 11. 2015 pod č. j. MMP/275274/15 Naděžda Červená, Chotíkovská
140/15, 318 00 Malesice se týká nesouhlasu se začleněním pozemků č. par. 1333, 1335 do ploch
přírodních a do lokálního biocentra. V námitce je požadováno ponechat pozemky jako ornou půdu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
V roce 2004 byla v katastrálním území Malesice zahájena komplexní pozemková úprava.
Vlastníky pozemků, kteří se při pozemkové úpravě stanou účastníky řízení, pozemkový úřad
o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí. Vlastníci pozemků řešených v
pozemkových úpravách si zvolí sbor zástupců (dále jen "sbor"), který zastupuje vlastníky
především ve věci návrhu plánu společných zařízení, popřípadě jedná za vlastníky na
základě a v rozsahu jejich zplnomocnění. Sbor se volí po zahájení řízení o pozemkových
úpravách na úvodním jednání.
Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných
zařízení, kterými jsou zejména opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo
lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně; protierozní opatření
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pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné
příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně; vodohospodářská opatření
sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako
nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně; opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní
systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy
a podobně. V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo
o rekonstrukce, popřípadě modernizace staveb stávajících.
Plán společných zařízení schválí zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad před předložením
plánu společných zařízení zastupitelstvu obce prokazatelně seznámí s tímto plánem sbor
zástupců vlastníků. Tento postup platí i v případě změny již schváleného plánu společných
zařízení.
Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, mohou být převedeny do
vlastnictví obce. Takové pozemky může vlastnit i jiná osoba, pokud má společné zařízení
sloužit veřejnému zájmu.
Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu jeho zpracovávání projednávat nové uspořádání
pozemků s dotčenými vlastníky pozemků. Svůj souhlas, případně nesouhlas, vlastníci
potvrdí podpisem na soupisu nových pozemků.
V případě, kdy se vlastník pozemku k novému uspořádání pozemků nevyjádří, vyzve jej
pozemkový úřad, aby tak učinil ve lhůtě 15 dnů. Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené
pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s novým uspořádáním pozemků souhlasí.
Pozemkový úřad oznámí na své úřední desce a zároveň na úředních deskách dotčených
obcí, kde je možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu; návrh musí být
vystaven též v dotčené obci. O vystavení návrhu pozemkový úřad vyrozumí známé účastníky
a současně jim sdělí, že v této době mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a
připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se
nepřihlíží.
V případě komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malesice byl plán společných zařízení
(obsahující územní systém ekologické stability) schválen ve sboru zástupců vlastníků
pozemků, jehož předsedou byl pan Ing. Josef Červený, dne 15. 06. 2009 a to bez
výhrad.
Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 9 – Malesice byl plán společných zařízení
schválen na veřejném zasedání usnesením č. 35/2009 ze dne 10. 07. 2009.
K plánu společných zařízení se vyjádřily dotčené orgány státní správy, jejichž
podmínky byly projektantem KPÚ akceptovány.
Plán společných zařízení byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na MO Plzeň 9 Malesice a na Pozemkovém úřadu Plzeň.
Vyvěšení plánu společných zařízení bylo účastníkům řízení oznámeno veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MO Plzeň 9 - Malesice ve dnech od 6. 11.
2009 do 23. 11. 2009 a na úřední desce Pozemkového úřadu Plzeň ve dnech od 6. 11.
2009 do 23. 11. 2009.
Pozemková úprava byla zahájena v roce 2004 a probíhala až do roku 2014, kdy byla 30.
7. 2014 zapsána do Katastru nemovitostí.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
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Vymezení systému ekologické stability (ÚSES), zajišťujícího uchování a reprodukci
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření
základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§4) orgány územního plánování a ochrany
přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a
státní správy lesního hospodářství.
Předmětné pozemky jsou součástí navrženého dosud nefunkčního lokálního biocentra č.
K50/105 Malesice. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a
uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
V roce 2013 byla povedena koncepční systémová revize ÚSES celoměstského významu, a
to zpřesnění vymezení, ale i návrh nových skladebných částí územního systému ekologické
stability a jeho koordinace s funkčními plochami ÚPMP - vymezení odpovídajícího funkčního
využití (dle ÚPP - plochy s rozdílným způsobem využití).
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Námitka, která byla uplatněna po veřejném projednání, byla uplatněna již v předchozí fázi
po společném jednání formou připomínky. Tomuto požadavku bylo vyhověno již před
veřejným projednáním, v navržených plochách přírodních (i s vymezeným navrženým
dosud nefunkčním prvkem územního systému ekologické stability) je možno dle
příslušného regulativu způsobu využití umožněno zemědělsky hospodařit, námitka je
tedy bezpředmětná.
Dle vyjádření Ministerstva Zemědělství ČR, zda je pro přidělení dotace na zemědělskou
půdu podstatná evidence dle katastru nemovitosti nebo přímo to, jak je pozemek znázorněn
v územním plánu bylo sděleno následující:
Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace do oblasti zemědělství zejména prostřednictvím
Přímých plateb, Společné organizace trhu a Programu rozvoje venkova. Z pohledu přímých
plateb je jedinou podmínkou evidence pozemku v registru LPIS, potažmo registru sadů či
chmelnic. (www.lpis.cz; http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/)
V rámci Jednotné platby na plochu lze žádat o poskytnutí finanční podpory na ornou půdu,
travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad či jinou kulturu, která je vedená v Evidenci půdy
podle uživatelských vztahů (zákon č. 252/1997 Sb.). Vazba na Územní plán a poskytnutí
přímých plateb je teoreticky možná pouze v případech, kdy územní plán města zahrnuje
oblasti, které budou vyňaty ze zemědělského půdního fondu (komunikace, stavby atp.) a tím
by byly změněny podmínky zemědělského podnikání na daném území. Pak samozřejmě
nemohou být přímé platby, které jsou poskytovány na hektar aktivním zemědělcům,
poskytovány a zemědělské subjekty na dotace mít nárok nebudou, úměrně podle toho, jaká
rozloha půdy byla z evidence vyřazena.
V případě Společné organizace trhu je rovněž kontrolováno, zda jsou předmětné pozemky
evidovány v LPIS.
Z hlediska plošných podpor v rámci Programu rozvoje venkova na zemědělské půdě nemá
územní plán přímý dopad. Je však nutno tento zohledňovat zejména z pohledu žadatele, kdy
v rámci plánování dlouhodobých závazků (Agroenvironmentálně - klimatická opatření,
ekologické zemědělství) musí žadatel zvážit, zda je i s ohledem na možné aktivity v rámci
územního plánu (povolení k zastavění území atd.) schopen plnit víceletý závazek. Tato část
by měla být řešena v případě nájemců na úrovní nájemní smlouvy. Z hlediska
společenského zájmu (např. výstavba obchvatu – záběr ve veřejném zájmu) je toto pokryto
nastavením umožnění výjimky z plnění. U lesnických opatření je možný vliv identifikovat u
zalesňování zemědělské půdy. V tomto případě je vše řešeno již v rámci žádosti o vyjmutí
půdy ze zemědělského půdního fondu do Pozemku určeného k plnění funkce lesa. Pokud
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tam je blokace v rámci územního plánování (vyšší zájem) nepovolí se v rámci řízení
požadovaná změna. Nemá to tedy přímý dopad, resp. žadatel se to dozví hned na začátku.
Z pohledu projektových opatření Programu rozvoje venkova nemá opět územní plán přímý
vliv na poskytnutí dotace – pouze v případě vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního
fondu ztrácí žadatel zpravidla nárok na body v rámci preferenčního hodnocení projektů.
033
Námitka, kterou podal dne 10. 11. 2015 pod č. j. MMP/275279/15 Ing. Josef Červený, Chotíkovská
140/15, 318 00 Malesice se týká nesouhlasu se začleněním pozemků č. par. 1331, 1333, 1335 do
ploch přírodních a do lokálního biocentra. V námitce je požadováno ponechat pozemky jako ornou
půdu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
V roce 2004 byla v katastrálním území Malesice zahájena komplexní pozemková úprava.
Vlastníky pozemků, kteří se při pozemkové úpravě stanou účastníky řízení, pozemkový úřad
o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí.
Vlastníci pozemků řešených v pozemkových úpravách si zvolí sbor zástupců (dále jen
"sbor"), který zastupuje vlastníky především ve věci návrhu plánu společných zařízení,
popřípadě jedná za vlastníky na základě a v rozsahu jejich zplnomocnění. Sbor se volí po
zahájení řízení o pozemkových úpravách na úvodním jednání.
Návrhu nového uspořádání pozemků vlastníků předchází zpracování plánu společných
zařízení, kterými jsou zejména opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo
lesní cesty, mostky, propustky, brody, železniční přejezdy a podobně; protierozní opatření
pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné
příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně; vodohospodářská opatření
sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami jako
nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné hráze, suché poldry a podobně; opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako místní územní
systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní úpravy
a podobně. V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo
o rekonstrukce, popřípadě modernizace staveb stávajících.
Plán společných zařízení schválí zastupitelstvo obce. Pozemkový úřad před předložením
plánu společných zařízení zastupitelstvu obce prokazatelně seznámí s tímto plánem sbor
zástupců vlastníků. Tento postup platí i v případě změny již schváleného plánu společných
zařízení.
Pozemky, na nichž jsou návrhem umístěna společná zařízení, mohou být převedeny do
vlastnictví obce. Takové pozemky může vlastnit i jiná osoba, pokud má společné zařízení
sloužit veřejnému zájmu.
Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu jeho zpracovávání projednávat nové uspořádání
pozemků s dotčenými vlastníky pozemků. Svůj souhlas, případně nesouhlas, vlastníci
potvrdí podpisem na soupisu nových pozemků.
V případě, kdy se vlastník pozemku k novému uspořádání pozemků nevyjádří, vyzve jej
pozemkový úřad, aby tak učinil ve lhůtě 15 dnů. Pokud se vlastník ve lhůtě stanovené
pozemkovým úřadem nevyjádří, má se za to, že s novým uspořádáním pozemků souhlasí.
Pozemkový úřad oznámí na své úřední desce a zároveň na úředních deskách dotčených
obcí, kde je možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu; návrh musí být
vystaven též v dotčené obci. O vystavení návrhu pozemkový úřad vyrozumí známé účastníky
a současně jim sdělí, že v této době mají poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky
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a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se
nepřihlíží.
V případě komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malesice byl plán společných zařízení
(obsahující územní systém ekologické stability) schválen ve sboru zástupců vlastníků
pozemků, jehož předsedou jste byl přímo Vy, dne 15. 06. 2009 a to bez výhrad.
Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 9 – Malesice byl plán společných zařízení
schválen na veřejném zasedání usnesením č. 35/2009 ze dne 10. 07. 2009.
K plánu společných zařízení se vyjádřily dotčené orgány státní správy, jejichž
podmínky byly projektantem KPÚ akceptovány.
Plán společných zařízení byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na MO Plzeň 9 Malesice a na Pozemkovém úřadu Plzeň.
Vyvěšení plánu společných zařízení bylo účastníkům řízení oznámeno veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MO Plzeň 9 - Malesice ve dnech od 6. 11.
2009 do 23. 11. 2009 a na úřední desce Pozemkového úřadu Plzeň ve dnech od 6. 11.
2009 do 23. 11. 2009.
Pozemková úprava byla zahájena v roce 2004 a probíhala až do roku 2014, kdy byla 30.
7. 2014 zapsána do Katastru nemovitostí.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Vymezení systému ekologické stability (ÚSES), zajišťujícího uchování a reprodukci
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření
základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§4) orgány územního plánování a ochrany
přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a
státní správy lesního hospodářství.
Předmětné pozemky jsou součástí navrženého dosud nefunkčního lokálního biocentra č.
K50/105 Malesice. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a
uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
V roce 2013 byla povedena koncepční systémová revize ÚSES celoměstského významu, a
to zpřesnění vymezení, ale i návrh nových skladebných částí územního systému ekologické
stability a jeho koordinace s funkčními plochami ÚPMP - vymezení odpovídajícího funkčního
využití (dle ÚPP - plochy s rozdílným způsobem využití).
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Námitka, která byla uplatněna po veřejném projednání, byla uplatněna již v předchozí fázi
po společném jednání formou připomínky. Tomuto požadavku bylo vyhověno již před
veřejným projednáním, v navržených plochách přírodních (i s vymezeným navrženým
dosud nefunkčním prvkem územního systému ekologické stability) je možno dle
příslušného regulativu způsobu využití umožněno zemědělsky hospodařit, námitka je
tedy bezpředmětná.
Dle vyjádření Ministerstva Zemědělství ČR, zda je pro přidělení dotace na zemědělskou
půdu podstatná evidence dle katastru nemovitosti nebo přímo to, jak je pozemek znázorněn
v územním plánu bylo sděleno následující:
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Ministerstvo zemědělství poskytuje dotace do oblasti zemědělství zejména prostřednictvím
Přímých plateb, Společné organizace trhu a Programu rozvoje venkova. Z pohledu přímých
plateb je jedinou podmínkou evidence pozemku v registru LPIS, potažmo registru sadů či
chmelnic. (www.lpis.cz; http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/)
V rámci Jednotné platby na plochu lze žádat o poskytnutí finanční podpory na ornou půdu,
travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad či jinou kulturu, která je vedená v Evidenci půdy
podle uživatelských vztahů (zákon č. 252/1997 Sb.). Vazba na Územní plán a poskytnutí
přímých plateb je teoreticky možná pouze v případech, kdy územní plán města zahrnuje
oblasti, které budou vyňaty ze zemědělského půdního fondu (komunikace, stavby atp.) a tím
by byly změněny podmínky zemědělského podnikání na daném území. Pak samozřejmě
nemohou být přímé platby, které jsou poskytovány na hektar aktivním zemědělcům,
poskytovány a zemědělské subjekty na dotace mít nárok nebudou, úměrně podle toho, jaká
rozloha půdy byla z evidence vyřazena.
V případě Společné organizace trhu je rovněž kontrolováno, zda jsou předmětné pozemky
evidovány v LPIS.
Z hlediska plošných podpor v rámci Programu rozvoje venkova na zemědělské půdě nemá
územní plán přímý dopad. Je však nutno tento zohledňovat zejména z pohledu žadatele, kdy
v rámci plánování dlouhodobých závazků (Agroenvironmentálně - klimatická opatření,
ekologické zemědělství) musí žadatel zvážit, zda je i s ohledem na možné aktivity v rámci
územního plánu (povolení k zastavění území atd.) schopen plnit víceletý závazek. Tato část
by měla být řešena v případě nájemců na úrovní nájemní smlouvy. Z hlediska
společenského zájmu (např. výstavba obchvatu – záběr ve veřejném zájmu) je toto pokryto
nastavením umožnění výjimky z plnění. U lesnických opatření je možný vliv identifikovat u
zalesňování zemědělské půdy. V tomto případě je vše řešeno již v rámci žádosti o vyjmutí
půdy ze zemědělského půdního fondu do Pozemku určeného k plnění funkce lesa. Pokud
tam je blokace v rámci územního plánování (vyšší zájem) nepovolí se v rámci řízení
požadovaná změna. Nemá to tedy přímý dopad, resp. žadatel se to dozví hned na začátku.
Z pohledu projektových opatření Programu rozvoje venkova nemá opět územní plán přímý
vliv na poskytnutí dotace – pouze v případě vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního
fondu ztrácí žadatel zpravidla nárok na body v rámci preferenčního hodnocení projektů.
034
Námitka, kterou podal dne 9. 11. 2015 pod č. j. MMP/275282/15 Ing. Pavel Stelzer, Vejprnická 677/67,
318 00 Plzeň se týká možnosti výstavby rekreační oblasti (aquapark, léčebna, fitness apod.).

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění: Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen
stav území. Námitce bylo vyhověno formou doplnění regulativu způsobu využití pro plochy
občanského vybavení, požadované stavby a zařízení byly doplněny do části přípustné
využití.
035
Námitka, kterou podali dne 10. 11. 2015 pod č. j. MMP/275628/15 MUDr. Antonín Straka, K.
Hradeckého 1110, 386 01 Strakonice, Antonín Straka a Radka Straková, č. p. 83, 386 01 Jinín,
Jaroslava Vestinová, Máchova 895, 386 01 Strakonice se týká zařazení pozemku č. par. 1125
v katastrálním území Božkov do plochy bydlení čisté pro výstavbu rodinných domů.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
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nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
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Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 1125, k. ú. Božkov leží
západně od stávající obytné zástavby. Pozemek je v současnosti nezastavěný, zemědělsky
využívaný, je součástí přírodních ploch stávajících i navržených. Nachází se ve výrazné
poloze na horizontu nad svahy vymezujícími nivu řeky Úslavy. Z hlediska urbanistické
koncepce a ochrany hodnot v území je nutné ponechat dosud nezastavěné pozemky bez
zástavby.
Část pozemku je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního
systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržený nadregionální
biokoridor č. K64/027 - K64/028, který je vymezen v nadřazené územně plánovací
dokumentaci - Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje. Cílem vymezení ÚSES je
zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na okolní stabilní ekosystémy,
podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování významných krajinných
fenoménů.
Nové začlenění předmětného pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu
s principy územního plánu výše popsanými.
036
Námitka, kterou podal dne 10. 11. 2015 pod č. j. MMP/275639/15 Josef Hodek, Akátová 311, 332 09
Štěnovice se týká vrácení pozemku č. par. 1227/11 k. ú. Valcha z územní rezervy do zastavitelné
plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Námitka požadující změnu využití území z územní rezervy na zastavitelné plochy smíšené
obytné je bezpředmětná. Pozemek č. 1227/11 k. ú. Valcha je součástí zastavitelné části
lokality 3_51a V lukách určené pro rozvoj bydlení.
037
Námitka zástupce veřejnosti, kterou podal na základě zplnomocnění od více než 200 občanů obce
dne 10. 11. 2015 pod č. j. MMP/276832/15 Mgr. Ladislav Toušek Ph.D., Borská 53/A, 301 00 Plzeň se
týká zrušení koridorů Dk-1, DK-2, DK-3 a podnětu KÚPK ke změně nadřazené územně plánovací
dokumentace. Dále je požadováno vyjmutí veřejně prospěšných staveb S1, S2, S3, S10, S11, S14.
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Dalším požadavkem je podmínit výstavbu v lokalitě 3_2 Americká-Sirkova vydáním regulačního plánu.
Dále je požadováno podmínit výstavbu v lokalitě 2_9 Kasárna Slovany vydáním regulačního plánu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad1:
Současný stav Klatovské ulice, která byla v minulosti přebudována z reprezentativní městské
třídy na dopravně významnou čtyřpruhovou komunikaci, je dopravně-urbanistickým
problémem města. Pro vytvoření podmínek pro navrácení její původní funkce, tj. pro snížení
jejího dopravního zatížení, územní plán navrhuje souběžné dopravní propojení v trase
Sukova – Borská – Přemyslova – Karlovarská. Propojení ve shodě s nadřazenou územně
plánovací dokumentací „Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“ slouží též jako
průjezdní úsek silnice I/27. Předpokladem pro vydání územního plánu je soulad územního
plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Úkolem územního plánu je tuto
nadřazenou územně plánovací dokumentaci respektovat a koridor zpřesňovat. Propojení se
skládá ze tří částí, severního úseku Přemyslova - Karlovarská, jižního úseku Sukova –
Borská a středního úseku Borská – Přemyslova. Prostory pro vedení komunikací jsou
navrženy v úseku Sukova – Mže jako „uliční prostory významných ulic“, v úseku Mže –
Karlovarská jako „estakáda“. Dopravní řešení přeložky silnice I/27 v celém úseku Sukova –
Karlovarská bylo v úsporné variantě, dokumentované podrobnou technickou studií,
schváleno ZMP usnesením č. 133 dne 8. 4. 2010.
Úsek Přemyslova – Karlovarská.
Severní předměstí s počtem cca 50 tisíc obyvatel má hlavní dopravní napojení orientováno
přímo na střed města do sadů Pětatřicátníků a dále na Klatovskou třídu. V nezatíženějším
úseku dosahují celodenní intenzity obousměrně téměř 60 tis. vozidel. Nejúčinnější stavbou,
která radikálně sníží zatížení Karlovarské a přesměruje výraznou část dopravy mimo
Klatovskou ulici je propojení Přemyslova – Karlovarská. Propojení je řešeno dvoupruhovou
sběrnou komunikací vedenou na estakádě přes nivu Mže. Návrh koridoru nemá jen pozitivní
přínosy. Nevýhodou je zásah estakády do nivy Mže a převedení intenzit ne mimo střed
města, ale pouze na okraj centra. Možnost zklidnění Klatovské převažuje nad uvedenými
nedostatky. Pro stavbu je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-3 Přemyslova –
Karlovarská, průjezdní úsek silnice I/27“. Z hlediska společenského významu zklidnění
Karlovarské a Klatovské je vymezený koridor zařazen mezi veřejně prospěšné stavby pod
označením S-3. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný
správní úřad vydal k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné
závazné stanovisko.
Úsek Borská – Přemyslova.
Tvoří paralelní úsek ke střední části stávajícího přetíženého propojení Klatovská –
Karlovarská a umožní tak zklidnění těchto komunikací. Úsek je až na výjimky veden ve
stávajících uličních profilech. Nevýhodou je vznikající hlukové a emisní zatížení souběžných
uličních front v ulicích Kotkova a Korandova a na Husově náměstí. U stávajících obytných
objektů bude nutné provést změnu jejich využití na nebytové funkce. Možnost zklidnění
Klatovské třídy převažuje nad uvedenými nevýhodami. Propojení je tvořeno sběrnými
komunikacemi. Pro navržené propojení je vymezen koridory pro pozemní komunikace „DK-2
Hálkova – Přemyslova, průjezdní úsek silnice I/27“. Z důvodu společenského významu
zklidnění Klatovské je úsek zařazen mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-2.
Úsek Sukova – Borská
Od jihu do města je vedena silnice I/27 v nové trase, která je ukončena v okružní křižovatce
Sukova – Folmavská. Z této křižovatky se doprava vrací do původní trasy na Klatovskou, po
které směřuje převážně do centra nebo na Severní předměstí. I přes to, že část dopravy na
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Sever bude vedena po západním okruhu, je nutné pro zklidnění Klatovské do uliční sítě
doplnit propojení Sukova – Borská. Navržený uliční prostor nemá jen funkci dopravního
propojení, ale stane se též celoměstsky významnou urbanistickou osou a umožnuje dopravní
připojení rozvojové lokality 3_68b Zelený trojúhelník. Propojení je v souvislosti s navazujícími
úseky Borská – Přemyslova a Přemyslova – Karlovarská a ve shodě s nadřazenou územně
plánovací dokumentací využito pro vedení průjezdního úseku silnice I/27, charakterem se ale
jedná o běžnou sběrnou komunikaci vedenou v uličním prostoru městského typu. Pro
dopravní propojení je vymezen koridor pro pozemní komunikaci DK-1 „DK-1 Sukova –
Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27 včetně propojení do prodloužené Čermákovy ulice a
křižovatky s Goldscheiderovou ulicí“. Stavba je vzhledem k společenskému významu
zklidnění Klatovské a vzhledem k společenskému významu vzniku nové urbanistické osy
Sukova – Borská zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-1. Na základě
provedeného zjišťovacího řízení rozhodl správní orgán, kterým je Krajský úřad Plzeňského
kraje, odbor životního prostředí, že komunikace v úseku Sukova – Borská nemá významný
vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzována dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Vypuštění koridorů DK-1, DK-2 a DK-3 by bylo v rozporu se sledovaným cílem zklidnění
Klatovské. Pro snížení intenzit na Klatovské je nejvíce účinné právě propojení Sukova –
Borská – Přemyslova – Karlovarská, což vyplývá z jeho souběžnosti s trasou Karlovarská –
Klatovská. Západní (ale i východní) část městského okruhu vzhledem k jinému směrování
přebírá z Klatovské jen některé dopravní vztahy a dosahuje tak jen omezeného snížení
dopravního zatížení této komunikace.
Z hlediska dopadu návrhu ÚPP na krajinný ráz (zejména průtahu I/27) bylo vydáno
stanovisko OŽP MMP: U lokality 1_50 Lochotínský park, 1_52 Lochotínské louky: vymezený
koridor DK-3 Přemyslova- Karlovarská upozorňujeme na skutečnost, že průjezdní úsek
silnice I/27 umísťovaný převážně do ploch přírodních je problematický z hlediska zásahu do
krajinného rázu a do VKP Lochotínský park a rovněž z hlediska deklarovaného rekreačního
využití celého území. Považujeme za vhodné, návrh podrobit širší odborné diskusi před
schválením ÚP. Na dohodovacím řízení s OŽP MMP bylo dohodnuto respektování
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje v jejich aktuální verzi jako nadřazené
dokumentace.
Ad2:
Navržené veřejně prospěšné stavby S-1, S-2, S-3, S-10, S-11 a S-14 jsou stavbami pro
veřejnou dopravní infrastrukturu a jsou určené k rozvoji nebo ochraně území města Plzně.
Veřejně prospěšné stavby „S-1 Sukova – Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27 včetně
napojení do prodloužené Čermákovy ulice a křižovatky s Goldscheiderovou ulicí“, „S-2
Hálkova – Přemyslova, průjezdní úsek silnice I/27“ a „S-3 Přemyslova – Karlovarská,
průjezdní úsek silnice I/27“ umožní ochránit centrum města, konkrétně Klatovskou ulici a
sady Pětatřicátníků před nadměrnými dopravními zátěžemi. Veřejně prospěšná stavba „S-10
Napojení lokality 1_38 Vinice sever“ umožní rozvoj „1_38 Vinice – sever“, veřejně prospěšná
stavba „S-11 Městský okruh, úsek Zborovská – Klatovská“ je důležitou částí městského
okruhu a umožňuje převést část průjezdné dopravy procházející přes centrum města na
městský okruh, veřejně prospěšná stavby „S-14 Alej Svobody, propojení na západní část
městského okruhu“ vytváří napojení jižní části Severního předměstí na západní část
městského okruhu a chrání tak centrum města před průjezdnou dopravou a současně
zajištěním dopravní přístupnosti umožňuje rozvoj lokality 1_38. Z výše uvedených důvodů
jsou pro dosažení cílů ÚPP a pro správnou funkci komunikační sítě tyto koridory nezbytné.
Ad3:
Byla prověřena a posouzena potřeba zpracování regulačního plánu pro lokality 3_2
Americká – Sirková a 2_9 Kasárna Slovany. V případě zpracování regulačního plánu by
v území byly stanoveny jasné a jednoznačné podmínky pro zástavbu a veřejná prostranství,
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tedy především funkční a prostorová regulace, vč. podmínek pro dopravní a technickou
infrastrukturu, avšak při sebemenší změně záměru nebo podmínek v území by byla nutná
změna RP, jejíž pořízení, zpracování a schválení by bylo časově velmi náročné.
Forma předepsané územní studie zajišťuje stejnou podrobnost řešení, umožňuje však určité
odchýlení při rozhodování vyvolané dílčí změnou záměru nebo podmínek v území
(neodporujících veřejnému zájmu), které jsou v rámci takto složitého území předvídatelné
a někdy i nezbytné.
Z hlediska minimální velikosti parku byla rozloha opětovně posouzena s tím, že minimální
velikost 2 ha je pro danou lokalitu adekvátní. Ostatní požadavky přesahují podrobnost
základních podmínek pro studii v kapitole 10, budou zpřesněny následně v zadání pro tuto
územní studii.
038
Námitka, kterou podala dne 10. 11. 2015 pod č. j. MMP/276805/15 Martina Dobrá, Husova 739/46,
301 00 Plzeň se týká nesouhlasu s výstavbou obchvatu přes Husovo náměstí.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Současný stav Klatovské ulice, která byla v minulosti přebudována z reprezentativní městské
třídy na čtyřpruhovou komunikaci, je dopravně-urbanistickým problémem města. Pro
vytvoření podmínek pro navrácení její původní funkce, tj. pro snížení jejího dopravního
zatížení, územní plán navrhuje souběžné dopravní propojení v trase Sukova – Borská –
Přemyslova – Karlovarská. Propojení ve shodě s nadřazenou územně plánovací
dokumentací „Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“ slouží též jako průjezdní úsek
silnice I/27. Předpokladem pro vydání územního plánu je soulad územního plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Úkolem územního plánu je tuto nadřazenou
územně plánovací dokumentaci respektovat a koridor zpřesňovat. S vedením koridoru
souhlasilo ŘSD, Ministerstvo dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Propojení se skládá ze tří částí, severního úseku Přemyslova Karlovarská, jižního úseku Sukova – Borská a středního úseku Borská – Přemyslova.
Prostory pro vedení komunikací jsou navrženy v úseku Sukova – Mže jako „uliční prostory
významných ulic“, v úseku Mže – Karlovarská jako „estakáda“. Dopravní řešení přeložky
silnice I/27 v celém úseku Sukova – Karlovarská bylo v úsporné variantě, dokumentované
podrobnou technickou studií, schváleno ZMP us. č. 133 dne 8. 4. 2010. Úsek Borská –
Přemyslova procházející přes Husovo náměstí tvoří paralelní úsek ke střední části
stávajícího přetíženého propojení Klatovská – Karlovarská a umožní tak zklidnění těchto
komunikací. Úsek je až na výjimky veden ve stávajících uličních profilech. Nevýhodou je
vznik hlukového a emisního zatížení souběžných uličních front v ulicích Kotkova a
Korandova a na Husově náměstí. U stávajících obytných objektů bude nutné provést změnu
jejich využití na nebytové funkce. Možnost zklidnění Klatovské třídy převažuje nad
uvedenými nevýhodami. Propojení je tvořeno sběrnými komunikacemi. Pro navržené
propojení je vymezen koridory pro pozemní komunikace „DK-2 Hálkova – Přemyslova,
průjezdní úsek silnice I/27“. Z důvodu společenského významu zklidnění Klatovské ulice je
úsek zařazen mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-2.
039
Námitka, kterou podali dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/276449/15 Ing. Vojtěch Rais, Malý Bolevec 97,
323 00 Plzeň, Jana Burešová, K Prokopávce 2, 323 00 Plzeň, MUDr. Květuše Zikmundová,
Karlovarská 134, 323 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 1931, 1932, 1933, 1935, 1936/1,
1936/2, 1936/3, 1936/4 v katastrálním území Bolevec do ploch smíšených obytných.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
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Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
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300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 1931, 1932, 1933,
1935, 1936/1, 1936/2, 1936/3, 1936/4 k. ú. Bolevec leží mezi železniční tratí a zastavitelnou
částí lokality 1_13a Malý Bolevec. Pozemky jsou v současnosti nezastavěné, zemědělsky
využívané, z velké části jsou zasaženy ochranným pásmem železnice. Současně je
v navazujícím území dostatek zastavitelných ploch pro bydlení dosud nevyužitých.
Pozemky jsou součástí nejvýznamnější plzeňské rekreační oblasti Boleveckých rybníků, jejíž
rozvoj vychází ze schváleného koncepčního materiálu „Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké
rybníky v Plzni (AS Hysek, 2006). Rekreační oblast Bolevecké rybníky navazuje na obytné
sídlištní soubory s vysokou hustotou obyvatel a nedostatečnými podmínkami pro každodenní
rekreaci ve vlastním obytném území. Poskytuje širokou nabídku rekreačních možností.
Cílem rozvoje této rekreační oblasti s mimořádně hodnotným přírodním prostředím a
vysokou návštěvností je ochrana těchto přírodních a krajinných hodnot s citlivým rozvojem
rekreační vybavenosti. Cílem je rovněž nahradit v rekreační oblasti intenzivní zemědělské
hospodaření převedením orných půd na travní porosty a zabránit splachům přebytečných
živin do litorálů vodních nádrží.
Rekreační oblast Bolevecké rybníky byla klasifikována jako území s vysokým stupněm
ochrany krajinného rázu (I. pásmo ochrany) s cílem respektovat soustavu Boleveckých
rybníků jako historickou krajinářskou úpravu s významnými krajinářsko-estetickými
hodnotami, chránit jedinečné scenérie přírodě blízkých lokalit břehových partií rybníků a
okolních lesních porostů a chránit celé území rekreační oblasti před vizuálním znečištěním
drobnými stavbami a zařízeními rekreační infrastruktury.
Pozemky p. č. 1936/1, 1936/2, 1936/3, 1936/4 se nachází v sousedství lesa, kde je dle
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno
ochranné pásmo 50 metrů, které je nezastavitelné.
Začlenění pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
040
Námitka, kterou podala dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/276450/15 Vladimíra Bradová, V Zápolí
221/26, 312 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 971/1 v katastrálním území Újezd do plochy
smíšené obytné.
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Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
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způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. V části Újezd je vymezeno dostatek
zastavitelných ploch pro bydlení dosud nevyužitých. Předmětný pozemek č. parc. 971/1 k. ú.
Újezd leží na východním okraji stávající obytné zástavby Újezdu, při silnici II/180. Pozemek
je v současnosti nezastavěný, zemědělsky využívaný. Pozemek je zařazen do II. třídy
ochrany zemědělské půdy, která je vysoce chráněná a zastavitelná jen podmíněně.
Začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
041
Připomínka, kterou podala dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/276451/15 obec Vejprnice se týká změny
funkční plochy ze zemědělské na ostatní krajinnou zeleň. Dále je požadováno upravit regulativ, tak
aby bylo možno realizovat smíšenou cyklostezku. A za třetí je požadováno, aby při komunikacích II. a
III. třídy bylo možno realizovat chodníky, cyklostezky.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad1:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Pozemky jsou dlouhodobě využívány pro zemědělskou činnost. Jedná se o ornou půdu v I. a
IV. třídě ochrany půd. Regulativ plochy s rozdílným způsobem využití pro plochu
zemědělskou umožňuje rovněž využití pro travní porosty, případně sady a drobné stavby pro
zlepšení využití plochy pro účely rekreace (např. přístřešky, odpočívadla, rozhledny a
vyhlídkové věže). Zařazení pozemků do ploch přírodních by nepřineslo výraznou změnu ve
způsobu využití.
Ad2:
Připomínka je bezpředmětná, v textu Územního plánu Plzeň je naplněna.
Návrh územního plánu rovněž obsahuje vedení greenway podél Vejprnického potoka ve
směru na Vejprnice. Trasa je navržena v těchto plochách s rozdílným způsobem využití:
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plochy dopravní infrastruktury – železnice, plochy lesní, plochy přírodní a plochy parku.
Regulativ těchto ploch připouští realizovat stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury, mezi něž spadají i greenways.
Ad3:
Připomínka je bezpředmětná, v textu Územního plánu Plzeň je již naplněna.
Silnice II/203 vedoucí ze Skvrňan do Vejprnic je v návrhu územního plánu součástí uličního
prostoru významných ulic, jehož součástí mohou být i zařízení veřejné, pěší a cyklistické
dopravy. Silnice III/2031 vedoucí z Křimic do Vejprnic je v návrhu územního plánu součástí
prostoru krajinného typu, v němž je možné též umístit souběžně vedené polní cesty, pěší a
cyklistické stezky nebo účelové komunikace sloužící pro obsluhu. Podél obou silnic lze tedy
realizovat stavby pro pěší a cyklistickou dopravu (chodníky, cyklostezky).
042
Námitka, kterou podala dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/276760/15 Zdeňka Divišová, Terezie Brzkové
62, 318 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 160/1 v katastrálním území Červený Hrádek u
Plzně do ploch smíšených obytných.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
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Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 160/1 k. ú. Červený
Hrádek, ležící na okraji stabilizované části Červeného Hrádku, je v současnosti dosud
nezastavěný, je již však částečně vymezen jako stabilizované území určené pro obytnou
zástavbu rodinnými domy (plochy smíšené obytné). V navazujícím území je navrženo
územním plánem dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, které nejsou dosud využité.
Nové začlenění celého pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy
územního plánu výše popsanými.
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043
Námitka, kterou podal dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/276794/15 JUDr. Radim Diviš, Plachého
1007/35, 301 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 315/1 v katastrálním území Červený Hrádek
u Plzně do ploch smíšených obytných.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
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Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 315/1 k. ú. Červený
Hrádek je v současnosti nezastavěný. Jeho severní a východní část je však v návrhu ÚP
Plzeň součástí stabilizované části Červeného Hrádku, lokality 4_6 Červený Hrádek –
K Fořtovně, obě části jsou tedy již dnes zastavitelné. Rozšíření zastavitelnosti i na navazující
část pozemku a změna využití, tedy začlenění zbývající části pozemku do ploch smíšených
obytných není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
044
Připomínka, kterou podal dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/276824/15 odbor správy infrastruktury MMP
se týká zařazení pozemků č. par.1912/1, 1912/2 v katastrálním území Bolevec do ploch občanského
vybavení – návrh.

Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (MŽP ČR, odbor výkonu státní správy III,
Hřímalého 11, Plzeň) zásadně nesouhlasí s navyšováním zastavitelných ploch
i vymezováním územních rezerv nad rámec návrhu ÚP Plzeň, předloženého k veřejnému
projednávání. Nesouhlas byl zopakován ze strany dotčeného orgánu v rámci následného
pokusu o dohodu, připomínce tedy nelze vyhovět ve smyslu návrhu zastavitelné plochy nebo
územní rezervy.
Připomínka byla vyřešena částečně návrhem „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení - návrh“. Tato část plochy je vymezena v plochách přírodních, platí tedy pro ni
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regulativ způsobu využití plochy přírodní. Rozsah pozemku byl na západní straně upraven
v souladu s koridorem územní rezervy pro železnici.
045
Námitka, kterou podala dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/276856/15 Věra Jindrová, K Ráji 22, 301 00
Plzeň se týká zařazení pozemku č. par.12424/2 v katastrálním území Plzeň do plochy smíšené
obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek,
dnes zastavěný objektem pro individuální rekreaci, byl v platném územním plánu zařazen do
zastavitelných ploch rekreačního území určeného pro rekreaci individuální, ve kterých bylo
umožněno realizovat objekt pro individuální rekreaci, který je určen výlučně pro individuální
rekreaci (rekreační chatu, rekreační domek, zahrádkářská chata) v rozsahu od 36 m² do 100
m² podle velikosti pozemku. Pro daný pozemek 12424/2 k. ú. Plzeň je v návrhu ÚPP
navrženo využití pro rekreaci, na pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu určenou
pro individuální rekreaci. V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace je
stanovena velikost zastavěné plochy rekreačním objektem 60 m².
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět v požadovaném rozsahu.
Z hlediska celkové koncepce města pozemek přímo navazuje na obytné území a je dobře
dostupný. Daný pozemek bude přičleněný k sousední lokalitě 1_15 Mikulka K Stráži a
navržen jako stabilizovaná plocha smíšená obytná.
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046
Námitka, kterou podala dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/276870/15 ABQ spol. s r.o., IČ 25203169,
Lesní 19, 312 00 Plzeň se týká nesouhlasu s vedením veřejně prospěšné stavby kanalizačního řadu
TK8 přes pozemky č. par. 2252, 2253/1 v katastrálním území Doubravka.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Trasa kanalizační stoky TK-8, která je veřejně prospěšnou stavbou, je umístěna na
pozemcích města tam, kde je to technicky možné. Vedení trasy po městských pozemcích,
které sousedí s pozemkem č. 2253/1, není možné z důvodu, že se zde nachází vodní tok a
do koryta vodního toku ani do jeho blízkosti kanalizaci nelze umístit. Proto je trasa
kanalizace navržena co nejblíže k okraji pozemku č. 2253/1. Další úsek je veden městským
pozemkem č. 2253/3. Odbočení trasy kanalizace z cesty přes cíp pozemku č. 2252 (dle
návrhu územního plánu se jedná o plochu přírodní - nezastavitelnou) bylo opětovně
prověřeno. Změna trasy není možná z důvodu nutnosti napojení kanalizace na lomový bod
stávající stoky, který se nachází v Hrádecké ulici. Návrh VPS byl převzat ze studie, další
upřesnění trasy kanalizace lze provést až v rámci následujícího stupně projektové
dokumentace, která bude zpracována do zaměření.
Z výše uvedeného podrobného zdůvodnění vyplývá, že námitce nelze vyhovět.
047
Námitka, kterou podala dne 11. 11. 2015 pod č. j. MMP/277160/15 Anna Vodáková, Železničářská
999/66, Plzeň se týká změny lesního pozemku č. par. 1532 v katastrálním území Černice na ostatní
plochu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Změna pozemku, který je katastrálně zařazený jako lesní pozemek, nelze provést procesem
v rámci vypořádání námitek a připomínek k návrhu územního plánu.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční
lokální biocentrum č. K64/020 Na hořejším Černicku. Pozemek je dále součástí významného
krajinného prvku (VKP) dle § 3 č. 7812 Lesní komplex Radyně.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny
a zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází
z podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k.
ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
048
Námitka, kterou podal dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/278333/15 Miloš Klír, Kralovická 20/1479, 323
00 Plzeň se týká nesouhlasu se zástavbou mezi Studentskou a Kralovickou ulicí.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
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Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji. Odkazuje se na námitku Ing. Ženíška, číslo 20. Nesouhlasí se zástavbou na
parkovišti mezi Studentskou a Kralovickou.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
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venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
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Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné. V těchto plochách není možné realizovat výstavbu žádných
objektů ani parkovišť, je možné zde umisťovat pouze prvky drobného mobiliáře (herní dětské
prvky, lavičky, pískoviště, hřiště apod.) pro rekreační pobyt – logicky - rezidentů sídliště.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
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Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
049
Námitka, kterou podali dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/278334/15 Ing. Zdeněk Pašek a Ing. Anna
Pašková, Plevňov 12, 334 01 Řenče, Ing. Zdeněk Pašek a Mgr. Eva Pašková, Brožíkova 2010/40,
301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se zařazením pozemků č. par. 7540, 7541/1, 7541/2 v katastrálním
území Plzeň do ploch smíšených obytných.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
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přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
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Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
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-

dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
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na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
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OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
050
Námitka, kterou podali dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/278335/15 Ing. Petr Janda Ph.D. a Mgr. Marie
Jandová, Brožíkova 2068/42, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se zařazením pozemků č. par. 7553,
7554 v katastrálním území Plzeň do ploch smíšených obytných.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
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Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
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Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
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Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
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Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
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KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.

051
Námitka, kterou podal dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/278338/15 Jaroslav Vočadlo, Bdeněves 118,
330 32 se týká možnosti výstavby rekreačního domu na pozemcích č. par. 1444, 1304 v katastrálním
území Malesice.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 1444 k. ú. Malesice leží
na západním okraji stávající obytné zástavby Malesic, v blízkosti zastavitelné lokality 9_2a
Malesice, při silnici do Touškova. Pozemek je v současnosti nezastavěný, zemědělsky
využívaný. Pozemek č. 1304 k. ú. Malesice leží při hranici města při silnici do Chotíkova,
nenavazuje na zastavěné území a nachází se ve volné krajině. Je nezastavěný, zemědělsky
72

využívaný. Oba pozemky jsou součástí krajinné lokality 9_9 Malesice – krajina a jsou určeny
pro využití plochy zemědělské.
Zařazení pozemků do ploch rekreace není v souladu s principy územního plánu výše
popsanými.
052

Námitka, kterou podala dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/277584/15 ABQ spol. s r.o., IČ 25203169,
Lesní 19, 312 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 2252 v katastrálním území Doubravka do
plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
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Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. V navazujících částech města Újezd a
Doubravka je vymezeno dostatek zastavitelných ploch pro bydlení dosud nevyužitých.
Předmětný pozemek č. 2252 k. ú. Doubravka je v současnosti nezastavěný, je oplocený
s vodotečí a vodní plochou. Pozemek č. 2252 je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se
jedná o interakční prvek. Na pozemku se dále nachází bezejmenný drobný vodní tok (ID
10273382), který je přítokem Hrádeckého potoka a malá vodní nádrž.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
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Pozemek je zařazen do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny
nejcennější půdy, které je možné ze zemědělského půdního fondu (ZPF) odejmout jen
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně liniové veřejně prospěšné stavby.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a ochrany půdního fondu.
Začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
053
Námitka, kterou podala dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/278617/15 TORRIMEX s.r.o., IČ 25228196,
Doudlevecká 2944/3, 301 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 6221/4, 6225/1, 6225/7
v katastrálním území Plzeň do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Předmětné
pozemky jsou součástí uceleného areálu, jedná se o zpevněnou vyasfaltovanou manipulační
plochu sloužící k obsluze areálu, parkování vozidel aj, plné využití této manipulační plochy je
nezbytné pro podnikatelskou činnost. Dále se v navrhovaných přírodních plochách nacházejí
částečně i stavby pro výrobu a skladování s popisnými čísly 2948 a 2949 (na pozemcích
č. 6225/1 a 6225/7).
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět. Rozhraní mezi
zastavitelnými a nezastavitelnými plochami bude znovu vymezeno tak, aby byl zohledněn
stávající stav a byla umožněna konverze areálu prověřená územní studií „Plzeň - U TratiDoudlevecká", ÚKRMP, 2012.
054
Námitka, kterou podala dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/278620/15 BERGER BOHEMIA a.s., IČ
45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň se týká možnosti realizovat na pozemku č. par. 1073/1
v katastrálním území Valcha halu, ve které by byla zřízena výrobna prefabrikovaných dílů včetně
technologie.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Předmětný
pozemek tvoří ucelený výrobní areál, jedná se o severní část pozemku, ve které má
společnost v rámci revitalizace areálu realizovat halu pro výrobu betonových dílů.
V předchozím územním plánu je areál součástí území s funkčním využitím výroba lehká,
služby a živnostenské provozy (VD). V návrhu ÚP Plzeň je součástí lokality 3_20 Klatovská u
přehrady určené pro rozdílný způsob využití plochy výroby a skladování. V návrhu ÚP Plzeň
není z důvodu nové metodiky definována požadovaná kategorie výroba průmyslová, těžká.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět. Dojde k úpravě
regulativu plochy výroby a skladování, bude doplněn - pro přípustné využití o položku
výrobna betonových dílů vč. technologie (betonárka) v uzavřeném objektu, a to pro
vyjmenované lokality. Tato úprava umožní v dané lokalitě realizaci záměru.
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055
Připomínka, kterou podal dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/278623/15 MUDr. Otto Slabý s rodinou se
týká nesouhlasu s vedením plánované komunikace DK 40 a jejímu zařazení do veřejně prospěšných
staveb.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Koridor pro pozemní komunikaci „DK – 40 Na Zavadilce, napojení lokality 1_41b Zavadilka“
je vymezen pro obslužnou komunikaci napojující rozvojovou lokalitu 1_41b Zavadilka.
Obava, že význam a využití této obslužné ulice bude větší, je nedůvodná. Dopravní napojení
nepovede k neúměrnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané oblasti. Při případném dalším
rozvoji zástavby v lokalitě 1_41d bude postupováno tak, aby nedocházelo k nežádoucím
průjezdům skrz území bydlení.
056
Námitka, kterou podala dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/278625/15 ABQ spol. s r.o., IČ 25203169,
Lesní 19, 312 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 2252 v katastrálním území Doubravka do
plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
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Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. V navazující části Újezd a Doubravka je
vymezeno dostatek zastavitelných ploch pro bydlení dosud nevyužitých. Předmětný
pozemek č. 2252 k. ú. Doubravka je v současnosti nezastavěný, je oplocený, dle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je součástí územního systému ekologické stability
(ÚSES). Konkrétně se jedná o interakční prvek. Na pozemku se dále nachází bezejmenný
drobný vodní tok (ID 10273382), který je přítokem Hrádeckého potoka a malá vodní nádrž.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
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zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemek je zařazen do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny
nejcennější půdy, které je možné ze zemědělského půdního fondu (ZPF) odejmout jen
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně liniové veřejně prospěšné stavby.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a ochrany půdního fondu.
Začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
057
Námitka, kterou podal dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/278775/15 Karel Sladký, Břeclavská 993/10,
323 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 177, 179/3, 180/14, 180/9 v katastrálním území
Radčice u Plzně do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka podstatně mění celkovou koncepci územního plánu. Předmětné
pozemky jsou součástí zastavitelné lokality 7_3 V Radčicích, navržené jako plochy rekreace.
Pozemky leží v nivě řeky Mže, pozemky č. 177, č. 180/9 částečně zasahují do pasivní zóny
záplavového území. Dopravně nejsou přístupné dostatečně dimenzovaným veřejným
dopravním koridorem, přilehlé pozemky (přístupová cesta) jsou vedeny jako orná půda a
zahrada.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět. Pro daný pozemek
177 k. ú. Radčice je v návrhu ÚPP navrženo využití plochy rekreace, na pozemku lze
realizovat jako hlavní využití stavbu určenou pro individuální rekreaci. V závazném schématu
D. Rekreace - prostorová regulace je stanovena velikost zastavěné plochy rekreačním
objektem 60 m².
Předmětné pozemky č. 180/9, č. 180/14 jsou dle §3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny součástí významného krajinného prvku (VKP) č. 0313 Mže.
Územní plán potvrzuje vymezené významné krajinné prvky, kterými jsou ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny např. vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, lesy a
rašeliniště. Tato území je třeba chránit a dále rozvíjet.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
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Námitka, kterou podal dne 12. 11. 2015 pod č. j. MMP/279154/15 Karel Chmelíček, Božkovské
náměstí 15/2, 326 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 727/8, 724/38 v katastrálním území
Božkov do plochy smíšené obytné. Dále je požadováno, aby veřejně prospěšné stavby DK 26 a TV 7
byly vedeny mimo pozemek č. par. 727/8 v katastrálním území Božkov. V poslední řadě je
požadováno přezkoumání rozsahu regionálního biokoridoru, který zasahuje na pozemek č. par. 727/8
v katastrálním území Božkov.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad. 1 Předmětná námitka podstatně mění celkovou koncepci územního plánu.
Předmětný pozemek č. 727/8 je v předchozím územním plánu součástí potencionálního
území dalšího rozvoje určeného pro bydlení čisté (BČ). V podrobnějších studiích, ve kterých
bylo podrobněji prověřeno využití území navazujících Švabin, bylo prokázáno, že pozemky
navazující na zastavěné území Božkova jsou zasaženy hlukem ze střelnice. To bylo
významným důvodem pro rozhodnutí neuvažovat v návrhu ÚP Plzeň na těchto plochách
rozvoj bydlení.
Pozemek č. 724/38 k. ú. Božkov navazuje na zastavěné jádro Božkova a je využíván jako
zahrada, sousedí s dosud nefunkčním lokálním biokoridorem č. 1453 – 2010/04. Pozemek je
dále součástí významného krajinného prvku (VKP) č. 7615 Úslava. Pozemek je zařazen do I.
třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny nejcennější půdy, které je možné ze
zemědělského půdního fondu (ZPF) odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně liniové veřejně prospěšné stavby.
Ad. 2 Koridor pro pozemní komunikaci DK – 26 Vyhlídková, úsek Rokycanská – K Hrádku, je
vymezen pro sběrnou komunikaci vzájemně propojující okrajová území Božkov a Švabiny.
Propojení slouží k tomu, aby dopravní vztahy mezi těmito sousedními částmi nezatěžovaly
střed města. Koridor pro komunikaci je vymezen jako nejracionálnější spojnice obou území,
což je vzhledem ke konfiguraci daného území nejvhodnější. Jiné vedení trasy by zbytečně
navyšovalo rozsah trvalého záboru stavby v zemědělských plochách. Rozsah VPS S-26
vyplývá z vymezení koridoru pro pozemní komunikace a tramvajové tratě DK-26. Z důvodu
minimalizace zásahu do pozemků je TV-7 Vodárenský soubor Holý vrch navržen jako
součást dopravního koridoru. Vodárenský soubor umožní rozvoj výše položených území v
oblasti Švabin, Hřbitovní, Rokycanské a Červeného Hrádku.
Ad. 3 Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a
propojuje jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální
uspořádání vztahů v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem
potřeb rekreačního zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti
především na plochy smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z
podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k.
ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES, VKP a ochrany půdního fondu. Z tohoto zdůvodnění
vyplývá, že připomínka na změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na
zastavitelné plochy není možná.
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Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět.
059
Námitka, kterou podala dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279138/15 Ing. Miroslava Tomanová,
Manětínská 1502/23, Plzeň se týká nesouhlasu se změnou vymezení ploch oblastí 1_29 Sídliště
Košutka a ostatních oblastí severního předměstí na plochu smíšenou obytnou. Je trváno na rozdělení
na plochy bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. Dále je
požadováno, aby nebyl v této formě přijat nový územní plán bez toho, aby byl před jeho schválením
vytvořen a schválen regulační plán pro další výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
80

Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení).
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Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
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(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
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Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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060
Námitka, kterou podali dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279142/15 Robert Raschik a Karla
Raschiková, Konvalinková 816/4, 326 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 1788/1
v katastrálním území Černice do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná námitka nemění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek byl
v platném územním plánu zařazen do nezastavitelných ploch urbanistické zeleně s funkčním
využitím zahrádky (ZK). Ty zahrnují zejména plochy zahrádkářských kolonií a malých zahrad
s dominantním využitím jako okrasné a užitkové zahradní kultury, ve kterých je umožněno
realizovat jako objekty a stavby a zařízení doplňková zejména drobné zahradní stavby (např.
přístřešky, malé skleníky) nebo stavby pro individuální rekreaci - zahrádkářské chaty o
maximální velikosti zastavěné plochy 25 m². V návrhu ÚPP je pozemek součástí plochy
rekreace, na pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu určenou pro individuální
rekreaci. V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace je stanovena velikost
zastavěné plochy rekreačním objektem. Návrh velikosti zastavěné plochy rekreačních
objektů vychází zejména ze stávající struktury zástavby (stávajících zastavěných ploch
rekreačních domů). V daném území je navržena velikost 60 m² na základě struktury
zástavby původního konceptu dělnických přízemních dvojdomků určených pro rekreaci.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném
rozsahu. Umožnění změny využití by výrazně změnilo stávající charakter lokality, která je
určena pro rekreaci a nikoliv pro bydlení. Tomuto faktu musí odpovídat struktura zástavby.
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061
Námitka, kterou podal dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279143/15 Ing. arch. Jan Baxa, Francouzská
třída 1922/23, 326 00 Plzeň se týká nesouhlasu s navrženou trasou primárního horkovodu z Brojovy
ulice do Slovanské aleje.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Trasa primárního horkovodu byla v návrhu ÚP Plzeň navržena v souladu se studií Areál
Světovar (D3A, spol. s r.o. 12/2011). Tato studie byla schválena usnesením ZMP č. 317 ze
dne 21. 6. 2012 a je podkladem pro výstavbu v území. Dále je návrh trasy
v souladu se studií Světovar II - rozvojová území a doprava (D3A, 2012), ve které je
horkovod veden navrženou veřejně přístupnou komunikací. Umístění trasy sítě technické
infrastruktury je navrženo v dostatečném koridoru 20 m, ve kterém je možno s trasou
reagovat na konkrétní situaci. Výše uvedené studie byly projednány rovněž se společností
AIP PLZEŇ, spol. s r.o. a návrh reagoval na tato jednání.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v návrhu vedení trasy TH-4 územím.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu.
062
Námitka, kterou podal dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279143/15 Ing. arch. Karel Salát, Anglické
nábřeží 10, 301 50 Plzeň se týká nesouhlasu s navrženou trasou primárního horkovodu z Brojovy
ulice do Slovanské aleje.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Trasa primárního horkovodu byla v návrhu ÚP Plzeň navržena v souladu se studií Areál
Světovar (D3A, spol. s r.o. 12/2011). Tato studie byla schválena usnesením ZMP č. 317 ze
dne 21. 6. 2012 a je podkladem pro výstavbu v území. Dále je návrh trasy
v souladu se studií Světovar II - rozvojová území a doprava (D3A, 2012), ve které je
horkovod veden navrženou veřejně přístupnou komunikací. Umístění trasy sítě technické
infrastruktury je navrženo v dostatečném koridoru 20 m, ve kterém je možno s trasou
reagovat na konkrétní situaci. Výše uvedené studie byly projednány rovněž se společností
AIP PLZEŇ, spol. s r.o. a návrh reagoval na tato jednání.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v návrhu vedení trasy TH-4 územím.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu.
063
Námitka, kterou podal dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279145/15 Ing. Evžen Vaněk, Schwarzova
1821/51, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se zařazením pozemků č. 7570, 7571/1, 9910, 9911/1,
9911/2 v katastrálním území Plzeň do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
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orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
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Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
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6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;respektovat a chránit veřejná
prostranství
s převahou
parkových
ploch
Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
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kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
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samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
064
Námitka, kterou podal dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279146/15 Ing. Jiří Žák, Vejprnická 350/51, 318
00 Plzeň se týká nesouhlasu s navrženou trasou primárního horkovodu z Brojovy ulice do Slovanské
aleje.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Trasa primárního horkovodu byla v návrhu ÚP Plzeň navržena v souladu se studií Areál
Světovar (D3A, spol. s r.o. 12/2011). Tato studie byla schválena usnesením ZMP č. 317 ze
dne 21. 6. 2012 a je podkladem pro výstavbu v území. Dále je návrh trasy
v souladu se studií Světovar II - rozvojová území a doprava (D3A, 2012), ve které je
horkovod veden navrženou veřejně přístupnou komunikací. Umístění trasy sítě technické
infrastruktury je navrženo v dostatečném koridoru 20 m, ve kterém je možno s trasou
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reagovat na konkrétní situaci. Výše uvedené studie byly projednány rovněž se společností
AIP PLZEŇ, spol. s r.o. a návrh reagoval na tato jednání.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v návrhu vedení trasy TH-4 územím.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu.
065
Připomínka, kterou podala dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279386/15 Správa veřejného
statku města Plzně, příspěvková organizace, IČ 40526551, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00
Plzeň se týká posunutí hranice mezi plochou „smíšenou obytnou“ a „přírodní“ s cílem
začlenit komunikaci Letenské nábřeží do plochy smíšené obytné. Dále je požadováno doplnit
obslužnou komunikaci mezi MÚK Tyršův sad a ul. Za Rybárnou a vymezit koridor pro
pozemní komunikaci v souladu se studií. Dalším požadavkem je doplnit návrh trolejbusového
obratiště v Černicích a návrh komunikace mezi ul. K Cihelnám a V Hliníku. V připomínce je
vysloven nesouhlas se zařazením Parku-Vinice do funkční plochy veřejná prostranství
s převahou parkových ploch.
Připomínce se vyhovuje v části 1.
Odůvodnění:
Připomínka požaduje posunutí hranice mezi plochami s rozdílným způsobem využití „plochy
smíšené obytné“ a „plochy přírodní“ na Letenském nábřeží o 2,5 m za hranici mezi pozemky
p. č. 984/1, 984/2 (oba k. ú. Doubravka, oba ostatní plocha, ostatní komunikace) do
pozemků parc. č. 984/1. Cílem je začlenit stávající komunikaci Letenské nábřeží do plochy
smíšené obytné.
Část pozemku č. 984/1 je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční
regionální biokoridor č. 2010/05 – 2010/06. Na základě uvedeného byla z důvodu aktuálnosti
stavu území a jeho využívání provedena částečná korekce ÚSES dle návrhu připomínky.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Připomínce se částečně vyhovuje v části 2.
Odůvodnění:
Lokalita 3_58a Výsluní tvoří rozlehlejší rozvojové území určené pro obytnou zástavbu.
Součástí lokality bude obslužná uliční síť včetně komunikace propojující MÚK Tyršův sad
s ulicí za Rybárnou. Požadavek na umístění komunikace propojující MÚK Tyršův sad s ulicí
Za Rybárnou bude zapracován do textové části, kapitoly 6.3.3. Koncepce rozvoje lokalit a
ochrany rozvoje hodnot lokalit, lokalita 3_58a Výsluní.
Připomínce se částečně vyhovuje v části 3.
Odůvodnění:
Lokalita 8_3a Černice Cihelna obsahuje plochy pro výrobu a skladování a umístění dopravní
infrastruktury včetně propojovací obslužné komunikace mezi ulicemi K Cihelnám a V Hliníku
s obratištěm pro MHD je v této lokalitě možné. Požadavek bude zapracován do textové části
6.33 Koncepce rozvoje lokalit a ochrany rozvoje hodnot lokalit, lokalita 8_3a.
Připomínce se vyhovuje v části 4.
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Odůvodnění:
Připomínka požaduje přeřazení „Parku Vinice – jih“ z kategorie „veřejná prostranství
s převahou parkových ploch“ do plochy s rozdílným způsobem využití „parky“. Byla
prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností je
navrženo námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu.
066
Námitka, kterou podala dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279413/15 Jaroslava Čišičová, Waltrova
1007/61, 318 00 Plzeň se týká nesouhlasu s rozsahem lokálního biocentra č.PM062 a přiřazení
pozemků č. par. 11229/2, 11231 v katastrálním území Plzeň k rozvojové ploše 1_38a (Vinice Sever).
Je navrženo vymezit plochu kategorie „nízkopodlažní bydlení městského typu“ na pozemcích č. par.
11229/2, 11231 v katastrálním území Plzeň. Variantně i na části pozemku č. par. 11228/2.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
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pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 11228/2, 11229/2,
11231, k. ú. Plzeň se nachází západně od plošně rozsáhlých zastavitelných ploch, které jsou
součástí lokality 1_38a Vinice – sever určené pro rozvoj bydlení. Tyto plochy nejsou dosud
využity. V platném územním plánu jsou součástí území určeného pro ostatní krajinnou zeleň,
v návrhu ÚPP jsou součástí přírodních ploch.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětné pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční
lokální biocentrum č. PM062 Sylvánský vrch. Pozemek je dále součástí významného
krajinného prvku (VKP) navrženého k registraci č. 9302 Remíz pod Sylvánem.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
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zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z
podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k.
ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a VKP. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka
na změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není
možná.
Zařazení předmětných pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy
územního plánu výše popsanými.
067

Námitka, kterou podal dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279421/15 Mgr. Michal Jančařík, Pramenní
2669/16, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasus rozsahem lokálního biocentra č.PM062 a přiřazení
pozemků č. par. 11229/2, 11231 v katastrálním území Plzeň k rozvojové ploše 1_38a (Vinice Sever).
Je navrženo vymezit plochu kategorie „nízkopodlažní bydlení městského typu“ na pozemcích č. par.
11229/2, 11231 v katastrálním území Plzeň. Variantně i na části pozemku č. par. 11228/2.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.

95

Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 11228/2, 11229/2,
11231, k. ú. Plzeň se nachází západně od plošně rozsáhlých zastavitelných ploch, které jsou
součástí lokality 1_38a Vinice – sever určené pro rozvoj bydlení. Tyto plochy nejsou dosud
využity. V platném územním plánu jsou součástí území určeného pro ostatní krajinnou zeleň,
v návrhu ÚPP jsou součástí přírodních ploch.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
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Předmětné pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční
lokální biocentrum č. PM062 Sylvánský vrch. Pozemek je dále součástí významného
krajinného prvku (VKP) navrženého k registraci č. 9302 Remíz pod Sylvánem.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z
podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá
k. ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a VKP. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka
na změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není
možná.
Zařazení předmětných pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy
územního plánu výše popsanými.
068
Připomínka, kterou podal dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/278077/15/01 odbor správy infrastruktury
MMP se týká zapracování Generelu zásobování města Plzně pitnou vodou do územního plánu.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Aktualizace Generelu zásobování města Plzně pitnou vodou nebyla v době vypořádávání
připomínek a námitek projednána a schválena v orgánech města, a proto ji nelze zapracovat
do návrhu územního plánu.. Příslušné výstupy aktualizace generelu budou po jeho schválení
zapracovány do územního plánu formou změny ÚP.
069
Námitka, kterou podal dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279540/15 MUDr. Miroslav Křížek, Družstevní
2087/26, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se zařazením pozemků č. 7509, 7508 v katastrálním území
Plzeň do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
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je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
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Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
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-

rozvíjet rezidenční charakter lokality;
chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;respektovat a chránit veřejná
prostranství
s převahou
parkových
ploch
Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
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čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
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Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podala dne 13. 11. 2015 pod č. j. MMP/279866/15 firma IMORENT Plzeň s.r.o., IČ
27385990, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha-Michle se týká žádosti o nové posouzení a možnost
změny způsobu využití pozemků č. 8455/24, 8488/2, 8456/25, 8487/1, 8459/18, 8457/3, 8458/2 k. ú.
Plzeň týkající se žádosti o nové posouzení a možnost změny v lokalitě 3_69 Zelený trojúhelník jih
z ploch smíšených obytných na funkční plochu SO (smíšené území obchodu a služeb), případně SV
(smíšené území výroby a služeb), které by umožňovalo využití např. pro: obchodní zařízení
s prodejní/výstavní plochou a skladem s celkovou zastavěnou plochou do 10.000 m², nebo
administrativní budovy a budovy pro výzkum, vývoj, lehkou výrobu a montáž.

Zastupitelstvo města Plzně námitce částečně vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Předmětné
pozemky jsou součástí zastavitelné lokality 3_69 Zelený trojúhelník - jih vymezené jako
plochy smíšené obytné. V regulativu využití pro plochy smíšené obytné jsou jako hlavní
využití navrženy objekty pro bydlení a jako přípustné využití stavby a zařízení pro ubytování,
školství, vědu a výzkum, administrativu, sport, zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní
účely a dále stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru
lokality a urbanistické struktuře zástavby.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
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skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět částečně. Požadované
využití SO a SV se v návrhu ÚP Plzeň z důvodu použití nové metodiky nevyskytuje, proto
bude doplněna výroková část, kapitola 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje
hodnot lokalit, text bude doplněn o možnost rozvoje polyfunkčního charakteru části lokality.
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Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279659/15 firma AMÁDEUS Plzeň a.s., IČ
28221192, Dlouhá 13, 116 78 Praha 1 se týká nevhodnosti, neodůvodněnosti a nezákonnosti řešení
lokality 3_2 Americká-Sirková, která je podmíněna zpracováním územní studie. Dále je namítáno, že
obsah textové části lokality 3_2 Americká-Sirková je neurčitý a umožňuje svévolné uplatňování práv.
Dále je vyjádřen nesouhlas s trasováním pěší komunikace směr západ – východ k Sirkové ulici. Je
zde uvedeno, že s výjimkou části Denisova nábřeží nesnese dané území rozvoj bytové výstavby.
Další námitkou je rozpor textové a grafické části, kdy v textové části je uvedeno, že lokalita je určena
k dostavbě a doplnění a ve výkresové části je lokalita vymezena jako zastavěná, stabilizovaná, nikoli
jako přestavbová či zastavitelná.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Podmínka zpracování územní studie byla zvolena s ohledem na poměrně problematickou a
současně velmi cennou lokalitu v centrální oblasti města Plzně, jejíž současná podoba této
skutečnosti neodpovídá. Cílem této územní studie je tedy navrhnout urbanistickou koncepci
území především s důrazem na řešení veřejných prostranství, charakter budoucí zástavby a
její výškovou hladinu. Zástavba řešené lokality nemůže vznikat živelně bez širších
urbanistických souvislostí. Studie bude vložena do evidence územně plánovací činnosti a
bude sloužit pro rozhodování o využití území.
Jedním z problémů v dané lokalitě je dopravní řešení bloku a možnost jeho zástavby
(doplnění a zhodnocení stávající urbanistické struktury) a dále – jak je stanoveno mj. v cílech
této studie - vymezení veřejných prostranství. Tato studie by měla tedy navrhnout vhodné
dopravní řešení území s ohledem na potenciál území a dále by měla navrhnout vhodnou
urbanistickou strukturu a charakter zástavby. Důležitým faktorem i návrh výšky zástavby a
intenzita zastavění.
V platném Územním plánu města Plzně (ÚPMP) je řešeno pouze funkční zařazení této
lokality bez podrobnější specifikace (funkční regulativ v obecné poloze umožňuje širší, ne
vždy pro dané místo vhodné využití), dále bez stanovení prostorového řešení, bez
definované výškové hladiny zástavby a její struktury a charakteru. V návrhu Územního plánu
Plzeň jsou sice všechny tyto atributy obsaženy, ovšem samozřejmě v podrobnosti a měřítku
územního plánu. Není tedy možné „zůstat“ u takto komplikovaného, současně cenného
území „pouze“ u podmínek, definovaných územním plánem, je třeba jej řešit podrobněji, tedy
například územní studií.
V žádném případě se nedá říci, že se bude jednat o stavební uzávěru. Jakmile bude vydán
nový ÚP Plzeň, může investor, který bude chtít realizovat výstavbu v tomto území, požádat
pořizovatele (Odbor stavebně správní MMP) o zpracování zadání územním plánem
požadované územní studie a jakmile toto zadání obdrží, je možno územní studii zpracovat.
Bude-li tato studie splňovat dané zadání, je možno ji vložit do evidence územně plánovací
činnosti obcí a bude tímto sloužit jako podklad pro rozhodování.
Do vydání nového územního plánu je stále platný současný územní plán a investor tak není
při své činnosti omezován.
Zkrácení práv vlastníků pozemků – územní studie slouží jako podklad pro rozhodování
v území a při územním řízení mohou vlastníci dotčených pozemků podávat námitky,
odvolání, případně se domáhat svých práv soudní cestou.
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Územní studii se nelze v tomto případě, tedy v komplikované cenné lokalitě vyhnout, musí
být zpracována, při rozhodování v území je možno se od ní pouze v odůvodněných
případech odchýlit.
Otázka architektonické soutěže byla vyřešena, neobjevuje se v návrhu ÚP Plzeň.
Korupční jednání – jestliže se v návrhu Územního plánu Plzeň hovoří o tom, že území je
možno zastavovat až na základě územním plánem předepsané územní studie, nelze v dané
lokalitě umisťovat žádné nové stavby bez zpracování a schválení této územní studie a jejího
vložení do evidence územně plánovací činnosti. Poté je nutné záměry projednat v územním
řízení, které prověří reálnost záměru. V tomto řízení mohou účastníci řízení podávat námitky,
odvolání a případně se domáhat svých práv soudní cestou. Tento postup nezakládá žádné
korupční prostředí.
Při pořizování územní studie pořizovatel předpokládá, že bude projednávána s významnými
vlastníky dotčených pozemků. Pro jednání s vlastníky pozemků v rámci zpracování studie
není stanovena podmínka v zákoně.
Lhůta pro pořízení územní studie vychází z požadavku stavebního zákona, kdy jednou za 4
roky musí být zpracována tzv.“ zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Tato skutečnost je zohledněna ve výrokové části ÚP Plzeň, viz následující text (citace
kurzivou):
Územní plán stanovuje:
podmínku prověření změn v území formou územní studie v plochách
zastavitelných a přestavbových, vyznačených ve výkresu č. 1. Základní členění
území;
lhůtu pro pořízení jednotlivých územních studií, jejich schválení pořizovatelem
a uložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti maximálně
do lhůty schválení „Zprávy o uplatňování ÚP Plzeň“ v roce 2020.“
Pořizovatel konstatuje, že žádnou existující územní studii nemá k dispozici a dále konstatuje,
že pořizovatelem nebylo pro tuto lokalitu zpracováno zadání, na základě kterého by bylo
možno územní studii zpracovat, projednat a vložit do evidence.
U některých větších bloků je samozřejmě nutné navrhnout veřejná prostranství, komunikace
apod. Nikde není stanoveno, že pozemek musí být zastavitelný ze 100 %, když se nachází
v zastavěném území. Neplatí, že je-li pozemek v územním plánu navržen k zastavění, je
nutné a možné jej zastavět celý.
Dne 29.1.2016 pod č.j.MMP/022632/16 obdržel pořizovatel doplnění námitek vlastníka
dotčených pozemků AMÁDEUS JIH, a.s. V doplnění je uvedeno, že ve výroční zprávě
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně je konstatováno, že v prosinci roku 2014 byl
vypracován dokument nazvaný: Územní studie Plzeň, Americká – Sirková. K tomuto
doplnění pořizovatel uvádí, že mu není známo, že tento dokument vznikl. Dále se ani
nepodílel na zpracovávání tohoto dokumentu a nebylo ani z jeho strany zpracováno zadání
územní studie. Vzhledem k tomu, že Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracovává
mnoho studií pro různé potřeby ať už vlastní či na základě objednávek od právnických či
fyzických osob je možné, že k tomuto zpracování došlo. Avšak nejedná se určitě o studii,
která bude podmiňovat výstavbu v lokalitě 3_2, jelikož zadání k ní není ještě zpracováno a
proto není zřejmé, co je nutné v rámci studie řešit a jakým způsobem konkrétně území
strukturovat.
Dne 7.3.2016 pod č.j.MMP/055225/16 obdržel pořizovatel vyjádření vlastníků dotčených
pozemků AMÁDEUS JIH, a.s., AMÁDEUS PLZEŇ, a.s. V tomto vyjádření je uvedeno, že se
dozvěděli o tom, že v rámci vyhodnocování námitek hodlá pořizovatel podmínit lokalitu 3_2
vydáním regulačního plánu. Vlastníci dotčených pozemků nesouhlasí s podmíněním lokality
regulačním plánem a dále nesouhlasí ani s podmíněním lokality územní studií.
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Vzhledem k tomu, že vyjádření (námitka) byla podána po lhůtě stanovené stavebním
zákonem, pořizovatel k ní nepřihlíží. Pořizovatel však konstatuje, že nikdy v rámci
vyhodnocování námitek neuvažoval, o tom, že by danou lokalitu podmínil vydáním
regulačního plánu. Tato informace se nezakládá na pravdě. Navíc toto podmínění
regulačním plánem by znamenalo opakované veřejné jednání, a tudíž možnost podat proti
návrhu námitky.
Dne 14.4.2016 pod č.j.MMP/092157/16 obdržel pořizovatel vyjádření vlastníků dotčených
pozemků AMÁDEUS JIH, a.s., AMÁDEUS PLZEŇ, a.s. V tomto vyjádření je uvedeno, že
námitkami ze dne 16.11.2015 byl napaden koncepční princip určit způsob využití lokality 3_2
územní studií. Dále bylo námitkami napadeno řešení lokality v generální rovině. Ve vyjádření
je požadováno, aby pořizovatel konkretizoval podmínky využití této lokality a stanovil jasné
limity a nový návrh předložil vlastníkům dotčených pozemků a umožnil jim vyjádřit se
k novému návrhu. Ve vyjádření je vyjádřen nesouhlas s tím, aby lokalita byla regulována
návrhem nové zástavby členěné do samostatných dílčích hmot, pěším propojením
v prodloužení ulice U Lázní až na Americkou, parkově upravenými plochami, promenádou,
piazetou, obchodní ulicí, kombinací předcházejících s obslužnou komunikací atd. Dále
nesouhlasí s tím, že veřejná prostranství nejsou v tomto případě míněny vnitřní prostory
stavebních objektů, tj. průchody, pasáže, podloubí apod. Dále je vyjádřen nesouhlas
s podmínkou chránit stávající hodnotnou a rozvíjet novou zástavbu při Denisově nábřeží tak,
aby zůstal zachován vzhled a význam prostoru nábřeží jako říční promenády s omezenou
dopravou.
Vzhledem k tomu, že vyjádření (námitka) byla podána po lhůtě stanovené stavebním
zákonem, pořizovatel k ní nepřihlíží. Pořizovatel však konstatuje, že tyto regulační prvky
považuje za stěžejní a bude jejich zapracování do územní studie požadovat.
072
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279668/15 firma AMÁDEUS JIH a.s., IČ
24193232, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1 se týká nevhodnosti, neodůvodněnosti a nezákonnosti řešení
lokality 3_2 Americká-Sirková, která je podmíněna zpracováním územní studie. Dále je namítáno, že
obsah textové části lokality 3_2 Americká-Sirková je neurčitý a umožňuje svévolné uplatňování práv.
Dále je vyjádřen nesouhlas s trasováním pěší komunikace směr západ – východ k Sirkové ulici. Je
zde uvedeno, že s výjimkou části Denisova nábřeží nesnese dané území rozvoj bytové výstavby.
Další námitkou je rozpor textové a grafické části, kdy v textové části je uvedeno, že lokalita je určena
k dostavbě a doplnění a ve výkresové části je lokalita vymezena jako zastavěná, stabilizovaná, nikoli
jako přestavbová či zastavitelná.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Podmínka zpracování územní studie byla zvolena s ohledem na poměrně problematickou a
současně velmi cennou lokalitu v centrální oblasti města Plzně, jejíž současná podoba této
skutečnosti neodpovídá. Cílem této územní studie je tedy navrhnout urbanistickou koncepci
území především s důrazem na řešení veřejných prostranství, charakter budoucí zástavby a
její výškovou hladinu. Zástavba řešené lokality nemůže vznikat živelně bez širších
urbanistických souvislostí. Studie bude vložena do evidence územně plánovací činnosti a
bude sloužit pro rozhodování o využití území.
Jedním z problémů v dané lokalitě je dopravní řešení bloku a možnost jeho zástavby
(doplnění a zhodnocení stávající urbanistické struktury) a dále – jak je stanoveno mj. v cílech
této studie - vymezení veřejných prostranství. Tato studie by měla tedy navrhnout vhodné
dopravní řešení území s ohledem na potenciál území a dále by měla navrhnout vhodnou
urbanistickou strukturu a charakter zástavby. Důležitým faktorem i návrh výšky zástavby a
intenzita zastavění.
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V platném Územním plánu města Plzně (ÚPMP) je řešeno pouze funkční zařazení této
lokality bez podrobnější specifikace (funkční regulativ v obecné poloze umožňuje širší, ne
vždy pro dané místo vhodné využití), dále bez stanovení prostorového řešení, bez
definované výškové hladiny zástavby a její struktury a charakteru. V návrhu Územního plánu
Plzeň jsou sice všechny tyto atributy obsaženy, ovšem samozřejmě v podrobnosti a měřítku
územního plánu. Není tedy možné „zůstat“ u takto komplikovaného, současně cenného
území „pouze“ u podmínek, definovaných územním plánem, je třeba jej řešit podrobněji, tedy
například územní studií.
V žádném případě se nedá říci, že se bude jednat o stavební uzávěru. Jakmile bude vydán
nový ÚP Plzeň, může investor, který bude chtít realizovat výstavbu v tomto území, požádat
pořizovatele (Odbor stavebně správní MMP) o zpracování zadání územním plánem
požadované územní studie a jakmile toto zadání obdrží, je možno územní studii zpracovat.
Bude-li tato studie splňovat dané zadání, je možno ji vložit do evidence územně plánovací
činnosti obcí a bude tímto sloužit jako podklad pro rozhodování.
Do vydání nového územního plánu je stále platný současný územní plán a investor tak není
při své činnosti omezován.
Zkrácení práv vlastníků pozemků – územní studie slouží jako podklad pro rozhodování
v území a při územním řízení mohou vlastníci dotčených pozemků podávat námitky,
odvolání, případně se domáhat svých práv soudní cestou.
Územní studii se nelze v tomto případě, tedy v komplikované cenné lokalitě vyhnout, musí
být zpracována, při rozhodování v území je možno se od ní pouze v odůvodněných
případech odchýlit.
Otázka architektonické soutěže byla vyřešena, neobjevuje se v návrhu ÚP Plzeň.
Korupční jednání – jestliže se v návrhu Územního plánu Plzeň hovoří o tom, že území je
možno zastavovat až na základě územním plánem předepsané územní studie, nelze v dané
lokalitě umisťovat žádné nové stavby bez zpracování a schválení této územní studie a jejího
vložení do evidence územně plánovací činnosti. Poté je nutné záměry projednat v územním
řízení, které prověří reálnost záměru. V tomto řízení mohou účastníci řízení podávat námitky,
odvolání a případně se domáhat svých práv soudní cestou. Tento postup nezakládá žádné
korupční prostředí.
Při pořizování územní studie pořizovatel předpokládá, že bude projednávána s významnými
vlastníky dotčených pozemků. Pro jednání s vlastníky pozemků v rámci zpracování studie
není stanovena podmínka v zákoně.
Lhůta pro pořízení územní studie vychází z požadavku stavebního zákona, kdy jednou za 4
roky musí být zpracována tzv.“ zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Tato skutečnost je zohledněna ve výrokové části ÚP Plzeň, viz následující text (citace
kurzivou):
Územní plán stanovuje:
podmínku prověření změn v území formou územní studie v plochách
zastavitelných a přestavbových, vyznačených ve výkresu č. 1. Základní členění
území;
lhůtu pro pořízení jednotlivých územních studií, jejich schválení pořizovatelem
a uložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti maximálně
do lhůty schválení „Zprávy o uplatňování ÚP Plzeň“ v roce 2020.“
Pořizovatel konstatuje, že žádnou existující územní studii nemá k dispozici a dále konstatuje,
že pořizovatelem nebylo pro tuto lokalitu zpracováno zadání, na základě kterého by bylo
možno územní studii zpracovat, projednat a vložit do evidence.
U některých větších bloků je samozřejmě nutné navrhnout veřejná prostranství, komunikace
apod. Nikde není stanoveno, že pozemek musí být zastavitelný ze 100 %, když se nachází
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v zastavěném území. Neplatí, že je-li pozemek v územním plánu navržen k zastavění, je
nutné a možné jej zastavět celý.
Dne 29.1.2016 pod č.j.MMP/022632/16 obdržel pořizovatel doplnění námitek vlastníka
dotčených pozemků AMÁDEUS JIH, a.s. V doplnění je uvedeno, že ve výroční zprávě
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně je konstatováno, že v prosinci roku 2014 byl
vypracován dokument nazvaný: Územní studie Plzeň, Americká – Sirková. K tomuto
doplnění pořizovatel uvádí, že mu není známo, že tento dokument vznikl. Dále se ani
nepodílel na zpracovávání tohoto dokumentu a nebylo ani z jeho strany zpracováno zadání
územní studie. Vzhledem k tomu, že Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracovává
mnoho studií pro různé potřeby ať už vlastní či na základě objednávek od právnických či
fyzických osob je možné, že k tomuto zpracování došlo. Avšak nejedná se určitě o studii,
která bude podmiňovat výstavbu v lokalitě 3_2, jelikož zadání k ní není ještě zpracováno a
proto není zřejmé, co je nutné v rámci studie řešit a jakým způsobem konkrétně území
strukturovat.
Dne 7.3.2016 pod č.j.MMP/055225/16 obdržel pořizovatel vyjádření vlastníků dotčených
pozemků AMÁDEUS JIH, a.s., AMÁDEUS PLZEŇ, a.s. V tomto vyjádření je uvedeno, že se
dozvěděli o tom, že v rámci vyhodnocování námitek hodlá pořizovatel podmínit lokalitu 3_2
vydáním regulačního plánu. Vlastníci dotčených pozemků nesouhlasí s podmíněním lokality
regulačním plánem a dále nesouhlasí ani s podmíněním lokality územní studií.
Vzhledem k tomu, že vyjádření (námitka) byla podána po lhůtě stanovené stavebním
zákonem, pořizovatel k ní nepřihlíží. Pořizovatel však konstatuje, že nikdy v rámci
vyhodnocování námitek neuvažoval, o tom, že by danou lokalitu podmínil vydáním
regulačního plánu. Tato informace se nezakládá na pravdě. Navíc toto podmínění
regulačním plánem by znamenalo opakované veřejné jednání, a tudíž možnost podat proti
návrhu námitky.
Dne 14.4.2016 pod č.j.MMP/092157/16 obdržel pořizovatel vyjádření vlastníků dotčených
pozemků AMÁDEUS JIH, a.s., AMÁDEUS PLZEŇ, a.s. V tomto vyjádření je uvedeno, že
námitkami ze dne 16.11.2015 byl napaden koncepční princip určit způsob využití lokality 3_2
územní studií. Dále bylo námitkami napadeno řešení lokality v generální rovině. Ve vyjádření
je požadováno, aby pořizovatel konkretizoval podmínky využití této lokality a stanovil jasné
limity a nový návrh předložil vlastníkům dotčených pozemků a umožnil jim vyjádřit se
k novému návrhu. Ve vyjádření je vyjádřen nesouhlas s tím, aby lokalita byla regulována
návrhem nové zástavby členěné do samostatných dílčích hmot, pěším propojením
v prodloužení ulice U Lázní až na Americkou, parkově upravenými plochami, promenádou,
piazetou, obchodní ulicí, kombinací předcházejících s obslužnou komunikací atd. Dále
nesouhlasí s tím, že veřejná prostranství nejsou v tomto případě míněny vnitřní prostory
stavebních objektů, tj. průchody, pasáže, podloubí apod. Dále je vyjádřen nesouhlas
s podmínkou chránit stávající hodnotnou a rozvíjet novou zástavbu při Denisově nábřeží tak,
aby zůstal zachován vzhled a význam prostoru nábřeží jako říční promenády s omezenou
dopravou.
Vzhledem k tomu, že vyjádření (námitka) byla podána po lhůtě stanovené stavebním
zákonem, pořizovatel k ní nepřihlíží. Pořizovatel však konstatuje, že tyto regulační prvky
považuje za stěžejní a bude jejich zapracování do územní studie požadovat.
073
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279684/15 Radovan Komár, Velenická 203/62,
326 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 389/7, 389/8 v katastrálním území Koterov do plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
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Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
S ohledem na prověření všech souvisejících skutečností, je navrženo námitce vyhovět
v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 389/7, 389/8 k. ú. Koterov navazují na
severní okraj obytné zástavby Koterova a na dotčených pozemcích je pro stavbu rodinného
domu vydáno pravomocné stavební povolení, kterému byla prodloužena platnost. Předmětné
pozemky budou přičleněny do stabilizovaných ploch lokality 2_10 Koterov, která je navržena
pro způsob využití plochy smíšené obytné.
074
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279701/15 firma RKM Rekult a.s., IČ
26356996, Losiná 303, 332 04 Losiná se týká zařazení pozemků č. par. 499, 497/3, 501/1, 501/2, 502,
507/3, 507/4, 523 v katastrálním území Koterov nesouhlasu se zařazením do ploch přírodních.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Celá lokalita lomu Koterov je součástí nadregionálního biokoridoru územního systému
ekologické stability (ÚSES) K 64 "Kamýky - K50".
Lom Koterov se stal po více než 35 letech od ukončení těžby díky ponechání samovolnému
vývoji po přírodovědné stránce unikátní lokalitou s vysokou biodiverzitou a výskytem řady
zvláště chráněných druhů i ohrožených druhů uvedených v červených seznamech.
Při plánu likvidace lomu Koterov v dobývacím prostoru Koterov se přijalo takové řešení, které
v maximálním možném rozsahu umožní zachování stávajícího charakteru lokality za
současného respektování požadavků horního zákona a na zajištění provozní bezpečnosti.
Obvodní báňský úřad pro území Plzeňského a Jihočeského kraje vydal dne 8. 10. 2015
rozhodnutí o povolení hornické činnosti podle Plánu likvidace lomu Koterov v dobývacím
prostoru Koterov.
Hornická činnost povolená tímto rozhodnutím bude prováděna v rozsahu a způsobem
stanoveným v dokumentaci „Změna plánu likvidace lomu Koterov, ložisko Koterov, dobývací
prostor Koterov – revize č. 1 (11. 6. 2015),“ zpracované v březnu 2015 báňským
projektantem Ing. Milošem Ječným, Ph.D., a projednané v tomto řízení (dále jen „PL 2015“).
Hornická činnost povolená tímto rozhodnutím, tzn. sanace lomu podle technické části plánu
likvidace (technická rekultivace), bude ukončena nejpozději do 1. 3. 2020. Do dvou měsíců
od ukončení hornické činnosti držitel dobývacího prostoru Koterov podá návrh na jeho
zrušení.
Následná biologická rekultivace dotčeného území, která již není hornickou činností, bude
provedena podle PL 2015 doplněného zalesňovacím plánem v dohodě s příslušným
orgánem ochrany životního prostředí, Odborem životního prostředí Magistrátu města Plzně,
při respektování požadavků vyjádření tohoto orgánu ze dne 31. 8. 2015, zn.
MMP/178448/15/2.
K provedení technické části plánu likvidace a sanace lomu rekultivaci budou, v souladu
s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví „Katalog odpadů“, využívány pouze tyto
odpady:
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)
Využívané odpady musí splňovat kvalitativní parametry stanovené v přílohách č. 10 a č. 11
(bod 2) k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.“).
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Dále musí být plněny podmínky rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek
ochrany pro zvláště chráněné živočichy podle § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“),
vydaného Odborem životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 2. 7. 2015,
č. j. ŽP/3319/15, a to:
1) Realizace sanace bude provedena pouze v rozsahu projektové dokumentace
PL Koterov 2015.
2) Navážení na plochu bude prováděno pouze v období od 1. 8. do 28. 2. kalendářního
roku, přičemž bude předem v terénu zřetelně vyznačena pata navážky dle projektové
dokumentace a za tuto hranici nebude ukládán žádný další materiál.
3) Při navážení materiálu v období 1. 8. - 15. 10. bude odborně způsobilou osobou
průběžně monitorován prostor navážky a bude prováděn transfer všech zjistitelných
jedinců a vývojových stádií zvláště chráněných druhů, které jsou předmětem výjimky,
na jiná vhodná stanoviště v prostoru lomu. Údaje o prováděném monitoringu
a transferech budou správnímu orgánu zaslány s uvedením data, počtu jedinců dle
druhů a dalších podstatných údajů, formou souhrnné zprávy sepsané odborně
způsobilou osobou.
4) Údaje budou předány správnímu orgánu vždy do 31. 12. kalendářního roku,
v případě potřeby kdykoliv na vyžádání správního orgánu. Odborně způsobilou
osobou je pro účely tohoto rozhodnutí fyzická nebo právnická osoba s biologickým
vzděláním, a praktickými zkušenostmi a znalostmi s transfery cílových skupin zvláště
chráněných živočichů. U právnické osoby musí kvalifikační podmínky splňovat její
statutární zástupce nebo osoba v zaměstnaneckém nebo obdobném pracovně
právním vztahu k této právnické osobě. Doklad o splnění požadované kvalifikace
bude správnímu orgánu držitelem výjimky zaslán na vyžádání.
5) Zahájení navážení materiálu a držitelem výjimky vybraná odborně způsobilá osoba
(viz bod 3) budou oznámeny správnímu orgánu minimálně 7 dní předem.
6) V případě ukládání prašného materiálu bude povrch zkrápěn vodou, způsobem
a v rozsahu, který po dobu prašnosti materiálu zabrání zviřování prachu a jeho
usazování v dalších etážích lomu.
7) Do 14 pracovních dnů po ukončení navážení materiálu a úprav terénu navážky bude
přizván správní orgán ke kontrole povoleného rozsahu navážky a vytýčení plochy pro
umístění tůní.
8) Terénní deprese (tůně) pro obojživelníky budou na navážce vyhloubeny v souladu
s PO a ve spolupráci se správním orgánem, okolí depresí nebude v obvodu 5 m
ohumusováno a nebude oseto travní směsí.
9) Oprávnění podle výroku rozhodnutí může držitel výjimky realizovat prostřednictvím
jiného subjektu.
10) Po dobu min. 10 let od ukončení prací bude v období mimo rozmnožování
obojživelníků odstraňována nežádoucí biomasa, či jiný materiál způsobující
zarůstání, či zanášení tůní.
11) Oznámení o způsobu použití výjimky budou zaslány správnímu orgánu sumarizovaně
vždy do 31. 12. kalendářního roku realizace činnosti, a to včetně hlášení provedení
následných udržovacích prací na terénních depresích podle podm. č. 8.
12) Výjimka pro zavážení lomu je platná do 1. 3. 2020.
„Navrhovaný záměr předpokládá částečné zavezení IV. (nejspodnější) etáže lomu Koterov
na ploše 22293 m2, objem navezeného materiálu (kamení a zeminy) má činit přibližně 219
885 m3.
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Orgán ochrany přírody požaduje po realizaci částečného zavezení IV. etáže dle PL 2015,
aby součástí Plánu likvidace byl odsouhlasený zalesňovací plán zavážené plochy
zpracovaný autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability a dále
odborně způsobilou osobou, která má zkušenosti s projektováním a realizací biologických
rekultivací.
Během realizace záměru nebude docházet k jakýmkoliv zásahům do ploch navazujících
etáží lomu (I., II. a III.). Na příjezdových cestách do prostoru lomu budou umístěny velké
kamenné bloky či jiné zábrany tak, aby se zamezilo přístupu do lomu a omezilo riziko vzniku
černých skládek.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětné pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční
lokální biocentrum č. K64/025 Háje.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemky se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích
a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů, které je
nezastavitelné.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání
opětovně posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry
a podmínky vymezených skladebných částí ÚSES. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že
námitka na změnu způsobu využití pozemku na zastavitelné plochy výroby
a skladování není možná. Spodní (VI. etáž) bude vymezena jako plocha přírodní –
změna v krajině (návrh).
075
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279792/15 Jaromír Šašek, Klestová 112/10,
312 00 Červený Hrádek se týká zařazení pozemku č. par. 798 v katastrálním území Červený Hrádek
do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
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navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
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kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 798, k. ú. Červený
Hrádek se nachází východ od stávající obytné zástavby Červeného Hrádku, při silnici do
Kyšic.
V předchozím územním plánu (ÚPMP) byl pozemek navržen pro funkční využití zemědělsky
využívaná půda a část jako travní porosty. V návrhu ÚP Plzeň je pozemek součástí přírodní
lokality 4_ 46 Červený Hrádek – krajina a je součástí přírodních ploch. Zároveň dle zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je součástí územního systému ekologické stability
(ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční lokální biokoridor č. PM028 – K64/023.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES.
Zařazení pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
076
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279796/15 Anna Šibrová, Lidická 506/7, 323
00 Plzeň se týká nesouhlasu se zařazením pozemku č. par. 1766/1 v katastrálním území Bolevec do
plochy rekreace s možností pouhé údržby či náhrady objektu ve stávajícím objemu. Je požadováno
rozdělení lokality na část s možností nové výstavby a na část s možností údržby a náhrady ve
stávajícím objemu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
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pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná změna/námitka nemění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek byl
v platném územním plánu zařazen do nezastavitelných ploch urbanistické zeleně s funkčním
využitím zahrádky (ZK). Ty zahrnují zejména plochy zahrádkářských kolonií a malých zahrad
s dominantním využitím jako okrasné a užitkové zahradní kultury, ve kterých je umožněno
realizovat jako objekty a stavby a zařízení doplňková zejména drobné zahradní stavby (např.
přístřešky, malé skleníky) nebo stavby pro individuální rekreaci - zahrádkářské chaty o
maximální velikosti zastavěné plochy 25 m². V návrhu ÚPP je pozemek součástí plochy
rekreace, v závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace na pozemku je možnost
údržby stávajících staveb nebo náhrada objektu ve stávajícím objemu, bez možnosti nové
výstavby.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět v požadovaném rozsahu.
Vzhledem k tomu, že pozemek je dobře dopravně obslužitelný, je upraven rozsah území
určeného pouze pro údržbu stávajících staveb nebo náhradu objektu ve stávajícím objemu,
bez možnosti nové výstavby. Pozemky podél ulice Ke Krkavci jsou zahrnuty do plochy
rekreace, ve které bude umožněno realizovat rekreační objekt o velikosti zastavěné plochy
60 m². Návrh velikosti zastavěné plochy rekreačních objektů vychází zejména ze stávající
struktury zástavby (stávajících zastavěných ploch rekreačních domů).
077
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279816/15 firma POL PRODUCTION s.r.o., IČ
62620070, Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 14430/241
v katastrálním území Plzeň do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu. Byla prověřena a posouzena
potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností je navrženo námitce nevyhovět
v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 14430/241, k. ú. Plzeň se nachází při ulici
Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu (ÚPMP) v nezastavitelných plochách parku
PK, v návrhu ÚP Plzeň je součástí lokality 1_51 Lochotínský park určené rovněž pro park.
Na pozemku je realizován objekt Domu pohádek v souladu s předchozím územním plánem.
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Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně, zejména parků, koresponduje s rozvojem
potřeb rekreačního zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti
především na plochy smíšené obytné. Plocha parku v tomto území potvrzuje jeho současné
využití a jeho přidanou hodnotu zejména pro rekreaci obyvatel.
Regulativ pro plochu s rozdílným způsobem využití „plocha parku“ respektuje v lokalitě 1_51
Lochotínský park stávající stavbu občanského vybavení.
Zařazení pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu se základními principy
územního plánu.
078
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279822/15 Miloslava Eismanová, Robčická
177/7, 321 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 524/4, 524/12, 524/21, 2246/4, 2246/39
v katastrálním území Litice do zastavitelné výrobní plochy.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V návrhu ÚP Plzeň není území uvažováno pro další rozvoj na základě posouzení možnosti
využití zamokřeného pozemku a dosud nevyužitých zastavitelných ploch v jeho blízkosti.
Území bylo v předchozím územním plánu (ÚPMP) definováno jako potenciální území dalšího
rozvoje (v terminologii odpovídající nyní platné legislativě územní rezerva) pro výrobu. Tedy
území, které bude navrženo jako zastavitelné po vyčerpání ploch již vymezených v územním
plánu. V těsném kontaktu s předmětnými pozemky je v územním plánu navržena rozsáhlá
zastavitelná plocha, část lokality 6_11a Výrobní území Litice. Tato kapacitní zastavitelná
plocha je dosud nevyužita, není tedy splněna výše uvedená podmínka.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (MŽP ČR, odbor výkonu státní správy III,
Hřímalého 11, Plzeň) zásadně nesouhlasí s navyšováním zastavitelných ploch i
vymezováním územních rezerv, zejména pak tam, kde jsou navržené a dosud nevyužité
zastavitelné plochy. To je i případ těchto pozemků.
079
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279823/15 Václav Eisman, Robčická 177/7,
321 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 524/4, 524/12, 524/21, 2246/4, 2246/39 v katastrálním
území Litice do zastavitelné výrobní plochy.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V návrhu ÚP Plzeň není území uvažováno pro další rozvoj na základě posouzení možnosti
využití zamokřeného pozemku a dosud nevyužitých zastavitelných ploch v jeho blízkosti.
Území bylo v předchozím územním plánu (ÚPMP) definováno jako potenciální území dalšího
rozvoje (v terminologii odpovídající nyní platné legislativě územní rezerva) pro výrobu. Tedy
území, které bude navrženo jako zastavitelné po vyčerpání ploch již vymezených v územním
plánu. V těsném kontaktu s předmětnými pozemky je v územním plánu navržena rozsáhlá
zastavitelná plocha, část lokality 6_11a Výrobní území Litice. Tato kapacitní zastavitelná
plocha je dosud nevyužita, není tedy splněna výše uvedená podmínka.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (MŽP ČR, odbor výkonu státní správy III,
Hřímalého 11, Plzeň) zásadně nesouhlasí s navyšováním zastavitelných ploch i
vymezováním územních rezerv, zejména pak tam, kde jsou navržené a dosud nevyužité
zastavitelné plochy. To je i případ těchto pozemků.
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080
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279834/15 Jindřich Kopecký, Schwarzova 60,
301 00 Plzeň se týká hluku, smogu a prachu vznikajícího ze stávající komunikace, která se nachází
v blízkosti pozemků č. par. 7545, 7546 k. ú. Plzeň, (u Sukovy ulice).

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Námitka je mimo podrobnost územního plánu.
081
Námitka, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279860/15 Vlastimil Král a Libuše Králová
Ovesná 1256, 326 00 Plzeň se týká nesouhlasu s vedením komunikace přes pozemky č. par. 1384/1,
1384/3 v katastrálním území Bručná.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka je bezpředmětná, svým charakterem je mimo měřítko územního plánu.
Daný pozemek je určen návrhem ÚP Plzeň k využití pro bydlení, je součástí zastavitelné
lokality 2_15a Nepomucká, uvedený pozemek není dotčen v návrhu územního plánu
koridorem pro pozemní komunikace.
Byl posouzen charakter předmětné změny v území, jedná se o požadavek na změnu mimo
měřítko územního plánu, vedení komunikace řeší podrobnější územně plánovací
dokumentace – územní studie, územní rozhodnutí.
082
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279862/15 Jana Trnková, Na Špitálkách
343/6, 326 00 Plzeň se týká nesouhlasu se změnami územního plánu na pozemcích č. 198, 199 k. ú
Lobzy. Z textu námitky je možno dovodit, že vlastnice výše uvedených pozemků nesouhlasí se
zařazením pozemků do plochy parku. V současném územním plánu jsou pozemky zařazeny do plochy
„travní porosty“ - návrh.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek byl
v předchozím územním plánu (ÚPMP) zařazen do nezastavitelných ploch krajinné zeleně
s funkčním využitím část jako travní porosty a část jako plocha pro zemědělskou výrobu –
zemědělsky využívaná půda. Daný pozemek je určen návrhem ÚP Plzeň k využití pro park,
je součástí nezastavitelné lokality 4_51 Švabiny-krajina.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět. Jedná se o změnu
způsobu využití nezastavitelného území v části města, která je významná pro vnímání
krajinného rámce a horizontu města. Jedná se o krajinu s mohutným lesnatým hřbetem,
táhnoucím se od vrchu Na Pohodnici (499 m n. m.) přes Holý vrch (441 m n. m.) na Švabiny
(410 m n. m.). Mírné klesání tohoto hřbetu k západu a vizuální spojení komunikační osy
někdejší císařské silnice (dnes I/26, ulice Rokycanská), vedené v blízkosti hřbetnice,
s historickým jádrem a dominantou katedrály sv. Bartoloměje, představuje jedinečnou
charakteristiku prostorového uspořádání krajiny a prostorově-vizuálních vztahů v rámci
celého města.
Krajinně je vrchol Švabin vnímán z velké části území města, neboť vytváří výraznou
východní hradbu plzeňské kotliny. Je zároveň ideálním místem vyhlídky na prostor kotliny.
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Svojí polohou se přímo nabízí stát se důležitým městským parkem, jenž snese srovnání s
parky Homolka nebo Špitálský les. Městský park na vrcholu kopce podchytí velkorysost
prostoru a nabídne určitou hodnotu, výjimečnost spočívající především v unikátní poloze na
vrcholové partii s množstvím panoramatických výhledů. Navržená plocha parku je umístěná
v souladu se zájmy ochrany krajinného rázu, konkrétně zachováním pohledových vazeb ze
švabinské vyhlídky na historické jádro města a na dominantu katedrály sv. Bartoloměje.
083
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279863/15 Pavel Křovák, Rolnické nám. 1/5,
312 00 Plzeň, se týká nesouhlasu s vedením trasy DK 46 přes pozemek č. par. 36/1 v katastrálním
území Lobzy.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Koridor pro pozemní komunikaci DK – 46 Lobezská – Revoluční, obchvat Lobez je vymezen
pro sběrnou komunikaci, která omezuje průjezdy automobilové dopravy centrem VPZ Lobzy.
Komunikace je převzata z dokumentace „Studie přemostění Lobezského údolí v Plzni“
(SUDOP PRAHA a.s., 4/2009). Dokumentace byla kladně projednána s dotčenými orgány a
organizacemi včetně Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně a Odboru životního
prostředí Magistrátu města Plzně. V rámci technického řízení této komunikace bude
navržena eliminace negativních vlivů z dopravy na životní prostředí.
084
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279864/15 Ladislava Křováková, Rolnické
nám. 1/5, 312 00 Plzeň se týká nesouhlasu s vedením trasy DK 46 přes pozemek č. par. 36/1
v katastrálním území Lobzy.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Koridor pro pozemní komunikaci DK – 46 Lobezská – Revoluční, obchvat Lobez je vymezen
pro sběrnou komunikaci, která omezuje průjezdy automobilové dopravy centrem VPZ Lobzy.
Komunikace je převzata z dokumentace „Studie přemostění Lobezského údolí v Plzni“
(SUDOP PRAHA a.s., 4/2009). Dokumentace byla kladně projednána s dotčenými orgány a
organizacemi včetně Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně a Odboru životního
prostředí Magistrátu města Plzně. V rámci technického řízení této komunikace bude
navržena eliminace negativních vlivů z dopravy na životní prostředí.
085
Připomínka, kterou podalo dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/279865/15 Občanské sdružení Slovanské
údolí, František Slivoně, Slovanské údolí 7, 318 02 Plzeň se týká lokality Slovanské údolí při
Vejprnickém potoce a konstatuje, že územní plán je v nesouladu s požadavky stavebního zákona a
dalších zákonitostí, norem, projektů a právních předpisů. Narušuje ekologickou stabilitu a má
negativní vliv na životní prostředí.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o krajinnou lokalitu 3_83 Údolí Vejprnického potoka, která se nachází v úseku
Vejprnického potoka od Vejprnické ulice po hranice města. Lokalitu tvoří údolí Vejprnického
potoka s úseky parkového a krajinného charakteru, s nivou silně změněnou navážkami
zemin při výstavbě sídliště Skvrňany. Součástí jsou sportovní areál při ulici U Domažlické
trati a skupiny rekreačních chat navazujících na železniční těleso. Nejrozsáhlejší skupina při

116

ulici U Domažlické trati je tvořena drobnou izolovanou strukturou rekreačních dvojdomků. V
údolí je navržen park Ve Slovanském údolí. Východní část lokality je poddolována.
Lokalitou prochází skladebné prvky lokálního systému ekologické stability (ÚSES):
biokoridory č. PM050-PM051, č. PM052-K50/137, č. PM051-PM052, č. 1078-PM050 a
biocentra Na Stráních č. PM052, Pod Novou Hospodou č. PM050 a Slovanské údolí č.
PM051.
V lokalitě se dále nachází významné krajinné prvky (VKP): Les u Nové Hospody (č. 1511),
Lesíky ve Slovanském údolí (č. 0511), Vejprnický potok (č. 0512) a navržený VKP k
registraci podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Stráň ve
Slovanském údolí (č. 0502).
Lokalitu tvoří údolní niva Vejprnického potoka, kde se plánuje vytvoření parku Ve
Slovanském údolí. Zlepšení rekreačních možností je podmíněno respektováním
převažujícího přírodě blízkého charakteru území s důrazem na veškeré součásti ÚSES
včetně nově navržených prvků, VKP a dalších hodnot v území. V jejích částech budou
návrhem potvrzeny plochy individuální rekreace.
Územní plán Plzně respektuje vymezené záplavové území Vejprnického potoka. Záplavová
území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu povodně zaplavena
vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad
(§ 66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní zóna záplavového území se vymezuje na návrh
správce vodního toku podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Stanovení rozsahu
záplavového území vychází z výpočtového modelu a ze záplavového území. Záplavové
území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními a klimatickými podmínkami. Smyslem
stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je snížení rizika vzniku škod na majetku
i lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v nevhodných rizikových lokalitách
mohlo při povodni dojít.
Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími
vyhláškami.
086
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280186/15 Eliška Čapková, Družstevní 6, 301
00 Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního
plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je
doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu
Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a
bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
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je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
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Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
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-

definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.

3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;respektovat a chránit veřejná
prostranství
s převahou
parkových
ploch
Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
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významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
B. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
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Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280199/15 Pavel Albl, Domažlická 217/203,
318 00 Plzeň, Roman Albl, Domažlická 114/205, 3 18 00 Plzeň se týká vyřazení koridoru S-45, který
vede přes pozemek č. par.1611/3 v katastrálním území Skvrňany.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Jihozápadní část města je napojena na silnice I/26 přes jediný uzel, kterým je okružní
křižovatka Folmavská – Domažlická. Dále tato křižovatka propojuje jižní a západní část
městského okruhu (ulice Folmavská – Domažlická), přes Domažlickou ulici napojuje střed
města a přes Obchodní ulici napojuje významnou část průmyslové zóny Borská pole. Již
dnes poměrně vysoké zatížení této křižovatky se dále podstatně navýší po dokončení
západní části městského okruhu a ve špičkových hodinách bude křižovatka dopravně
přetížena. Dopravně inženýrské posouzení stávajícího i výhledového stavu křižovatky bylo
posouzeno samostatnou studií, kterou zpracovala Správa veřejného statku města Plzně
v roce 2015. Nedostatečnou kapacitu v modelovaných výhledových zátěžích vykazuje vjezd
do křižovatky z Folmavské ulice. Navržené propojení Podnikatelské ulice na Dopravní řeší
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nedostatečnou kapacitu přetíženého vjezdu a zvětšuje rezervu kapacity na ostatních
ramenech křižovatky. Z tohoto důvodu je pro zajištění správné funkce komunikačního
sytému při výhledových zátěžích navrhované propojení Podnikatelská ulice na ulici Dopravní
nezbytné. Z důvodu společenské významnosti zajištění podmínek pro funkčnost
komunikační sítě bylo propojení Podnikatelské na Dopravní zařazeno mezi veřejně
prospěšné stavby.
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Námitky, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280209/15 Roman Albl, Domažlická 114/205,
Jitka Alblová, Domažlická 217/203, Michal Blahovec, Žlutická 1679/29, Pavel Janouš, K Plzni 162/2 a
Anna Škrdlantová, Sokolovská 1112/104, Helena Videršperková, Domažlická 48/218, Gabriela
Nováková, Domažlická 1247/197, Martina Vochocová, Nerudova 1176/15, Petr Škrdlant, Domažlická
1250/207, Jaroslav Šafařík, K Plzni 52/1 se týká vyřazení koridoru S-45, který vede přes pozemky
č. par. 1619, 1616/1, 1614/1, 1622/2, 1623/1, 1658, 1613/1, 1671/2, 1623/3, 1689 v katastrálním
území Skvrňany

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Jihozápadní část města je napojena na silnice I/26 přes jediný uzel, kterým je okružní
křižovatka Folmavská – Domažlická. Dále tato křižovatka propojuje jižní a západní část
městského okruhu (ulice Folmavská – Domažlická), přes Domažlickou ulici napojuje střed
města a přes Obchodní ulici napojuje významnou část průmyslové zóny Borská pole. Již
dnes poměrně vysoké zatížení této křižovatky se dále podstatně navýší po dokončení
západní části městského okruhu a ve špičkových hodinách bude křižovatka dopravně
přetížena. Dopravně inženýrské posouzení stávajícího i výhledového stavu křižovatky bylo
posouzeno samostatnou studií, kterou zpracovala Správa veřejného statku města Plzně
v roce 2015. Nedostatečnou kapacitu v modelovaných výhledových zátěžích vykazuje vjezd
do křižovatky z Folmavské ulice. Navržené propojení Podnikatelské ulice na Dopravní řeší
nedostatečnou kapacitu přetíženého vjezdu a zvětšuje rezervu kapacity na ostatních
ramenech křižovatky. Z tohoto důvodu je pro zajištění správné funkce komunikačního
sytému při výhledových zátěžích navrhované propojení Podnikatelská ulice na ulici Dopravní
nezbytné. Z důvodu společenské významnosti zajištění podmínek pro funkčnost
komunikační sítě bylo propojení Podnikatelské na Dopravní zařazeno mezi veřejně
prospěšné stavby.
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Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280231/15 Jana Kaslová, Do Zámostí 45, 326
00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par.10848/1, 10848/2 v katastrálním území Plzeň do ploch, ve
kterých bude možno realizovat areál sportovně zábavního charakteru.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Předmětem námitky je změna nezastavitelné plochy na areál sportovně zábavního
charakteru, tedy plochu zastavitelnou.
Lokalitu 1_53 Mže – Lochotínské louky tvoří údolní niva řeky Mže. Převážná část lokality,
představující jednu z nejcennějších říčních krajin ve městě s výbornou docházkovou
vzdáleností z centra města, se nachází v aktivní zóně záplavového území. Lokalita je
částečně zemědělsky využívaná. Z těchto důvodů je podél říčního toku vymezen prostor pro
nový poříční park v návaznosti na park stávající. Zlepšení rekreačních možností je
podmíněno respektováním převažujícího přírodě blízkého charakteru území s důrazem na
veškeré součásti ÚSES včetně nově navržených prvků, VKP a dalších hodnot v území.
Důležitým prvkem pro rozvoj lokality je ochrana vymezeného koridoru komunikace.
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Lokalita je tvořena převážně loukami podél řeky Mže mezi Radčicemi a Roudnou. Krajinné
zázemí centra města a Vinic s levobřežní nivou Mže navazuje na Lochotínský park a areál
zoologické zahrady. Při Lochotínské ulici je navržen poříční park U Lochotínské ulice, na
který směrem ke Kilometrovce navazují zemědělské plochy Lochotínské louky využitelné pro
sezónní rekreaci.
Lokalita má svůj specifický krajinný ráz, a proto je třeba respektovat stanovené ochranné
podmínky tohoto místa krajinného rázu a dodržovat příslušná ochranná opatření krajinného
rázu. Především chránit stopy tradiční struktury nivní krajiny a řešit její návaznost na zeleň
svahů Lochotína a na Lochotínský park.
Páteří oblasti krajinného rázu Koridoru Mže je meandrující tok dolní Mže protékající
v přirozeném korytě s doprovodnou a břehovou vegetací na dně široké nivy. Mže zde přijímá
vody dalších drobnějších přítoků a kanálů, vesměs v umělých korytech členících bloky
zemědělské půdy.
Západní část oblasti krajinného rázu Koridor Mže má charakter zemědělské krajiny, východní
část již nabývá charakter krajiny urbanizované. Oblast je prakticky odlesněná,
v nezastavěných plochách převažuje nezavlažovaná orná půda či různorodé zemědělské
plochy s přirozenou vegetací, případně louky a trvalé travní porosty. Pole jsou velká,
ohraničená především příkopy se sporou dřevinnou vegetací, vodními toky s užšími
břehovými porosty a komunikacemi s dožívajícími stromořadími ovocných stromů. Výrazná
je stromová a břehová vegetace podél Mže.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční
nadregionální biokoridor č. K50/144 – K50/145, který je vymezen v nadřazené územně
plánovací dokumentaci - Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje. Část pozemku p. č.
10848/2 k. ú. Plzeň se nachází ve významném krajinném prvku (VKP) č. 0313 Mže dle § 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Cílem vymezení ÚSES a VKP je
zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na okolní stabilní ekosystémy,
podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování významných krajinných
fenoménů, ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou koncepci i
koncepci uspořádání krajiny.
Pozemek p. č. 10848/1 je jako travní porost v údolní nivě řeky Mže zařazen do I. třídy
ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny nejcennější půdy, které je možné
odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability
krajiny, případně liniové stavby zásadního významu.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES, VKP a ochrany půd.
Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že námitce na změnu nezastavitelné plochy na areál sportovně
zábavního charakteru, tedy plochu zastavitelnou bude vyhověno pouze částečně, a to ve
smyslu přeřazení předmětných a dalších navazujících pozemků z ploch přírodních do plochy
s rozdílným způsobem využití „plochy parků“ – změny v krajině. Způsob využití musí být
v souladu s regulativem způsobu využití pro „plochy parků“, do kterého je doplněna jako
přípustné využití odrážka „stavba sportovně zábavního centra v lokalitě 1_53 Mže –
Lochotínské louky, Park pod Lochotínem “.
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090
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280256/15 Milada Růžková, Lesní 1100/8,
312 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 305, 294/4, 294/5 v katastrálním území Bukovec do
zastavitelné plochy rekreace s možností výstavby rekreačního objektu, případně rodinného domu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje v části 1.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území,
z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 305 k. ú Bukovec je
součástí přírodní lokality 4_47 Chlum-Zábělá, leží na severním svahu vrchu Chlum. Přestože
přímo navazuje na původní zahrady, na kterých vznikly v minulosti rekreační objekty, je
z hlediska ochrany hodnot území a zachování převažujícího přírodního rámce úpatí vrchu
Chlum nezbytné zachovat jeho nezastavitelnost, tedy ponechat dosud nezastavěné pozemky
bez zástavby. Pozemek je zařazen do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou
zařazeny nejcennější půdy, které je možné ze zemědělského půdního fondu (ZPF) odejmout
jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně liniové veřejně prospěšné stavby.
Požadované zařazení pozemku do ploch rekreace není v souladu jak s principy územního
plánu tak požadavky územního plánu na ochranu hodnot území.
Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje v části 2.
Odůvodnění:
Pro pozemky 294/4 a 294/5 k. ú Bukovec je námitka na změnu rozdílného způsobu využití
bezpředmětná, oba pozemky jsou v návrhu ÚPP součástí lokality 4_4 Bukovec Pod
kruhovkou, která je určena pro využití plochy obytné smíšené. Zamýšlená realizace
rodinného domu je tedy možná.
091
Námitka zástupce veřejnosti (doloženo více než 200 podpisů), kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j.
MMP/280264/15 Ing. Aleš Kacerovský, Sušická 101, Plzeň se týká zachování výhledového
dopravního spojení Božkova a Slovan ulicemi Sládkova a Na Růžku. Je požadováno rozšíření veřejně
prospěšné stavby S-17 o napojení Božkova Sládkovou ulicí.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Sušická ulice prochází zastavěným územím s převážně obytnou zástavbou a tvoří průjezdní
úsek silnice II/180 19. Komunikace kromě obsluhy obou částí Božkova dopravně připojuje
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k Plzni zejména obce Letkov (624 obyv.), Tymákov (900 obyv.) a Mokrouše (222 obyv.).
Současně je území Božkova prostřednictvím ulice K Hrádku propojeno se silnicí I/26, která
slouží jako východní dálniční přivaděč. Před návrhem Územního plánu Plzeň byla
zpracována analýza dopravních vztahů a pro oblast Božkova byly hodnoceny varianty
komunikační sítě. Posuzováno bylo současné uspořádání komunikační sítě a uspořádání
komunikační sítě s propojením Sládkovou ulicí. Z výsledků analýzy vyplynulo, že na
výhledové dopravní zatížení Božkova má největší vliv modelovaná trasa od Rokycanské
přes ulici K Hrádku a přes Sládkovu ulici směrem na jižní část Slovan a Bor. Příčina je ve
vytvoření alternativního propojení z dálničního přivaděče do jižní části města, které na sebe
přetahuje část dopravy z Rokycanské ulice. Vzhledem k velkým objemům dopravy na
Rokycanské je zde úbytek zanedbatelný, naopak na dvoupruhových komunikacích
v Božkově se jedná o poměrově výrazný nárůst. Z obecného hlediska by byl rozptyl dopravy
mimo radiální trasu prospěšný, v konkrétním případě, kdy se převedená doprava dostává do
zastavěného obytného území, je tento efekt nežádoucí. Při zapojení trasy Rokycanská –
K Hrádku – Sládkova – Na Růžku - Malostranská by došlo k snížení dopravy v Sušické ulici,
ale za cenu významného nárůstu průjezdné intenzit v Božkově jako celku. Na sledovaném
profilu na mostě přes Úslavu v Božkově by po zprůjezdnění Sládkovy ulice narostla
průjezdná doprava více než dvojnásobně. Při zachování stávajícího uspořádání komunikační
sítě nebude do oblasti Božkova zatažena další průjezdná doprava a dojde jen k přirozenému
nárůstu intenzit. Dopravní propojení Sládkovou ulicí by problém hluku v Božkově nevyřešilo,
pouze by ho přesunulo ze Sušické do Sládkovy ulice.
092
Námitka, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280273/15 Jarmila Naarová, Klatovská
227/378, 321 00 Plzeň, Miroslav Naar, Klatovská 55/378, 321 00 Plzeň, Marie Pelouchová, V Úhlu
216/8, 321 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 832/1, 832/2, 823/1, 823/2, 790/108, 790/112
v katastrálním území Litice do plochy rekreace.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 832/1, 832/2, 823/1,
823/2, 790/108, 790/112 k. ú Litice jsou návrhem ÚPP určeny jako nezastavitelné pozemky
k využití plochy přírodní, jsou součástí přírodní lokality 3_81 Tyršův sad. Předmětné
pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního
systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o interakční prvek. Konkrétně se
jedná o interakční prvek v podobě údolní nivy drobného vodního toku s malými vodními
nádržemi a travními porosty.
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Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
V sousedství předmětných pozemků se nachází bezejmenný vodní tok (pravostranný přítok
Radbuzy IDVT 10273699, p. č. 1424/1 k. ú. Valcha). Tok je částečně zatrubněn. V území se
opakují problémy s průtokem velkých vod, při nichž dochází k přelití hráze nekapacitní malé
vodní nádrže u ulice v Lukách (p. č. 1466 k. ú. Valcha) a zaplavování níže se nacházejících
stavebních pozemků. Obě malé vodní nádrže při Klatovské třídě i vodoteč jsou neudržované,
v havarijním stavu, včetně přestárlých dřevin z břehových porostů. V území se rovněž
objevují skládky biologického odpadu z přilehlých objektů bydlení.
Pro vyřešení výše uvedených problémů s odtokovými poměry v tomto území se doporučuje
nejdříve řešit stávající malou vodní nádrž p. č. 1466 (odbahnění a zvětšení retenční kapacity;
případně řešit malou vodní nádrž p. č. 2599 k. ú. Valcha, která je ovšem v soukromém
vlastnictví), a bezejmennou vodoteč p. č. 1424/1, ústící do nádrže České údolí
(zkapacitněním přirozeného otevřeného koryta v maximální možné míře).
Zařazení pozemků č. 832/1, 832/2, 823/1, 823/2, 790/108, 790/112 k. ú Litice do ploch
rekreace není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
093
Připomínka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280276/15 Jaroslav Krainer, Žlutická 30,
323 00 Plzeň se týká přemístění obchodně výrobní zóny Karlovarská do prostoru bývalých kasáren.
Dále je požadováno nezabírat nezastavěné území novými zastavitelnými plochami. Posledním
požadavkem je skrýt část západního obchvatu do Radčic po OC Globus pod zem do tunelu, stejně tak
i zamýšlený průtah z Plaské ulice.

Připomínce se nevyhovuje v části 1.
Odůvodnění:
Připomínka se týká způsobu využití v lokalitě 1_42 Zóna Karlovarská, jejíž hlavní ideou je
rozvoj obchodního a produkčního charakteru. V předchozím územním plánu (ÚPMP) bylo
toto území určeno dlouhodobě pro rozvoj obchodu a výroby. Jedná se o nezastavěnou
lokalitu na okraji města při státní silnicí I/20 do Karlových Varů. Z hlediska urbanistické
koncepce je místo při významné komunikační síti na okraji města velmi vhodné pro
uvažované využití, návrh ÚP Plzeň tuto koncepci návrhem zón obchodního charakteru
rozmístěných rovnoměrně na území města potvrzuje. Tato konkrétní lokalita saturuje potřeby
obyvatel Severního Předměstí, její přemístění na opačný konec města je zcela nelogický.
Připomínce se vyhovuje v části 2.
Odůvodnění:
Připomínka je bezpředmětná, týká se jednoho ze základních principů návrhu ÚP Plzeň,
vycházejícího ze schváleného zadání, a to nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a
maximální ochrany zemědělské půdy. V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření
zastavitelných ploch smíšených obytných. Návrhem ÚP Plzeň jsou vytvářeny předpoklady
pro zachování a další rozvoj města Plzně. Je preferováno intenzivní využití již zastavěného
území úměrným zahuštěním zástavby ve smyslu naplnění regulativů využití území
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití před záborem zemědělského půdního fondu
a přírodních ploch, v územním plánu jsou navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby
byla zachována ekologická stabilita území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení
území dopravní a technickou infrastrukturou. ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na
kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany,
navrhuje zastavitelné plochy určené pro další rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné
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území. Zastavitelné plochy určené pro další rozvoj města jsou navrženy přednostně
v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově předurčenou vysokou kvalitu obsluhy
městskou hromadnou dopravou.
Připomínce se nevyhovuje v části 3.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Po
prověření všech souvisejících skutečností je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném
rozsahu. Požadavek skrytí poslední části západního obchvatu města od Radčic po OC
Globus pod zem do tunelu jakož i části zamýšleného průtahu z Plaské ulice podél železniční
trati do Žatce poblíž zastávky Bíla Hora kvůli členitému terénu a místy značnému převýšení
vyvolává neúměrné finanční a technické požadavky na řešení zmíněných komunikací.
094
Připomínka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280285/15 Antonín Martínek, Staniční
1222/48, 312 00 Plzeň se týká úpravy schématu výškového členění v lokalitě 4_18 Malá Doubravka.

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná připomínka nemění celkovou koncepci územního plánu. Výšková hladina je
zobrazena ve schématu, které je součástí odůvodnění, tudíž není závaznou částí územního
plánu. Obecně schéma slouží jako podklad, na základě kterého je možno usuzovat, jaká
převažující výška, přesněji výšková hladina, stávající zástavby se v lokalitě nachází a jaká by
měla tedy být hladina nové zástavby. Dle návrhu územního plánu je však možno uvažovat i o
výšce zástavby vyšší, budou-li splněny určité podmínky a bude-li zástavba splňovat další
zákonné požadavky. Výkres Výškové členění je tedy podklad, který mapuje výškovou
hladinu stávající zástavby.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Je
navrženo námitce vyhovět, schéma výškového členění v grafické části odůvodnění bude
upraveno podle skutečného stavu – výšky objektů na dotčených pozemcích.
095
Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280292/15 firma MATEN s.r.o., IČ28032837,
Nám. Gen. Píky 27/2703, 326 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 254/17, 254/19, 254/58,
254/59, 265/10, 265/14, 265/15 k katastrálním území Doudlevce do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka nemění celkovou koncepci územního plánu. Dané pozemky jsou
součástí zastavěné lokality 3_11 Doudlevce ETD a návrhem ÚPP jsou určené pro plochy
výrobní a skladování.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Je
navrženo námitce vyhovět, hranice lokality bude nově vymezena podle skutečného stavu
struktury zástavby na dotčených pozemcích, které se stanou součástí lokality 3_12
Doudlevecká určené návrhem ÚPP pro plochy smíšené obytné.
096
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280301/15 Jaroslav Jára, Pod Rozhlednou 32,
312 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č.par. 12198/5-227 do plochy dle skutečného stavu a
způsobu využívání těchto pozemků.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
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Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Stavby a zařízení, které byly v území v průběhu času povoleny v souladu s předchozím
územním plánem, jsou a budou i do budoucna využívány v souladu s tímto povolením, nový
územní plán způsob jejich využití neomezuje. Případné změny využití stávajících objektů
musí být v souladu s regulativem využití navrhované plochy.
Pozemky jsou zařazeny do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny
nejcennější půdy, které je možné odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního
významu.
Převážná část předmětných pozemků se nachází v aktivní zóně záplavového území, vyjma
pozemků p. č. 12198/57, 12198/25, 12198/26, 12198/31, 12198/32, 12198/34, 12198/33,
12198/62, 12198/28, 12198/53, 12198/134, 12198/8, 12198/227, 12198/64 k. ú. Plzeň.
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu povodně
zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku
vodoprávní úřad (§ 66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní zóna záplavového území se
vymezuje na návrh správce vodního toku podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Stanovení rozsahu záplavového území vychází z výpočtového modelu a ze záplavového
území. Záplavové území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními a klimatickými
podmínkami. Smyslem stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je snížení rizika
vzniku škod na majetku i lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v nevhodných
rizikových lokalitách mohlo při povodni dojít.
097
Námitka, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280311/15 Mgr. Renata Machová, Pod
Rozhlednou 551/26, 312 00 Plzeň, Zdeněk Kočandrle, Úslavská 2282/47, Plzeň a Mgr. Petr Jirkal,
K Sadu 44/4, Plzeň se týká zařazení pozemků 1165/1 a 1165/3 v katastrálním území Božkov do
plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
129

obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca - 1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 1185/1,1124,1123, k. ú.
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Božkov leží západně od stávající obytné zástavby. Pozemky jsou v současnosti
nezastavěné, zemědělsky využívané. Nacházejí se ve výrazné poloze na horizontu nad
svahy vymezujícími nivu řeky Úslavy. Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot
v území je nutné ponechat dosud nezastavěné pozemky bez zástavby. Předmětné pozemky
jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního systému
ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční lokální biocentrum
č. K64/028 Chlumek. Pozemky jsou dále součástí významného krajinného prvku (VKP)
navrženého k registraci č. 7601 Chlumek u Božkova.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z
podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k.
ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a VKP.
Začlenění pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
098
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280372/15 Milan Žák, Plzeňská cesta 105, 326
00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. 873/1, 582/1 v katastrálním území Doudlevce do plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu. Dané pozemky jsou součástí
území vymezeného návrhem ÚP Plzeň jako zastavitelná plocha určená pro rozvoj rekreace.
Plocha navazuje na území, které je určené pro rozvoj individuální rekreace. Původně
zemědělské pozemky byly v rámci cyklu změn územního plánu v roce 2010 (dílčí změna
č. 902) určeny pro rozvoj individuální rekreace. Jejich „další“ změna na plochy zastavitelné
určené pro bydlení není slučitelná s principy návrhu územního plánu. V územním plánu je
vymezen dostatečný rozsah ploch pro bydlení ve vhodnějších polohách. V navazujícím
území je například zastavitelná lokalita 3_67 Zborovská, která není dosud využita.
Pro rozvoj individuální rekreace je určeno jen minimum ploch, které navazují na typické
rekreační lokality. Jednou z nich je i zastavitelná část lokality 3_43 U Doudleveckého
hřbitova.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět, pro dané pozemky bude v návrhu ÚP
Plzeň ponecháno využití pro rekreaci a stanovena maximální velikost zastavěné plochy
objektu určeného pro individuální rekreaci 80 m², která odpovídá struktuře zástavby
v navazujícím území.
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099
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280667/15 Robert Holý, Sokolovská 97, Plzeň
se týká zařazení pozemků č. par. 860/7, 860/8, 1028, 1030/1, 1030/2, 1031/1, 1031/4, 1031/8
v katastrálním území Valcha do plochy rekreace.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu.
Dané pozemky byly v platném územním plánu zařazeny do nezastavitelných ploch krajinné
zeleně – s funkčním využitím travních porostů a ostatní urbanistické zeleně. Předmětné
pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního
systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržený dosud nefunkční
regionální biokoridory č. 1075/04 – 1075/07 a č. 1075/14 – 1075/05. Pozemek č. 860/8 je
dále součástí významného krajinného prvku (VKP) č. 9602 Tyršův sad. Z hlediska ochrany
hodnot území je nutné ponechat dosud nezastavěné pozemky bez zástavby. Dále je nutné
vnímat blízkost stávající dopravně frekventované silnice I. třídy, která generuje značnou
hlukovou zátěž omezující možnost využití území pro bydlení.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů.
Nové začlenění pozemků do ploch rekreace není v souladu s principy územního plánu výše
popsanými.
100
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280668/15 Václav Prokop, Pod Chlumem
1135/14, 312 00 Plzeň se týká možnosti vystavět na pozemku č. 890/4 v katastrálním území Újezd
rekreační objekt o zastavěné ploše do 80 m².

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
132

V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek
byl v platném územním plánu zařazen do nezastavitelných ploch urbanistické zeleně s
funkčním využitím zahrady (ZH), s dominantním využitím jako okrasné a užitkové zahradní
kultury. V zahradách bylo umožněno realizovat objekt pro individuální rekreaci, který je určen
výlučně pro individuální rekreaci (rekreační chatu, rekreační domek, zahrádkářská chata) v
rozsahu od 36 m² do 100 m² podle velikosti pozemku.
Pro daný pozemek 890/4 k. ú. Újezd je v návrhu ÚPP navrženo využití pro rekreaci, na
pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu určenou pro individuální rekreaci.
V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace je stanovena velikost zastavěné
plochy rekreačním objektem 60 m² na základě stávající převažující struktury zástavby i
odloučenosti plochy rekreace od stávající obytné zástavby. V podrobnější dokumentaci byla
v minulosti prověřena ekonomická náročnost realizace technické infrastruktury v území
v těsné blízkosti přírodní rezervace Zábělá.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. S
ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět, pro dané pozemky bude v závazném
schématu D. Rekreace - prostorová regulace stanovena maximální velikost zastavěné
plochy objektu určeného pro individuální rekreaci 80 m², pozemek přináleží k obdobné
struktuře zástavby v navazujícím území původních rozlehlých zahrad.
Pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o
změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů, které je
nezastavitelné.
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Námitka, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/280671/15 Ing. Olga Prudková, Jakuba Jana
Ryby 952/46, 323 00 Plzeň, MUDr. Tamara Salcmanová Hradec č. p. 133, Marie Spáčilová, Zábělská
330/72, 312 00 Plzeň, Ing. Jan Šneberger, Jakuba Jana Ryby 952/46, 323 00 Plzeň, František Šůs,
Ejpovice 75, 337 01 Ejpovice, Václav Šůs, Za Ovčínem 183/5, 312 00 Plzeň, Jana Šůsová, Náměstí
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Karla Panušky 11/3, 312 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par.1255/50 v katastrálním území
Doubravka do zastavitelné plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných
do nezastavitelných ploch parku.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
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počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 1255/50 k. ú.
Doubravka leží na okraji zástavby obytných domů lokality 4_18 Malá Doubravka, hranici tvoří
pražská dráha. Pozemek je nezastavěný, v platném územním plánu zařazen do
nezastavitelných ploch urbanistické zeleně – parky (PK) a je dle zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny součástí významného krajinného prvku (VKP) registrovaného dle
§ 6 č. 7403 Park v Homolkách.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně, zejména parků, koresponduje s rozvojem
potřeb rekreačního zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti
především na plochy smíšené obytné. Potenciál rozvoje daného území pro zeleň je zde
dlouhodobě sledován. Plocha parku v tomto území potvrzuje jeho současné využití a jeho
přidanou hodnotu zejména pro rekreaci obyvatel.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
registrovaného VKP a plní funkci parku. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka na
změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není možná.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně, zejména parků, koresponduje s rozvojem
potřeb rekreačního zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti
především na plochy smíšené obytné. Potenciál rozvoje daného území pro zeleň je zde
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dlouhodobě sledován. Plocha parku v tomto území potvrzuje jeho současné využití a jeho
přidanou hodnotu zejména pro rekreaci obyvatel.
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
významného krajinného prvku (VKP) registrovaného dle § 6 č. 7403 Park v Homolkách.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
registrovaného VKP a plní funkci parku. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka na
změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není možná.
Park V Homolkách v Plzni vznikl v souvislosti s výstavbou panelového sídliště Doubravka
v prostoru vymezeném železničním koridorem a sídlištěm, dokončen byl v roce 1965.
Potřeba parku v území vychází z počtu obyvatel přilehlé lokality (panelové sídliště mezi
Masarykovou, Mohylovou a Staniční ulicí). Park byl založen jako jeden funkční celek, s čímž
souvisí i provozní pěší vazby z hlediska průchodnosti územím. Park slouží každodenní
krátkodobé rekreaci obyvatel. Park je veřejně přístupný a veřejností hojně využívaný
(vyhledáván rodiči s dětmi, k vycházkám MŠ a ZŠ, seniory i dalšími uživateli). Porosty dřevin
v parku vysazené v polovině 60. let 20. století v současné době plní nezanedbatelnou
ekostabilizační funkci.
Na pozemek č. 1255/50 k. ú. Doubravka je mezi městem Plzní a spoluvlastníky uzavřena
nájemní smlouva za účelem užívání předmětného pozemku jako veřejného prostranství.
Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nutné ponechat dosud
nezastavěné pozemky bez zástavby. Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných
není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281042/15 Jana Čvančarová, Habrová E716,
301 00 Plzeň se týká možnosti vystavět na pozemcích č. par. 5215/1, 5215/2 v katastrálním území
Plzeň rekreační objekt o zastavěné ploše do 100 m².

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
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stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek
byl v předchozím územním plánu (ÚPMP) zařazen do zastavitelných ploch rekreace
hromadné (RH) s dominantním využitím pro stavby a zařízení pro hromadnou rekreaci (např.
areály volného času, autokempy, přírodní a umělá koupaliště, rekreační pobytové louky,
pláže, golfová hřiště). V návrhu ÚP Plzeň jsou pozemky č. 5215/1, 5215/2 k. ú. Plzeň
součástí lokality 2_28 U Radbuzy. Jedná se o pozemky, na kterých bylo v minulosti
realizováno několik objektů pro individuální rekreaci (rekreační chata, rekreační domek,
zahrádkářská chata), jejichž velikost se pohybovala v rozsahu od 36 m² do 100 m² podle
velikosti pozemku.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět, pro dané pozemky bude v závazném
schématu D. Rekreace - prostorová regulace stanovena maximální velikost zastavěné
plochy objektu určeného pro individuální rekreaci 80 m². Důležitými faktory pro takový návrh
je fakt, že předmětné pozemky se nacházejí ve vymezené pasivní zóně záplavového území
a v blízkosti navrhovaného dopravního koridoru.
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Námitka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281050/15 firma INVELT s.r.o., IČ 25208047,
Rokycanská 1422/11, 312 00 se týká zařazení pozemku č. par. 2305/12 v katastrálním území
Doubravka do plochy občanského vybavení.

Zastupitelstvo města Plzně námitce částečně vyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Byla prověřena a
posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. S ohledem na
prověření všech souvisejících skutečností, je navrženo námitce vyhovět v požadovaném
rozsahu. Předmětný pozemek č. 2305/12 k.ú. Doubravka je v majetku společnosti podávající
námitku a v rámci směn pozemků pro stavbu komunikace byl oddělen tak, aby došlo k
jasnému vymezení celku autosalonu, v návrhu ÚPP bude provedena úprava hranice lokality
4_25 Rokycanská. Pozemek 2305/12 bude zařazen do plochy smíšené obytné, která
umožňuje využívat pozemek k funkci související s areálem autosalonu. Námitce se
nevyhovuje v tom smyslu, že pozemek je výměrou malý pro vymezení plochy občanského
vybavení a navíc návrh územního plánu vymezuje plochy občanského vybavení
nekomerčního charakteru (ZOO, věznice, nemocnice, tzn. větší areály). Komerčně
využívané areály (autosalony, obchody apod. jsou součástí plochy smíšené obytné).
104
Připomínka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281063/15 JUDr. Veronika Mžika
Jirovcová, Smrková 960/6, 312 00 Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem zastavitelné plochy smíšené
obytné na pozemku č. par. 199, 200/1 v katastrálním území Lobzy. Je požadavek na těchto
pozemcích vymezit plochu parku.

Připomínce se nevyhovuje.
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Odůvodnění:
Předmětná změna mění celkovou koncepci územního plánu. Dané pozemky č. 199, 200/1
k. ú. Lobzy jsou určeny návrhem ÚP Plzeň k využití pro bydlení, jsou součástí zastavitelné
lokality 4_29 Švabiny.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo připomínce nevyhovět. Jedná se o změnu
návrhu zastavitelného území v části města, které bylo na základě dlouhodobé koncepce
rozvoje města uvažováno jako zastavitelné. Jeho rozsah byl stanoven změnou územního
plánu v předchozím období. Pro zastavitelné území Švabin jsou navržena dvě dopravní
napojení tak, aby rozvojová plocha nebyla závislá pouze na jediném dopravním napojení,
což by představovalo systémové riziko pro zajištění obsluhy území v případě nefunkčnosti
jediného napojení (technické havárie, plánované opravy atd.). Současně Vyhlídková ulice
tvoří systémové propojení okrajových městských částí Švabiny a Božkov. Pro dané území
byla zpracována podrobnější územní studie, ve které je navržena prostorová regulace
vylučující vysokopodlažní zástavbu v návaznosti na stávající obytné území rodinných domů
a navrhovaný park. Změna kategorie na plochy parku nebo ponechání původního využití
(plochy zemědělské) by nevyloučila možnost vedení obslužné komunikace v sousedství
pozemků 201/8 k. ú. Lobzy.
Jedná se o krajinu s mohutným lesnatým hřbetem, táhnoucím se od vrchu Na Pohodnici
(499 m n. m.) přes Holý vrch (441 m n. m.) na Švabiny (410 m n. m.). Mírné klesání tohoto
hřbetu k západu a vizuální spojení komunikační osy někdejší císařské silnice (dnes I/26,
ulice Rokycanská), vedené v blízkosti hřbetnice, s historickým jádrem a dominantou
katedrály sv. Bartoloměje, představuje jedinečnou charakteristiku prostorového uspořádání
krajiny a prostorově-vizuálních vztahů v rámci celého města.
Navržená plocha parku je umístěná v souladu se zájmy ochrany krajinného rázu, konkrétně
zachováním pohledových vazeb ze švabinské vyhlídky na historické jádro města a na
dominantu katedrály sv. Bartoloměje.
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Připomínka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281150/15 Vratislav Jindra, Vyhlídková
1416/30, 312 00 Plzeň, se týká nesouhlasu s návrhem zastavitelné plochy smíšené obytné na
pozemku č. par. 199, 200/1 v katastrálním území Lobzy. Je požadavek na těchto pozemcích vymezit
plochu parku.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná změna mění celkovou koncepci územního plánu. Dané pozemky č. 199, 200/1
k. ú. Lobzy jsou určeny návrhem ÚP Plzeň k využití pro bydlení, jsou součástí zastavitelné
lokality 4_29 Švabiny.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo připomínce nevyhovět. Jedná se o změnu
návrhu zastavitelného území v části města, které bylo na základě dlouhodobé koncepce
rozvoje města uvažováno jako zastavitelné. Jeho rozsah byl stanoven změnou územního
plánu v předchozím období. Pro zastavitelné území Švabin jsou navržena dvě dopravní
napojení tak, aby rozvojová plocha nebyla závislá pouze na jediném dopravním napojení,
což by představovalo systémové riziko pro zajištění obsluhy území v případě nefunkčnosti
jediného napojení (technické havárie, plánované opravy atd.). Současně Vyhlídková ulice
tvoří systémové propojení okrajových městských částí Švabiny a Božkov. Pro dané území
byla zpracována podrobnější územní studie, ve které je navržena prostorová regulace
vylučující vysokopodlažní zástavbu v návaznosti na stávající obytné území rodinných domů
138

a navrhovaný park. Změna kategorie na plochy parku nebo ponechání původního využití
(plochy zemědělské) by nevyloučila možnost vedení obslužné komunikace v sousedství
pozemků 201/8 k. ú. Lobzy.
Jedná se o krajinu s mohutným lesnatým hřbetem, táhnoucím se od vrchu Na Pohodnici
(499 m n. m.) přes Holý vrch (441 m n. m.) na Švabiny (410 m n. m.). Mírné klesání tohoto
hřbetu k západu a vizuální spojení komunikační osy někdejší císařské silnice (dnes I/26,
ulice Rokycanská), vedené v blízkosti hřbetnice, s historickým jádrem a dominantou
katedrály sv. Bartoloměje, představuje jedinečnou charakteristiku prostorového uspořádání
krajiny a prostorově-vizuálních vztahů v rámci celého města.
Navržená plocha parku je umístěná v souladu se zájmy ochrany krajinného rázu, konkrétně
zachováním pohledových vazeb ze švabinské vyhlídky na historické jádro města a na
dominantu katedrály sv. Bartoloměje.
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Připomínka, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281155/15 Petr a Jitka Strýčkovi,
Vyhlídková, 1420/26, 312 00 Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem zastavitelné plochy smíšené obytné
na pozemku č. par. 199, 200/1 v katastrálním území Lobzy. Je požadavek na těchto pozemcích
vymezit plochu parku.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná změna mění celkovou koncepci územního plánu. Dané pozemky č. 199, 200/1
k. ú. Lobzy jsou určeny návrhem ÚP Plzeň k využití pro bydlení, jsou součástí zastavitelné
lokality 4_29 Švabiny.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo připomínce nevyhovět. Jedná se o změnu
návrhu zastavitelného území v části města, které bylo na základě dlouhodobé koncepce
rozvoje města uvažováno jako zastavitelné. Jeho rozsah byl stanoven změnou územního
plánu v předchozím období. Pro zastavitelné území Švabin jsou navržena dvě dopravní
napojení tak, aby rozvojová plocha nebyla závislá pouze na jediném dopravním napojení,
což by představovalo systémové riziko pro zajištění obsluhy území v případě nefunkčnosti
jediného napojení (technické havárie, plánované opravy atd.). Současně Vyhlídková ulice
tvoří systémové propojení okrajových městských částí Švabiny a Božkov. Pro dané území
byla zpracována podrobnější územní studie, ve které je navržena prostorová regulace
vylučující vysokopodlažní zástavbu v návaznosti na stávající obytné území rodinných domů
a navrhovaný park. Změna kategorie na plochy parku nebo ponechání původního využití
(plochy zemědělské) by nevyloučila možnost vedení obslužné komunikace v sousedství
pozemků 201/8 k. ú. Lobzy.
Jedná se o krajinu s mohutným lesnatým hřbetem, táhnoucím se od vrchu Na Pohodnici
(499 m n. m.) přes Holý vrch (441 m n. m.) na Švabiny (410 m n. m.). Mírné klesání tohoto
hřbetu k západu a vizuální spojení komunikační osy někdejší císařské silnice (dnes I/26,
ulice Rokycanská), vedené v blízkosti hřbetnice, s historickým jádrem a dominantou
katedrály sv. Bartoloměje, představuje jedinečnou charakteristiku prostorového uspořádání
krajiny a prostorově-vizuálních vztahů v rámci celého města.
Navržená plocha parku je umístěná v souladu se zájmy ochrany krajinného rázu, konkrétně
zachováním pohledových vazeb ze švabinské vyhlídky na historické jádro města a na
dominantu katedrály sv. Bartoloměje.
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Připomínka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281237/15 Luboš Koželuh, Vyhlídková
1423/24, 312 00 Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem zastavitelné plochy smíšené obytné na
pozemku č. par. 199, 200/1 v katastrálním území Lobzy. Je požadavek na těchto pozemcích vymezit
plochu parku.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná změna mění celkovou koncepci územního plánu. Dané pozemky č. 199, 200/1
k. ú. Lobzy jsou určeny návrhem ÚP Plzeň k využití pro bydlení, jsou součástí zastavitelné
lokality 4_29 Švabiny.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo připomínce nevyhovět. Jedná se o změnu
návrhu zastavitelného území v části města, které bylo na základě dlouhodobé koncepce
rozvoje města uvažováno jako zastavitelné. Jeho rozsah byl stanoven změnou územního
plánu v předchozím období. Pro zastavitelné území Švabin jsou navržena dvě dopravní
napojení tak, aby rozvojová plocha nebyla závislá pouze na jediném dopravním napojení,
což by představovalo systémové riziko pro zajištění obsluhy území v případě nefunkčnosti
jediného napojení (technické havárie, plánované opravy atd.). Současně Vyhlídková ulice
tvoří systémové propojení okrajových městských částí Švabiny a Božkov. Pro dané území
byla zpracována podrobnější územní studie, ve které je navržena prostorová regulace
vylučující vysokopodlažní zástavbu v návaznosti na stávající obytné území rodinných domů
a navrhovaný park. Změna kategorie na plochy parku nebo ponechání původního využití
(plochy zemědělské) by nevyloučila možnost vedení obslužné komunikace v sousedství
pozemků 201/8 k. ú. Lobzy.
Jedná se o krajinu s mohutným lesnatým hřbetem, táhnoucím se od vrchu Na Pohodnici
(499 m n. m.) přes Holý vrch (441 m n. m.) na Švabiny (410 m n. m.). Mírné klesání tohoto
hřbetu k západu a vizuální spojení komunikační osy někdejší císařské silnice (dnes I/26,
ulice Rokycanská), vedené v blízkosti hřbetnice, s historickým jádrem a dominantou
katedrály sv. Bartoloměje, představuje jedinečnou charakteristiku prostorového uspořádání
krajiny a prostorově-vizuálních vztahů v rámci celého města.Navržená plocha parku je
umístěná v souladu se zájmy ochrany krajinného rázu, konkrétně zachováním pohledových
vazeb ze švabinské vyhlídky na historické jádro města a na dominantu katedrály sv.
Bartoloměje.
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Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281243/15 Jaroslav Šmolík, Ke Kolešovce 28,
326 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par.747/1 v katastrálním území Koterov do plochy smíšené
obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
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Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
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Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 747/1 v k. ú. Koterov
leží při ulici Na Lipce, je nezastavěný, zemědělsky využívaný. Část předmětného pozemku je
zařazena do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny nejcennější půdy,
které je možné odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního významu.
Začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
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Připomínka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281252/15 Marek Sivák, Táborská 2190/10,
326 00 Plzeň se týká nesouhlasu s průtahem sever – jih Lochotínskými loukami a dále nesouhlasu
s průtahem Roudnou (Rychtářka – FN Lochotín).

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Současný stav Klatovské ulice, která byla v minulosti přebudována z reprezentativní městské
třídy na čtyřpruhovou komunikaci, je dopravně-urbanistickým problémem města. Pro
vytvoření podmínek pro navrácení její původní funkce, tj. pro snížení jejího dopravního
zatížení, územní plán navrhuje souběžné dopravní propojení v trase Sukova – Borská –
Přemyslova – Karlovarská. Propojení ve shodě s nadřazenou územně plánovací
dokumentací „Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“ slouží též jako průjezdní úsek
silnice I/27. Předpokladem pro vydání územního plánu je soulad územního plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Úkolem územního plánu je tuto nadřazenou
územně plánovací dokumentaci respektovat a koridor zpřesňovat. S vedením koridoru
souhlasilo ŘSD, Ministerstvo dopravy ČR, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Propojení se skládá ze tří částí, severního úseku
Přemyslova - Karlovarská, jižního úseku Sukova – Borská a středního úseku Borská –
Přemyslova. Prostory pro vedení komunikací jsou navrženy v úseku Sukova – Mže jako
„uliční prostory významných ulic“, v úseku Mže – Karlovarská jako „estakáda“. Dopravní
řešení přeložky silnice I/27 v celém úseku Sukova – Karlovarská bylo v úsporné variantě,
dokumentované podrobnou technickou studií, schváleno ZMP us. č. 133 dne 8. 4. 2010.
Úsek Přemyslova – Karlovarská.
Severní předměstí s počtem cca 50 tisíc obyvatel má hlavní dopravní napojení orientováno
přímo na střed města do sadů Pětatřicátníků a dále na Klatovskou třídu. V nezatíženějším
úseku dosahují celodenní intenzity obousměrně téměř 60 tis. vozidel. Nejúčinnější stavbou,
která radikálně sníží zatížení Karlovarské a přesměruje výraznou část dopravy mimo
Klatovskou ulici je propojení Přemyslova – Karlovarská. Propojení je řešeno sběrnou
komunikací vedenou na estakádě přes nivu Mže. Návrh koridoru nemá jen pozitivní přínosy.
Nevýhodou je zásah estakády do nivy Mže a převedení intenzit ne mimo střed města, ale
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pouze na okraj centra. Možnost zklidnění Klatovské převažuje nad uvedenými nedostatky.
Pro stavbu je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-3 Přemyslova – Karlovarská,
průjezdní úsek silnice I/27“. Z hlediska společenského významu zklidnění Karlovarské a
Klatovské je vymezený koridor zařazen mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-3.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
Úsek Borská – Přemyslova.
Tvoří paralelní úsek ke střední části stávajícího přetíženého propojení Klatovská –
Karlovarská a umožní tak zklidnění těchto komunikací. Úsek je až na výjimky veden ve
stávajících uličních profilech. Nevýhodou je vznikající hlukového a emisní zatížení
souběžných uličních front v ulicích Kotkova a Korandova a na Husově náměstí. U stávajících
obytných objektů bude nutné provést změnu jejich využití na nebytové funkce. Možnost
zklidnění Klatovské třídy převažuje nad uvedenými nevýhodami. Propojení je tvořeno
sběrnými komunikacemi. Pro navržené propojení je vymezen koridory pro pozemní
komunikace „DK-2 Hálkova – Přemyslova, průjezdní úsek silnice I/27“. Z důvodu
společenského významu zklidnění Klatovské ulice je úsek zařazen mezi veřejně prospěšné
stavby pod označením S-2.
Úsek Sukova – Borská
Od jihu do města je vedena silnice I/27 v nové trase, která je ukončena v okružní křižovatce
Sukova – Folmavská. Z této křižovatky se doprava vrací do původní trasy na Klatovskou, po
které směřuje převážně do centra nebo na Severní předměstí. I přes to, že část dopravy na
Sever bude vedena po západním okruhu, je nutné pro zklidnění Klatovské do uliční sítě
doplnit propojení Sukova – Borská. Navržený uliční prostor nemá jen funkci dopravního
propojení, ale stane se též celoměstsky významnou urbanistickou osou a umožnuje dopravní
připojení rozvojové lokality 3_68b Zelený trojúhelník. Propojení je v souvislosti s navazujícími
úseky Borská – Přemyslova a Přemyslova – Karlovarská a ve shodě s nadřazenou územně
plánovací dokumentací využito pro vedení průjezdního úseku silnice I/27, charakterem se ale
jedná o běžnou sběrnou komunikaci vedenou v uličním prostoru městského typu. Pro
dopravní propojení je vymezen koridor pro pozemní komunikaci DK-1 „DK-1 Sukova –
Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27 včetně propojení do prodloužené Čermákovy ulice a
křižovatky s Goldscheiderovou ulicí“. Stavba je vzhledem k společenskému významu
zklidnění Klatovské a vzhledem k společenskému významu vzniku nové urbanistické osy
zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-1. Na základě provedeného
zjišťovacího řízení rozhodl správní orgán, kterým je Odbor životního prostředí KÚPK, že
komunikace v úseku Sukova – Borská nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a nebude posuzována dle zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl správní orgán, kterým je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí,
že komunikace v úseku Sukova – Borská nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a nebude posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Silniční systém Roudná
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
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V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-20. Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
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Námitka, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281264/15 Marie Hrušková, Třída Vojtěcha
Rojíka 171/15, 312 00 Plzeň, Stanislav Komorous, Družstevní 215, 330 08 Zruč-Senec, Libuše
Soukeníková, Adelova 2607/4, 301 00 Plzeň, lng. Jaroslav Šimandl, Zábělská 271/93, 312 00 Plzeň
se týká zařazení pozemku č. par. 992 v katastrálním území Újezd do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
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Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Daný pozemek je nezastavitelný, je součástí
navržené přírodní plochy jako tzv. přírodní předěl. Územní plán Plzně vymezuje krajinné
předěly, které by v dalším vývoji samostatně existujících městských částí měly zabránit jejich
územnímu propojení a negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Krajinné předěly působí jako
nezastavitelné bariéry, které mají zabránit srůstání mezi městskými částmi a sousedními
obcemi či následným vytvořením tzv. sídelní kaše (monofunkční rozsáhlé oblasti bez
potřebné občanské vybavenosti). Jedná se krajinné prvky (přírodní plochy), které mohou být
nadále zemědělsky obhospodařované či sadovnicky upravené zázemí pro každodenní
rekreaci obyvatel.
Segment zemědělské krajiny s dochovaným měřítkem členění tradičními zemědělskými
cestami a s údolím levobřežního přítoku Hrádeckého potoka má v charakteru krajiny značný
význam. Umožňuje vnímat jednotlivé části zástavby – okraje lokality Újezd – Hrádecká,
Červený Hrádek – Fořtovna. Charakter oddělených sídel – opak srůstající suburbie – je
cenným rysem krajinného rázu příměstské krajiny východního okraje města. Sklonitý severní
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svah umožňuje vnímat jedinečné dynamické scenérie Chlumu (416 m n. m.) jako dominanty,
vystupující nad údolím Hrádeckého potoka a nad zástavbu Újezda.
Pozemek je zařazen do II. třídy ochrany zemědělské půdy, která je vysoce chráněná
a zastavitelná jen ve veřejném zájmu.
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Námitka, kterou podali dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281275/15 Marie Hrušková, Třída Vojtěcha
Rojíka 171/15, 312 00 Plzeň, Stanislav Komorous, Družstevní 215, 330 08 Zruč-Senec, Libuše
Soukeníková, Adelova 2607/4, 301 00 Plzeň, lng. Jaroslav Šimandl, Zábělská 271/93, 312 00 Plzeň
se týká zařazení pozemků č. par. 1042, 1043, 1044 v katastrálním území Újezd do plochy smíšené
obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
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dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky č. 586 k. ú Červený
Hrádek nenavazuje na zastavěné území a nachází se ve volné krajině mezi Újezdem a
Červeným Hrádkem, mimo hlavní komunikační síť a v současnosti je zemědělsky obděláván.
Jeho nové začlenění do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
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Připomínka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281289/15 Petr Domanický, Sladovnická
499/40, 326 00 Plzeň se týká nesouhlasu s průtahem sever – jih Lochotínskými loukami a dále
nesouhlasu s průtahem Roudnou (Rychtářka – FN Lochotín).

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Současný stav Klatovské ulice, která byla v minulosti přebudována z reprezentativní městské
třídy na čtyřpruhovou komunikaci, je dopravně-urbanistickým problémem města. Pro
vytvoření podmínek pro navrácení její původní funkce, tj. pro snížení jejího dopravního
zatížení, územní plán navrhuje souběžné dopravní propojení v trase Sukova – Borská –
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Přemyslova – Karlovarská. Propojení ve shodě s nadřazenou územně plánovací
dokumentací „Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“ slouží též jako průjezdní úsek
silnice I/27. Předpokladem pro vydání územního plánu je soulad územního plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Úkolem územního plánu je tuto nadřazenou
územně plánovací dokumentaci respektovat a koridor zpřesňovat. S vedením koridoru
souhlasilo ŘSD, Ministerstvo dopravy ČR, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Propojení se skládá ze tří částí, severního úseku
Přemyslova - Karlovarská, jižního úseku Sukova – Borská a středního úseku Borská –
Přemyslova. Prostory pro vedení komunikací jsou navrženy v úseku Sukova – Mže jako
„uliční prostory významných ulic“, v úseku Mže – Karlovarská jako „estakáda“. Dopravní
řešení přeložky silnice I/27 v celém úseku Sukova – Karlovarská bylo v úsporné variantě,
dokumentované podrobnou technickou studií, schváleno ZMP us. č. 133 dne 8. 4. 2010.
Úsek Přemyslova – Karlovarská.
Severní předměstí s počtem cca 50 tisíc obyvatel má hlavní dopravní napojení orientováno
přímo na střed města do sadů Pětatřicátníků a dále na Klatovskou třídu. V nezatíženějším
úseku dosahují celodenní intenzity obousměrně téměř 60 tis. vozidel. Nejúčinnější stavbou,
která radikálně sníží zatížení Karlovarské a přesměruje výraznou část dopravy mimo
Klatovskou ulici je propojení Přemyslova – Karlovarská. Propojení je řešeno sběrnou
komunikací vedenou na estakádě přes nivu Mže. Návrh koridoru nemá jen pozitivní přínosy.
Nevýhodou je zásah estakády do nivy Mže a převedení intenzit ne mimo střed města, ale
pouze na okraj centra. Možnost zklidnění Klatovské převažuje nad uvedenými nedostatky.
Pro stavbu je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-3 Přemyslova – Karlovarská,
průjezdní úsek silnice I/27“. Z hlediska společenského významu zklidnění Karlovarské a
Klatovské je vymezený koridor zařazen mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-3.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
Úsek Borská – Přemyslova.
Tvoří paralelní úsek ke střední části stávajícího přetíženého propojení Klatovská –
Karlovarská a umožní tak zklidnění těchto komunikací. Úsek je až na výjimky veden ve
stávajících uličních profilech. Nevýhodou je vznikající hlukového a emisní zatížení
souběžných uličních front v ulicích Kotkova a Korandova a na Husově náměstí. U stávajících
obytných objektů bude nutné provést změnu jejich využití na nebytové funkce. Možnost
zklidnění Klatovské třídy převažuje nad uvedenými nevýhodami. Propojení je tvořeno
sběrnými komunikacemi. Pro navržené propojení je vymezen koridory pro pozemní
komunikace „DK-2 Hálkova – Přemyslova, průjezdní úsek silnice I/27“. Z důvodu
společenského významu zklidnění Klatovské ulice je úsek zařazen mezi veřejně prospěšné
stavby pod označením S-2.
Úsek Sukova – Borská
Od jihu do města je vedena silnice I/27 v nové trase, která je ukončena v okružní křižovatce
Sukova – Folmavská. Z této křižovatky se doprava vrací do původní trasy na Klatovskou, po
které směřuje převážně do centra nebo na Severní předměstí. I přes to, že část dopravy na
Sever bude vedena po západním okruhu, je nutné pro zklidnění Klatovské do uliční sítě
doplnit propojení Sukova – Borská. Navržený uliční prostor nemá jen funkci dopravního
propojení, ale stane se též celoměstsky významnou urbanistickou osou a umožnuje dopravní
připojení rozvojové lokality 3_68b Zelený trojúhelník. Propojení je v souvislosti s navazujícími
úseky Borská – Přemyslova a Přemyslova – Karlovarská a ve shodě s nadřazenou územně
plánovací dokumentací využito pro vedení průjezdního úseku silnice I/27, charakterem se ale
jedná o běžnou sběrnou komunikaci vedenou v uličním prostoru městského typu. Pro
dopravní propojení je vymezen koridor pro pozemní komunikaci DK-1 „DK-1 Sukova –
Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27 včetně propojení do prodloužené Čermákovy ulice a
křižovatky s Goldscheiderovou ulicí“. Stavba je vzhledem k společenskému významu
zklidnění Klatovské a vzhledem k společenskému významu vzniku nové urbanistické osy
zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-1. Na základě provedeného
148

zjišťovacího řízení rozhodl správní orgán, kterým je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí, že komunikace v úseku Sukova – Borská nemá významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-20. Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
113
Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281318/15 Jaromír Švarc, Letkovská 32, 326
00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 1186 v katastrálním území Božkov do plochy smíšené
obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
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náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
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námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 1186 k. ú. Božkov leží
západně od stávající obytné zástavby. Pozemky jsou v současnosti nezastavěné,
zemědělsky využívané. Nacházejí se ve výrazné poloze na horizontu nad svahy
vymezujícími nivu řeky Úslavy. Předmětný pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno
ochranné pásmo 50 metrů, které je nezastavitelné.
Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými
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Námitka, kterou podal dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281259/15 Josef Kočandrle, Rolnické nám.
12/11, 312 07 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 143/3 v katastrálním území Lobzy do plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
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urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca - 1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Část předmětného pozemku, který je
nezastavěný, je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního
systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční lokální
biocentrum č. PM037 Střelnice Lobzy a lokální biokoridor č. 2010/05 – PM037.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
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Část předmětného pozemku se nachází v aktivní a pasivní zóně záplavového území
významného vodního toku Úslava. Záplavová území jsou administrativně určená území,
která mohou být při výskytu povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na
návrh správce vodního toku vodoprávní úřad (§ 66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní
zóna záplavového území se vymezuje na návrh správce vodního toku podle nebezpečnosti
povodňových průtoků. Stanovení rozsahu záplavového území vychází z výpočtového modelu
a ze záplavového území. Záplavové území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními
a klimatickými podmínkami. Smyslem stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je
snížení rizika vzniku škod na majetku i lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v
nevhodných rizikových lokalitách mohlo při povodni dojít.
Pozemek se nachází v pásmu speciální ochrany krajinného rázu oblasti krajinného rázu
Koridoru Úslavy. Cílem v tomto území je chránit nezastavěnost ploch koridoru Úslavy,
doprovodnou zeleň řeky a zachovat průchodnost koridoru pro pěší.
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Připomínka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281319/15 Ing. Robert Smutný, Prázdninová
14, 301 00 Plzeň se týká prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o připomínku, která je mimo měřítko územního plánu. Územní plán stanovuje
koncepci řešení technické infrastruktury a navrhuje systémové prvky. Komplexní návrh
uličních vodovodních a kanalizačních řadů je předmětem podrobnějšího řešení v rámci
dalších stupňů projektové dokumentace.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281332/15 Lucie Bednářová, Kyšická 310/56,
312 00 Plzeň se týká možnosti vystavět na pozemku č. par. 889/2 v katastrálním území Újezd
rekreační objekt o zastavěné ploše do 100 m².

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
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Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná změna/námitka podstatně nemění celkovou koncepci územního plánu. Daný
pozemek byl v platném územním plánu zařazen do nezastavitelných ploch urbanistické
zeleně s funkčním využitím zahrady (ZH), s dominantním využitím jako okrasné a užitkové
zahradní kultury. V zahradách bylo umožněno realizovat objekt pro individuální rekreaci,
který je určen výlučně pro individuální rekreaci (rekreační chatu, rekreační domek,
zahrádkářská chata) v rozsahu od 36 m² do 100 m² podle velikosti pozemku.
Pro daný pozemek 890/4 k. ú. Újezd je v návrhu ÚPP navrženo využití pro rekreaci,
na pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu určenou pro individuální rekreaci.
V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace je stanovena velikost zastavěné
plochy rekreačním objektem 60 m² na základě stávající převažující struktury zástavby i
odloučenosti plochy rekreace od stávající obytné zástavby. V podrobnější dokumentaci byla
v minulosti prověřena ekonomická náročnost realizace technické infrastruktury v území
v těsné blízkosti přírodní rezervace Zábělá.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět částečně, pro dané pozemky bude
v závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace stanovena maximální velikost
zastavěné plochy objektu určeného pro individuální rekreaci 80 m², pozemek přináleží k
obdobné struktuře zástavby v navazujícím území původních rozlehlých zahrad.
Pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích
a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů, které je
nezastavitelné.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281474/15 Vratislav Cetina, Meruňková 10, 326
00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 727/6 v katastrálním území Božkov do plochy bydlení čisté.
Dále je požadováno, aby pozemek č. par. 766/4 v katastrálním území Božkov byl vymezen jako
rezerva pro bydlení čisté.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
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rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
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Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemky jsou v současnosti nezastavěné,
zemědělsky využívané, nacházejí se ve volné krajině. Předmětný pozemek č. 727/6 k. ú.
Božkov severně od stávající obytné zástavby Božkova, pozemek č. 766/4 k. ú. Božkov
východně od stávající obytné zástavby Božkova, podél Červenohrádecké.
Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nutné ponechat dosud
nezastavěné pozemky bez zástavby. Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných, a
to i ve formě územní rezervy, není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281475/15 firma GLOBÁL – stavby s.r.o., IČ
28043570, Truhlářská 2463/16, 301 00 Plzeň se týká zařazení části pozemku č. par. 2339/2
v katastrálním území Skvrňany do plochy rekreace.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětné pozemky jsou dle §3 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí významného krajinného prvku (VKP)
č. 0313 Mže.
Územní plán potvrzuje vymezené významné krajinné prvky, kterými jsou ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny např. vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, lesy
a rašeliniště. Tato území je třeba chránit a dále rozvíjet.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Předmětný pozemek se nachází v navrženém přírodním parku „Údolí Mže“ z důvodu
ochrany krajinného rázu, umožňující usměrnit využití území, jeho vývoj a rekreační aktivity a
zároveň přispět k zachování přírodních, krajinných a estetických hodnot.
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Část pozemku je zařazen do II. třídy ochrany zemědělské půdy, která je vysoce chráněná a
zastavitelná jen podmíněně. Část předmětného pozemku se nachází v pasivní zóně
záplavového území.
Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nutné ponechat dosud
nezastavěné pozemky bez zástavby. Jejich nové začlenění do ploch rekreace není v souladu
s principy územního plánu výše popsanými.
119
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281482/15 H. Pittnerová, Manětínská 1,
Bohumil Dostál, Manětínská 1, M. Ježková, Manětínská 1, Plzeň se týká nesouhlasu s vymezením
smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29 Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín.
Je požadováno rozdělit tyto lokality na plochy bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství a
dopravní infrastruktury. Dále je požadováno, aby před vydáním územního plánu byl schválen
regulační plán pro další výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
157

-

plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.

Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
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nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
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pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
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Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281481/15 Václav Štefl, Manětínská 1502/23,
Plzeň se týká nesouhlasu s vymezením smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29
Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín. Je požadováno rozdělit tyto lokality na plochy bydlení,
občanského vybavení, veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. Dále je požadováno, aby před
vydáním územního plánu byl schválen regulační plán pro další výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
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Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
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Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její
strukturu jsou upřesněny v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a
ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem
z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto
prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající
kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího
deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
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rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
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kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281480/15 Miloš Blaheta, Manětínská 3, Jan
Schweitzer, Manětínská 3, Hana Černá, Manětínská 3, Pavel Koželuh, Manětínská 3, p. Čihák,
Manětínská 3, Plzeň se týká nesouhlasu s vymezením smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště
Bolevec, 1_29 Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín. Je požadováno rozdělit tyto lokality na plochy
bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. Dále je požadováno,
aby před vydáním územního plánu byl schválen regulační plán pro další výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
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Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
167

na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
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soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její
strukturu jsou upřesněny v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a
ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem
z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto
prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající
kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího
deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
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infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PÚZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
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vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281479/15 Jitka Stachová, Manětínská 23,
Miroslav Chupáč, Manětínská 23, Jan Pesavá, Manětínská 23, František Vladař, Manětínská 23,
Marta Tománková, Manětínská 23, Plzeň se týká nesouhlasu s vymezením smíšené plochy obytné
v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29 Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín. Je požadováno rozdělit
tyto lokality na plochy bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství a dopravní infrastruktury.
Dále je požadováno, aby před vydáním územního plánu byl schválen regulační plán pro další
výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
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měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
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Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její
strukturu jsou upřesněny v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a
ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem
173

z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto
prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající
kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího
deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
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dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
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doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281478/15 Alena Masnicová 1502/23, Plzeň
se týká nesouhlasu s vymezením smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29
Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín. Je požadováno rozdělit tyto lokality na plochy bydlení,
občanského vybavení, veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. Dále je požadováno, aby před
vydáním územního plánu byl schválen regulační plán pro další výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
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územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
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Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její
strukturu jsou upřesněny v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a
ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem
z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto
prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající
kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího
deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
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vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
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kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
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bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281477/15 Jiří Rajský, Manětínská 57, Plzeň se
týká nesouhlasu s vymezením smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29 Sídliště
Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín. Je požadováno rozdělit tyto lokality na plochy bydlení, občanského
vybavení, veřejných prostranství a dopravní infrastruktury. Dále je požadováno, aby před vydáním
územního plánu byl schválen regulační plán pro další výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
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zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
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pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její
strukturu jsou upřesněny v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a
ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem
z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto
prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající
kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího
deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
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vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
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(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
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v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281476/15 Petr Toman, Jesenická 1260/7,
Plzeň se týká nesouhlasu s vymezením smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec. Je
požadováno rozdělit tyto lokality na plochy bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství
a dopravní infrastruktury. Dále je požadováno, aby před vydáním územního plánu byl schválen
regulační plán pro další výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
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-

plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.

Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
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nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její
strukturu jsou upřesněny v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a
ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem
z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto
prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající
kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího
deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
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v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
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Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Připomínka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281483/15 František Korbel, Pod Tratí
488/6, 322 00 Plzeň se týká části pozemku č. par. 1038/6 a 1038/7 v katastrálním území Křimice a
jejich zařazení do plochy obchodu, služeb a výroby. Dále je požadováno, aby pozemky č. par. 1038/4,
1038/5 a 1038/12 v katastrálním území Křimice byly zařazeny do plochy obchodu, služeb a výroby.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení plochy obchodu, služeb a výroby
na předmětných pozemcích č. 1038/6 a 1038/7, které jsou umístěny mezi obytnou a výrobní
lokalitou a tělesem dráhy. Předmětné pozemky jsou dopravně špatně dostupné, nejsou
plošně dostatečné pro umístění obchodních zažízení takového charakteru, pro jaké jsou
v návrhu ÚP Plzeň vymezeny lokality určené pro rozdílný způsob využití plochy obchodu,
služeb a výroby. Tyto plochy definuje ÚP Plzeň pro rozsahem plošně velká území na
kontaktu s kapacitní komunikační sítí, například Zóna Rokycanská, Zóna Karlovarská, Zóna
Černice, Zóna Nová Hospoda.
Zařazení pozemků do ploch obchodu, služeb a výroby není v souladu s principy územního
plánu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281472/15 Petr Mukenšnábl, Velenická 607,
326 00 Plzeň se týká nesouhlasu s vedením komunikace DK 6 Velenická, úsek Koterovská-Na Růžku
do pozemku č. par. 1232/1 v katastrálním území Hradiště u Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Koridor pro pozemní komunikaci DK – 6 Velenická, úsek Koterovská - Na Růžku, průjezdní
úsek silnice I/20 je navržen pro ochranu průjezdního úseku silnice I/20. Vymezení koridoru
vychází z technické studie Silnice I/20 Plzeň, úsek Sládkova – Cvokařská (SUDOP PRAHA
a.s., 12/2008), kterou zadalo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Trvalý zábor vymezený koridorem
DK – 6 zasahuje pozemky 1229, 1232/1, 1232/4, 1232/5, 1232/8 a 1232/9. Dočasný zábor
během stavby musí s vlastníky projednat investor stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic
ČR. Silnice I/20 je významnou součástí dopravného systému. Plní funkci napojení
městského okruhu města na extravilánový úsek silnice I/20. Vymezení koridoru v úseku
Koterovská - Na Růžku je v území dlouhodobě stabilizováno a vzhledem k intenzivnímu
prostavění této oblasti města nemá jinou alternativu. Z hlediska urbanistického řešení území
je výhodné zejména jeho těsné přimknutí k železnici.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281473/15 Božena Thomaierová, Na
Dlouhých záhonech 1147/3, Plzeň se týká výškové hladiny zástavby v prostoru ul. Na Dlouhých
záhonech při trati ČD Plzeň – Cheb.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Jedná se o schéma, které je součástí odůvodnění, tudíž není závaznou částí územního
plánu. Schéma slouží jako podklad, na základě kterého je možno usuzovat, jaká převažující
výška, přesněji výšková hladina, stávající zástavby se v lokalitě nachází a jaká by měla tedy
být hladina nové zástavby. Výkres Výškové členění je tedy podklad, který mapuje výškovou
hladinu stávající zástavby.
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S ohledem na prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je
navrženo námitce vyhovět v požadovaném rozsahu, bude upraveno schéma výškového
členění dle skutečné výšky zástavby.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281812/15 Eva Šafránková, Žižkova 1837/48,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
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Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
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Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;respektovat a chránit veřejná
prostranství
s převahou
parkových
ploch
Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.
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V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
195

Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
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která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281798/15 Petr Hemzáček, K Háječku 804, 330
26 Tlučná se týká zařazení části pozemku č. par. 376 v katastrálním území Radobyčice do plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
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dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca - 1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Část pozemku č. 376 k. ú. Radobyčice je
zařazena do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny nejcennější půdy,
které je možné odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního významu. Část pozemku je
zařazena do II. třídy ochrany zemědělské půdy, která je vysoce chráněná a zastavitelná jen
podmíněně.
V části Radobyčice je v územním plánu navržen dostatek zastavitelných ploch určených pro
bydlení, které jsou dosud nevyužity. Nové začlenění pozemku do ploch smíšených obytných
není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281795/15 Petr Hemzáček, K Háječku 804, 330
26 Tlučná se týká zařazení pozemku č. par. 525/1 v katastrálním území Radobyčice do plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
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Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca - 1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
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300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č. 525/1 je zařazen do I. třídy ochrany
zemědělské půdy, do které jsou zařazeny nejcennější půdy, které je možné odejmout jen
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně liniové stavby zásadního významu.
V části Radobyčice je v územním plánu navržen dostatek zastavitelných ploch určených pro
bydlení, které jsou dosud nevyužity. Nové začlenění pozemku do ploch smíšených obytných
není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281786/15 Ing. Pavel Denk, Luční 40/607,
Plzeň se týká vyjmutí silničního systému v oblasti Roudná ze seznamu veřejně prospěšných staveb.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
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Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-20. Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281779/15 Jaroslava Zwikelová, Luční
E183/30A, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se silničním systémem v oblasti Roudná.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-20. Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281773/15 Marie Krchovová, Pod Hospodou
22/1, 312 00 Červený Hrádek se týká zařazení pozemků č. par. 447/140, 447/146, 447/148
v katastrálním území Litice u Plzně do zastavitelné plochy výroby a skladování.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch výroby a skladování.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě
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s cílem maximální ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné
plochy určené pro další rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné
plochy určené pro další rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají
zajištěnou nebo výhledově předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou
dopravou tak, aby nevznikaly náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění
činností náročných na dopravní obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu,
skladování, obchod…) jsou navrženy především v okrajových polohách města s vazbou na
okružní komunikace schopné dobře přenášet požadované dopravní zátěže.
S ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících skutečností, které
jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu.
Předmětné pozemky č. 447/140, 447/143, 447/148 k. ú. Litice leží volně v krajině, v sektoru
vymezeném silnicemi I/27 a komunikací propojující Litice a Radobyčice. Pozemky jsou
v současnosti nezastavěné, zemědělsky využívané. Části předmětných pozemků jsou
zařazeny do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny nejcennější půdy,
které je možné odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního významu.
Zařazení pozemků do nových zastavitelných ploch není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281761/15 Ing. Jan Trnka, K Ráji 2961, 323 00
Plzeň se týká možnosti vystavět na pozemcích č. par. 12358/1, 12358/33, 12358/88, 12358/89,
12358/48, 12358/58, 12358/56, 12358/5, 12358/6, 12358/59, 12358/7, 12358/60, 12358/8, 12358/61,
12358/9, 12358/62, 12358/10, 12358/63, 12358/11, 12358/64, 12358/12, 12358/65, 12358/66,
12358/14, 12358/67, 12358/51, 12358/68, 12358/16, 12358/69, 12358/18, 12358/71, 12358/17,
12358/70, 12358/19, 12358/72, 12358/73, 12358/50, 12358/29, 12358/20, 12358/74, 12358/21,
12358/75, 12358/22, 12358/76, 12358/23, 12358/77, 12358/24, 12358/78, 12358/24, 12358/79,
12358/26, 12358/80, 12358/38, 12358/81, 12358/27, 12358/82, 12358/49, 12358/28, 12358/83,
12358/37, 12358/84, 12358/31, 12358/30, 12358/85, 12358/32, 12358/86, 12358/87, 12358/33,
12358/88, 12358/89, 12358/34, 12358/90, 12358/91, 12358/35, 12358/92, 12358/93, 12358/36,
12358/94, 12358/95 v katastrálním území Plzeň rekreační objekt o zastavěné ploše do 80 m²
případně do 60 m², případně do 40 m².

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
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bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek byl v platném
územním plánu zařazen do nezastavitelných ploch urbanistické zeleně s funkčním využitím
zahrádky (ZK). Ty zahrnují zejména plochy zahrádkářských kolonií a malých zahrad
s dominantním využitím jako okrasné a užitkové zahradní kultury, ve kterých je umožněno
realizovat jako objekty a stavby a zařízení doplňková zejména drobné zahradní stavby (např.
přístřešky, malé skleníky) nebo stavby pro individuální rekreaci - zahrádkářské chaty o
maximální velikosti zastavěné plochy 25 m². V návrhu ÚPP je pozemek součástí plochy
rekreace, na pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu určenou pro individuální
rekreaci. V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace je stanovena velikost
zastavěné plochy rekreačním objektem. Návrh velikosti zastavěné plochy rekreačních
objektů vychází zejména ze stávající struktury zástavby (stávajících zastavěných ploch
rekreačních domů). V daném území je navržena velikost 25 m² na základě struktury
zástavby na původních úzkých podélných parcelách zahrádek ve svažitém území pohledově
významného jižního svahu Mikulky.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném
rozsahu. Umožnění změny využití by výrazně změnilo stávající charakter lokality, která je
určena pro rekreaci a nikoliv pro bydlení. Tomuto faktu musí odpovídat struktura zástavby.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281935/15 Jaroslav a Ludmila Miltovi,
Lochotínská 1204/46, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu s napojením rondelu z Lochotínské a vyjmutí
této stavby ze seznamu veřejně prospěšných staveb.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Lokalita 1-7 Karlovarská má v současné době pouze jediné dopravní napojení, a to přes
přetíženou křižovatku O. Beníškové – Lochotínská. Pro navrhovaný stav (plochy přestavby
smíšené obytné) a pro zajištění odpovídající dopravní přístupnosti navržených záchytných
parkoviště P+G Lochotínská a P+G Na Poříčí je dnešní napojení lokality nedostatečné.
Navrhované využití území vyžaduje doplnění další možnosti pro napojení území z nadřazené
komunikační sítě. Tuto potřebu naplňuje navržená komunikace „Lochotínská, propojení na
Karlovarskou“, pro kterou je vymezen koridor DK-25. Vzhledem k významu komunikace pro
naplnění cílů Územního plánu Plzeň je vymezený koridor zařazen mezi veřejně prospěšné
stavby pod označením S-25. Návrh komunikace má v současné době platné územní
rozhodnutí.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/281950/15 na základě plné moci od Miroslava
Gasparoviče, Palackého 78/93, 353 01 Úšovice, Mariánské Lázně, Mgr. Luboše Grossmanna,
Čechova 2402/20, 301 00 Plzeň, Jaromíra Papeže, Tyršova 89, 334 41 Dobřany, Josefa Eismana,
Loudů 845, 334 41 Dobřany, Josefa Polívky, Lhota 328, 301 00 Plzeň Václav Hlad, Kollárova 333/15,
301 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. 618/168, 618/194, 618/195, 618/196, 618/197, 618/198,
618/200, 618/201 v katastrálním území Lhota u Dobřan do zastavitelné plochy smíšené obytné.
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Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca - 1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
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způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemky č. 618/168, 618/194, 618/195,
618/196, 618/197, 618/198, 618/200, 618/201 k.ú. Lhota u Dobřan jsou v současnosti
nezastavěné, zemědělsky využívané, navazují na zastavitelné plochy lokality 10_1a,b Lhota.
Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nutné ponechat dosud
nezastavěné pozemky v časovém horizontu návrhu ÚP Plzeň bez zástavby. Jejich nové
začlenění do zastavitelných ploch smíšených obytných není v tomto časovém horizontu v
souladu s požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch. Plocha územní rezervy
10_1e určuje rozsah pozemků pro další možný rozvoj po využití stávajících zastavitelných
ploch v této části Lhoty.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282013/15 Tomáš Pruner, Radyňská 262, 332
02 Starý Plzenec se týká zařazení pozemků č. 2246/3, 2246/36, 2246/38, 524/5, 524/11, 524/18,
524/19, 524/20 v katastrálním území Litice u Plzně do plochy výroby.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V návrhu ÚP Plzeň není území uvažováno pro další rozvoj na základě posouzení možnosti
využití zamokřeného pozemku a dosud nevyužitých zastavitelných ploch v jeho blízkosti.
Území bylo v předchozím územním plánu (ÚPMP) definováno jako potenciální území dalšího
rozvoje (v terminologii odpovídající nyní platné legislativě územní rezerva) pro výrobu. Tedy
území, které bude navrženo jako zastavitelné po vyčerpání ploch již vymezených v územním
plánu. V těsném kontaktu s předmětnými pozemky je v územním plánu navržena rozsáhlá
zastavitelná plocha, část lokality 6_11a Výrobní území Litice. Tato kapacitní zastavitelná
plocha je dosud nevyužita, není tedy splněna výše uvedená podmínka.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (MŽP ČR, odbor výkonu státní správy III,
Hřímalého 11, Plzeň) zásadně nesouhlasí s navyšováním zastavitelných ploch i
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vymezováním územních rezerv, zejména pak tam, kde jsou navržené a dosud nevyužité
zastavitelné plochy. To je i případ těchto pozemků.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282024/15 Václav Hlad, Kollárova 333/15, 301
00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 157, 158 v katastrálním území Dolní Vlkýš do zastavitelné
plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
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a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca - 1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemky č. 157, 158/1 k. ú. Dolní Vlkýš jsou
v současnosti nezastavěné, zemědělsky využívané, navazují na zastavitelné plochy lokality
9_1a Dolní Vlkýš, které nebyly dosud zastavěny. Další rozvoj v Dolním Vlkýši se rovněž
odvíjí od vybudování dopravní a technické infrastruktury.
Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nutné ponechat dosud
nezastavěné pozemky bez zástavby. Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných
není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282031/15 Václav Hlad, Kollárova 333/15,
301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se zařazením pozemku č. par. 1604 v katastrálním území Malesice
do územní rezervy pro řízenou inundaci. Je požadováno tento pozemek zařadit do zastavitelné plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
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ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca - 1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
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ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č. parc. 1604 k. ú. Malesice je
v současnosti nezastavěný, zemědělsky využívaný. Část předmětného pozemku je dle
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí územního systému ekologické
stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o interakční prvek. Pozemek dále součástí významného
krajinného prvku (VKP) č. 0313 Mže.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z
podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k.
ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na pozemku se nachází bezejmenný drobný vodní tok ID
pozemku se nachází v pasivní zóně záplavového území
v územní rezervě území řízené inundace (území určené
vymezeno v nadřazené územně plánovací dokumentaci
Plzeňského kraje.

10267835. Část předmětného
a převážná část se nachází
k rozlivům povodní), které je
- Zásady územního rozvoje

Omezení výstavby v záplavových územích je podpořeno vymezením území řízené inundace
na řekách Mži, Otavě, Radbuze, Úhlavě a Úslavě jako ploch územních rezerv. Vymezení
bylo provedeno na základě výsledků územní studie Posouzení retenčních kapacit území
Plzeňského kraje, Institut regionálních informací, s.r.o., 2010.
Vymezení územních rezerv pro území řízené inundace bylo nově doplněno na základě
územní studie Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje, Institut regionálních
informací, s.r.o., 2010. Vymezení vychází z míst, která slouží k přirozeným rozlivům povodní
a jejichž územní ochrana má především zamezit využití vedoucímu ke zvyšování rizika
povodňových škod. Tento požadavek vyplývá i z Politiky územního rozvoje České republiky
(PÚR ČR, čl. 25). Území řízené inundace jsou v územním plánu vymezena jako územní
rezerva zajišťující ochranu území před nežádoucím využitím. Případné zásahy do ploch
územních rezerv zpřesněných v územních plánech lze připustit pouze za předpokladu
odsouhlasení vodoprávními orgány.
Část předmětného pozemku v údolní nivě řeky Mže je zařazena do I. třídy ochrany
zemědělské půdy, do které jsou zařazeny nejcennější půdy, které je možné ze
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zemědělského půdního fondu (ZPF) odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně liniové veřejně prospěšné stavby.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES, VKP a ochrany půdního fondu.
V městské části Malesice je dostatek zastavitelných ploch pro bydlení, další rozvoj z hlediska
urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nevhodný, vzhledem k základnímu
principu návrhu územního plánu nezastavovat říční nivy je nutné ponechat dosud
nezastavěné pozemky bez zástavby. Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných
není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282038/15 na základě plné moci od Mgr.
Luboše Grossmanna, Čechova 2402/20, 301 00 Plzeň Radka Větrovská, Komenského 723/11, 323 00
Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 1338 v katastrálním území Malesice do zastavitelné plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
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Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca - 1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č. parc. 1338 k. ú. Malesice je
v současnosti nezastavěný, zemědělsky využívaný.
V městské části Malesice je dostatek zastavitelných ploch pro bydlení dosud nezastavěných,
další rozvoj z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nevhodný. Nové
začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282043/15 František Boháč, Prostřední 132/46,
318 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par.1802/1 v katastrálním území Skvrňany do plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
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Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č 1802/1 k. ú. Skvrňany je
v současnosti nezastavěný, leží podél přivaděče I/26 a zároveň se nachází v sousedství
lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
stanoveno ochranné pásmo 50 metrů, které je nezastavitelné. Pro další rozvoj je pozemek
z hlediska zatížení limitami v území (hluk z dopravy, ochranné pásmo lesa) zcela nevhodný.
Nové začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282049/15 JUDr. Josef Lavička, Staroveská 52,
312 00 Plzeň se týká vyjmutí pozemku č. par. 2261/2 v katastrálním území Doubravka z územního
systému ekologické stability.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Část předmětného pozemku je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o interakční
prvek. Předmětný pozemek se nachází v sousedství bezejmenného drobného vodního toku
ID 10273382.
Na základě uvedeného byla z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání a z důvodu
minimalizace zásahu do vlastnických práv provedena korekce ÚSES. K úpravě ÚSES došlo
pouze v takovém rozsahu, aby předmětná skladebná část prvku ÚSES zůstala vymezena
alespoň v minimálním rozsahu dle metodiky, ve kterém je ještě schopna plnohodnotně plnit
svoji ekologicko-stabilizační funkci.
144
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282077/15 Hana Blažková, Vlastimil Zrno,
Martin Kaplan, Ludmila Křenová, Roman Lobko, Anna Marešová, Lydie Šloufová, Karel Motejzík,
Richard Paradys, Zdeňka Hadová, Petruška Markuziová všichni Manětínská 71, Plzeň se týká
nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Je požadováno
rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je
vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná
prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu Košutka regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, rozhodnutí o námitce je tedy třeba
odůvodnit komplexně, v širším kontextu a obšírněji.
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Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
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„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
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územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
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bude odpovídat výšce okolní zástavby;
Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu
Plzeň v kapitole 7.
145
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282080/15 Jakub Královec, Manětínská 73,
Pavlína Královcová, Manětínská 73, Petra Krůtová, Manětínská 73, Vladimíra Bejvlová, Manětínská
73, Andrea Krejčí, Manětínská 11, Tomáš Krejčí, Manětínská 77, Petr Klička, Manětínská 77, Plzeň se
týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Je požadováno
rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je
vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná
prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu Košutka regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, rozhodnutí o námitce je tedy třeba
odůvodnit komplexně, v širším kontextu a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
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s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
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Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
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V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
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Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.

Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu
Plzeň v kapitole 7.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282286/15 Zita Aichingerová, Manětínská 23,
Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Je
požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury.
Dále je požadováno pořídit pro lokalitu Košutka regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
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města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
221

nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
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přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území
při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
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(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PÚZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku. Z výše uvedeného je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
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v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
147
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282288/15 František Krejnický, Velenická
499/52, 326 00 Plzeň se týká dotazu, kdy se počítá s výstavbou komunikace I/20 JasmínováStudentská a kdy budou probíhat výkupy pozemků pro tuto stavbu

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o dotaz, který má charakter připomínky. Výstavba silnice I/20 vyplývá z dlouhodobé
dopravní koncepce města. Stavba je v současnosti připravována Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR. Jedná se ale o náročný úsek, jehož příprava vyžaduje delší časové období. Ohledně
výkupů je třeba se obrátit na investora stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, případně na
majetkové složky města Plzně.
148
Připomínka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282289/15 Ing. Zdeněk Lukeš, Stará cesta
131/5, 312 00 Plzeň se týká vymezení ochranného pásma Městské památkové rezervace.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Připomínka je bezpředmětná.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče
MMPK upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně
(v plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
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V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
149
Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282291/15 Jiřina Cubrová, Ke Kyjovu121/3,
322 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 1361 v katastrálním území Malesice do plochy bydlení.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
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a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č. 1361 k. ú. Malesice je
v současnosti nezastavěný. V návrhu ÚP Plzeň nebylo území uvažováno pro další rozvoj na
základě posouzení možnosti využití svažitého pozemku i z hlediska jeho obtížného
dopravního napojení a sousedství se zemědělským areálem. V městské části Malesice je
dostatek zastavitelných ploch pro bydlení dosud nezastavěných, další rozvoj z hlediska
urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nevhodný. Část předmětného pozemku
je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí významného krajinného
prvku (VKP) navrženého k registraci č. 1201 Remízy u Malesic.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Nové začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
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Připomínka, kterou podala dne 16. 11. 2015 pod č. j. MMP/281487/15 MUDr. Marta Zahradníková,
Raisova 2530/7, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu s průtahem Plzní od Sukovy ulice.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
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Současný stav Klatovské ulice, která byla v minulosti přebudována z reprezentativní městské
třídy na čtyřpruhovou komunikaci, je dopravně-urbanistickým problémem města. Pro
vytvoření podmínek pro navrácení její původní funkce, tj. pro snížení jejího dopravního
zatížení, územní plán navrhuje souběžné dopravní propojení v trase Sukova – Borská –
Přemyslova – Karlovarská. Propojení ve shodě s nadřazenou územně plánovací
dokumentací „Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“ slouží též jako průjezdní úsek
silnice I/27. Předpokladem pro vydání územního plánu je soulad územního plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Úkolem územního plánu je tuto nadřazenou
územně plánovací dokumentaci respektovat a koridor zpřesňovat. S vedením koridoru
souhlasilo ŘSD, Ministerstvo dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Propojení se skládá ze tří částí, severního úseku Přemyslova Karlovarská, jižního úseku Sukova – Borská a středního úseku Borská – Přemyslova.
Prostory pro vedení komunikací jsou navrženy v úseku Sukova – Mže jako „uliční prostory
významných ulic“, v úseku Mže – Karlovarská jako „estakáda“. Dopravní řešení přeložky
silnice I/27 v celém úseku Sukova – Karlovarská bylo v úsporné variantě, dokumentované
podrobnou technickou studií, schváleno ZMP us. č. 133 dne 8. 4. 2010.
Úsek Přemyslova – Karlovarská.
Severní předměstí s počtem cca 50 tisíc obyvatel má hlavní dopravní napojení orientováno
přímo na střed města do sadů Pětatřicátníků a dále na Klatovskou třídu. V nezatíženějším
úseku dosahují celodenní intenzity obousměrně téměř 60 tis. vozidel. Nejúčinnější stavbou,
která radikálně sníží zatížení Karlovarské a přesměruje výraznou část dopravy mimo
Klatovskou ulici je propojení Přemyslova – Karlovarská. Propojení je řešeno sběrnou
komunikací vedenou na estakádě přes nivu Mže. Návrh koridoru nemá jen pozitivní přínosy.
Nevýhodou je zásah estakády do nivy Mže a převedení intenzit ne mimo střed města, ale
pouze na okraj centra. Možnost zklidnění Klatovské převažuje nad uvedenými nedostatky.
Pro stavbu je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-3 Přemyslova – Karlovarská,
průjezdní úsek silnice I/27“. Z hlediska společenského významu zklidnění Karlovarské a
Klatovské je vymezený koridor zařazen mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-3.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
Úsek Borská – Přemyslova.
Tvoří paralelní úsek ke střední části stávajícího přetíženého propojení Klatovská –
Karlovarská a umožní tak zklidnění těchto komunikací. Úsek je až na výjimky veden ve
stávajících uličních profilech. Nevýhodou je vznikající hlukového a emisní zatížení
souběžných uličních front v ulicích Kotkova a Korandova a na Husově náměstí. U stávajících
obytných objektů bude nutné provést změnu jejich využití na nebytové funkce. Možnost
zklidnění Klatovské třídy převažuje nad uvedenými nevýhodami. Propojení je tvořeno
sběrnými komunikacemi. Pro navržené propojení je vymezen koridory pro pozemní
komunikace „DK-2 Hálkova – Přemyslova, průjezdní úsek silnice I/27“. Z důvodu
společenského významu zklidnění Klatovské ulice je úsek zařazen mezi veřejně prospěšné
stavby pod označením S-2.
Úsek Sukova – Borská
Od jihu do města je vedena silnice I/27 v nové trase, která je ukončena v okružní křižovatce
Sukova – Folmavská. Z této křižovatky se doprava vrací do původní trasy na Klatovskou, po
které směřuje převážně do centra nebo na Severní předměstí. I přes to, že část dopravy na
Sever bude vedena po západním okruhu, je nutné pro zklidnění Klatovské do uliční sítě
doplnit propojení Sukova – Borská. Navržený uliční prostor nemá jen funkci dopravního
propojení, ale stane se též celoměstsky významnou urbanistickou osou a umožnuje dopravní
připojení rozvojové lokality 3_68b Zelený trojúhelník. Propojení je v souvislosti s navazujícími
úseky Borská – Přemyslova a Přemyslova – Karlovarská a ve shodě s nadřazenou územně
plánovací dokumentací využito pro vedení průjezdního úseku silnice I/27, charakterem se ale
jedná o běžnou sběrnou komunikaci vedenou v uličním prostoru městského typu. Pro
dopravní propojení je vymezen koridor pro pozemní komunikaci DK-1 „DK-1 Sukova –
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Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27 včetně propojení do prodloužené Čermákovy ulice a
křižovatky s Goldscheiderovou ulicí“. Stavba je vzhledem k společenskému významu
zklidnění Klatovské a vzhledem k společenskému významu vzniku nové urbanistické osy
zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-1. Na základě provedeného
zjišťovacího řízení rozhodl správní orgán, kterým je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí, že komunikace v úseku Sukova – Borská nemá významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282044/15 Karel Würfl, Na Výsluní 482, 330 08
Zruč se týká změny využití pozemků č. par. 1664, 1652/1 v katastrálním území Bolevec z lesního
pozemku na ostatní plochu pro využití na sportoviště pro veřejnost.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. S
ohledem na prověření všech souvisejících skutečností je navrženo námitce nevyhovět v
požadovaném rozsahu. Pozemky č 1664, 1652/1 k. ú. Bolevec je v současnosti
nezastavěné. Oba předmětné pozemky jsou definovány jako pozemky určené k plnění funkcí
lesa a mají dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
stanovené ochranné pásmo 50 metrů, které je nezastavitelné. Územní plán respektuje
pozemky určené k plnění funkcí lesa dle katastru nemovitosti jako plochy s rozdílným
způsobem využití „plocha lesní“. Hlavní využití plochy lesní představují lesní porosty pro
hospodářské a rekreační využití a pro ekologickou stabilizaci krajiny.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Části obou předmětných pozemků jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o
regionální biocentrum č. 1438 Sytná, které je vymezeno v nadřazené územně plánovací
dokumentaci - Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje. Pozemky dále součástí
významného krajinného prvku (VKP) č. 8214 Lesy Na Petrovských.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů. Dále také zohledňuje aktuální stav využití
území, celkovou urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES, VKP a pozemků určených k plnění funkcí lesa..
Nové začlenění pozemku do ploch rekreace není v souladu s principy územního plánu výše
popsanými.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282050/15 Dagmar Ryšavá, Komenského 20,
Olga Járová, Komenského 20, Ladislav Jára, Komenského 20, Josef Jeník, Komenského 20, Marta
Jeníková, Komenského 20, Libuše Korcová, Komenského 20, Jan Chaloupka, Komenského 20, Anna
Chaloupková, Komenského 20, Petr Hazdra, Komenského 20, Gabriela Hazdrová, Komenského 20,
Miroslava Hazdrová, Plaská 21, Petr Hazdra, Plaská 21, Libor Suchánek, Majakovského 10, Jaroslava
Suchánková, Majakovského 10, Danuše Hurtová, Krásnohorské 4, Radka Horáčková, Komenského 7,
Lenka Horáčková, Komenského 7, Michal Horáček, Majakovského 16, Alžběta Vondráčková,
Komenského 20, František Houška, Komenského 13, Jiří Špeta, Komenského 13, Jaroslav Kalvas,
Komenského 13, Daniela Kalvasová, Komenského13, Jaroslav Cheníček, Komenského 13, Kateřina
Hovorková, Komenského 20, Růžena Schmollová, Komenského 13, Zdeňka Sýkorová, Komenského
13, Karel Urban, Komenského 31, Jitka Urbanová, Komenského 31, Bohumila Moravcová,
Komenského 31, Taťána Síkorová, Komenského 31, Věra Šimicová, Komenského 31, Miluše
Kondrová, Komenského 31, Jitka Řehořová, Mlatecká 44, Martina Baxová, Plaská 29, Jaroslav Řáha,
Komenského 20, Miluše Řáhová, Komenského 20, Dagmar Gracíková, Komenského 20, Miroslav
Gracík, Komenského 20, Daniela Feiferlíková, Komenského 20, Jan Píbal, Komenského 20, Kateřina
Brejchová, Komenského 31, Vilém Ryšavý, Komenského 20, Lenka Sosnovcová, Brněnská 63, Lucie
Hucková, Ledecká 18, Vladislav Lang, Sokolovská 73, Štefan Hucko, Ledecká 18, Věra Kebrlová,
Majakovského 4, Marie Kebrlová, Sokolovská 16, Jindřich Javorský, Sokolovská 12 se týká
nesouhlasu s vymezením smíšené plochy obytné na území sídlišť Bolevec, Košutka, Lochotín. Je
požadováno rozdělit tyto lokality na plochy bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství a
dopravní infrastruktury. Dále je požadováno, aby před vydáním územního plánu byl schválen
regulační plán pro další výstavbu na sídlišti.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
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Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k jednotlivým lokalitám sídlišť Severního Předměstí:
Sídliště Košutka
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
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č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Bolevec
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Sídliště Lochotín
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Lochotín členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály ZŠ a MŠ (shodně jako v předchozím
územním plánu), původně vymezené plochy občanského vybavení pro sport nejsou již
vymezeny samostatně, jejich existence je v souladu s regulativem využití pro „Plochy
smíšené obytné“. V ÚP Plzeň jsou dále vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru „centrálního parku“
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval „funkční“ plochu parku). Pásy v
části území při Karlovarské/Gerské a dále v nároží Karlovarská – Alej Svobody a Alej
Svobody - Lidická, v předchozím územním plánu vymezené jako „funkční“ plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
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přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její
strukturu jsou definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit
a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto pásy v plochách zatížených hlukem z dopravy
nejsou určeny pro výstavbu bytových domů.
Sídliště Vinice
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
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V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.Z výše uvedeného je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
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z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MUDr. Irena Šebová, Rabštejnská 8, 300 00 Plzeň,
MUDr. Vladimíra Roubíčková, Hodonínská 45, 300 00 Plzeň se týká možnosti vystavět na pozemcích
č. par. 12312, 12313 v katastrálním území Plzeň rekreační objekt o maximální zastavěné ploše do
2
80 m .

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek byl v platném
územním plánu zařazen do zastavitelných území určených pro rekreaci v individuálních
rekreačních objektech (RI). Ty zahrnují zejména stavby, objekty a zařízení dominantní stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domek) v rozsahu od 36 m² do 100 m²
podle velikosti pozemku. V návrhu ÚPP je pozemek součástí lokality 1_14 Mikulka určené
pro využití plochy rekreace, na pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu určenou pro
individuální rekreaci. V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace je stanovena
velikost zastavěné plochy rekreačním objektem. Návrh velikosti zastavěné plochy
rekreačních objektů vychází zejména ze stávající struktury zástavby (stávajících
zastavěných ploch rekreačních domů). V daném území je navržena velikost 60 m² na
základě struktury zástavby ve svažitém území pohledově významného jižního svahu Mikulky.
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Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce vyhovět v požadovaném rozsahu.
Předmětný pozemek bude zahrnut do nově vymezené plochy s navrženou velikostí
zastavěné plochy 80 m² na základě struktury stávajících objektů v navazující okrajové části
lokality.
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Připomínka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282087/15 SPORT CLUB PLZEŇ z. s,, IČ
70806187, Klatovská třída 101, 301 00 Plzeň se týká možnosti výstavby víceúčelového sportovního
areálu
s multifunkční
asfaltovou
dráhou
a
biatlonovou
střelnicí
na
pozemcích
č. par.1366/11, 1366/22, 827/33, 827/35, 828/5, 828/6, 828/7, 926/8, 926/8, 928/10, 928/14, 928/15,
928/16, 928/17, 928/18, 928/20, 928/53, 928/54, 928/71, 928/72, 928/75, 928/80, 928/82, 928/89,
936/2, 936/3, 936/4, 937/1, 937/3, 937/5, 939/1, 943/5, 962/2, 962/7 v katastrálním území Božkov.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Odkaliště Plzeň - Božkov je vodohospodářské dílo, které bylo postaveno pro ukládání
odpadů vznikajících při výrobě tepla a elektrické energie v Plzeňské teplárenské. Pokrývá
plochu 21 ha. Tuhé a kapalné odpady byly původně naplavovacími odbočkami vypouštěny
do odkaliště. Popílek a struska sedimentovaly a odsazená voda zbavená mechanických
nečistot byla jímána dvojicí ocelových přelivných věží a dále odváděna zpět do teplárny. Po
zavedení odsiřování spalin a zprovoznění fluidního spalování teplárna začala produkovat jiné
druhy odpadů, které již nemohly být ukládány technologií naplavování a tak byl v roce 2001
tento postup ukončen. V roce 1999, ještě za provozu odkaliště, byly zahájeny přípravné
terénní práce pro zahájení rekultivačních prací. Ve stejném roce byl zpracován projekt na
rekultivaci odkaliště Plzeň - Božkov. Jako rekultivační materiál pro konstrukci výplňové a
těsnicí vrstvy jsou používány popílkové stabilizáty, vyrobené ze směsi popílků z granulačních
a fluidních kotlů a z produktu odsiřování spalin. Pro konstrukci biologické vrstvy je používán
biologicky aktivní materiál REKOSOL. Základními komponenty pro jeho výrobu jsou odpadní
zeminy, popílek a kaly z čistíren odpadních vod. Po položení konečné biologické vrstvy bude
zrekultivovaná plocha zatravněna a osázena vhodnými dřevinami.
Rekultivace bývalého odkaliště probíhá od roku 2009. V současné době stále probíhají práce
na rekultivaci a postup ukončení prací je plánován do roku 2020. V roce 2016 dojde
k dokončení ukládání popelovin, dokončení výplňové vrstvy popílkovými materiály,
dokončení technické části rekultivace, dokončení severního odvodňovacího příkopu a
účelové komunikace kolem příkopu a dokončení svrchní biologické vrstvy. Následně v roce
2017 proběhne dokončení zatravnění Božkova, dokončení zalesnění zemníku, dokončení
výsadby dřevin a dokončení biologické části rekultivace. Ke konečnému ukončení péče o
založené porosty dojde v roce 2020. Po ukončení rekultivace bude stávající vodní dílo (vodní
dílo III. kategorie ve smyslu zákona o vodách) následně zrušeno.
Po dokončení rekultivace bude záležet na kategorii zařazení vodního díla, případné sedání
navezeného popílku a také jak bude následně prováděn monitoring odkaliště, který bude
zajišťovat jeho vlastník. V současnosti zatím vycházíme ze známé legislativy a plánovaného
data 2020.
Na budoucí využívání tohoto území vztahují ještě další dva zákony – č. 61/1988 Sb., o
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 64/2014 Sb. a č.
185/2001 Sb. o odpadech.
Předmětné pozemky jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES).
Část předmětných pozemků č. 928/89, 928/17, 928/82, 928/16, 928/10, 928/15, 926/8,
928/72, 928/71, 928/14, 936/3, 1366/22, 936/4, 928/20, 936/2, 1366/11, 962/2, 828/7, 828/5,
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828/6, 937/5, 827/35, 939/1, 937/1, 943/5 jsou součástí vymezené rezervy regionálního
biocentra č. 1453 Pytel.
Části předmětných pozemků č. 827/33, 928/53, 928/54, 928/80, 928/75, 928/18 jsou
součástí funkčního regionálního biocentra č. 1453 V Pytli.
Část předmětného pozemku č. 962/7 je součástí dosud nefunkčního regionálního biocentra
č. 1453 V Pytli.
Část předmětného pozemku č. 928/18 je součástí dosud nefunkčního nadregionálního
biokoridoru č. K64/028 – 1453.
Výše uvedené skladebné prvky vymezené v nadřazené územně plánovací dokumentaci Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Dále také zohledňuje aktuální stav využití území,
celkovou urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka na
změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není možná.
Většina předmětných pozemků se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995
Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50
metrů, které je nezastavitelné a částečně na pozemky zasahuje. Územím protéká Božkovský
potok.
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Připomínka, kterou podala dne 18. 11. 2015, pod č. j. MMP/282096/15 Silvie Hašlová, Lipová 71, 751
14 Lipová se týká nesouhlasu s vedením průtahu sever – jih Lochotínskými loukami a průtahu
Roudnou.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Současný stav Klatovské ulice, která byla v minulosti přebudována z reprezentativní městské
třídy na čtyřpruhovou komunikaci, je dopravně-urbanistickým problémem města. Pro
vytvoření podmínek pro navrácení její původní funkce, tj. pro snížení jejího dopravního
zatížení, územní plán navrhuje souběžné dopravní propojení v trase Sukova – Borská –
Přemyslova – Karlovarská. Propojení ve shodě s nadřazenou územně plánovací
dokumentací „Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“ slouží též jako průjezdní úsek
silnice I/27. Předpokladem pro vydání územního plánu je soulad územního plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Úkolem územního plánu je tuto nadřazenou
územně plánovací dokumentaci respektovat a koridor zpřesňovat. S vedením koridoru
souhlasilo ŘSD, Ministerstvo dopravy ČR, Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Propojení se skládá ze tří částí, severního úseku
Přemyslova - Karlovarská, jižního úseku Sukova – Borská a středního úseku Borská –
Přemyslova. Prostory pro vedení komunikací jsou navrženy v úseku Sukova – Mže jako
„uliční prostory významných ulic“, v úseku Mže – Karlovarská jako „estakáda“. Dopravní
řešení přeložky silnice I/27 v celém úseku Sukova – Karlovarská bylo v úsporné variantě,
dokumentované podrobnou technickou studií, schváleno ZMP us. č. 133 dne 8. 4. 2010.
Úsek Přemyslova – Karlovarská.
Severní předměstí s počtem cca 50 tisíc obyvatel má hlavní dopravní napojení orientováno
přímo na střed města do sadů Pětatřicátníků a dále na Klatovskou třídu. V nezatíženějším
úseku dosahují celodenní intenzity obousměrně téměř 60 tis. vozidel. Nejúčinnější stavbou,
která radikálně sníží zatížení Karlovarské a přesměruje výraznou část dopravy mimo
Klatovskou ulici je propojení Přemyslova – Karlovarská. Propojení je řešeno sběrnou
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komunikací vedenou na estakádě přes nivu Mže. Návrh koridoru nemá jen pozitivní přínosy.
Nevýhodou je zásah estakády do nivy Mže a převedení intenzit ne mimo střed města, ale
pouze na okraj centra. Možnost zklidnění Klatovské převažuje nad uvedenými nedostatky.
Pro stavbu je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-3 Přemyslova – Karlovarská,
průjezdní úsek silnice I/27“. Z hlediska společenského významu zklidnění Karlovarské a
Klatovské je vymezený koridor zařazen mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-3.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
Úsek Borská – Přemyslova.
Tvoří paralelní úsek ke střední části stávajícího přetíženého propojení Klatovská –
Karlovarská a umožní tak zklidnění těchto komunikací. Úsek je až na výjimky veden ve
stávajících uličních profilech. Nevýhodou je vznikající hlukového a emisní zatížení
souběžných uličních front v ulicích Kotkova a Korandova a na Husově náměstí. U stávajících
obytných objektů bude nutné provést změnu jejich využití na nebytové funkce. Možnost
zklidnění Klatovské třídy převažuje nad uvedenými nevýhodami. Propojení je tvořeno
sběrnými komunikacemi. Pro navržené propojení je vymezen koridory pro pozemní
komunikace „DK-2 Hálkova – Přemyslova, průjezdní úsek silnice I/27“. Z důvodu
společenského významu zklidnění Klatovské ulice je úsek zařazen mezi veřejně prospěšné
stavby pod označením S-2.
Úsek Sukova – Borská
Od jihu do města je vedena silnice I/27 v nové trase, která je ukončena v okružní křižovatce
Sukova – Folmavská. Z této křižovatky se doprava vrací do původní trasy na Klatovskou, po
které směřuje převážně do centra nebo na Severní předměstí. I přes to, že část dopravy na
Sever bude vedena po západním okruhu, je nutné pro zklidnění Klatovské do uliční sítě
doplnit propojení Sukova – Borská. Navržený uliční prostor nemá jen funkci dopravního
propojení, ale stane se též celoměstsky významnou urbanistickou osou a umožnuje dopravní
připojení rozvojové lokality 3_68b Zelený trojúhelník. Propojení je v souvislosti s navazujícími
úseky Borská – Přemyslova a Přemyslova – Karlovarská a ve shodě s nadřazenou územně
plánovací dokumentací využito pro vedení průjezdního úseku silnice I/27, charakterem se ale
jedná o běžnou sběrnou komunikaci vedenou v uličním prostoru městského typu. Pro
dopravní propojení je vymezen koridor pro pozemní komunikaci DK-1 „DK-1 Sukova –
Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27 včetně propojení do prodloužené Čermákovy ulice a
křižovatky s Goldscheiderovou ulicí“. Stavba je vzhledem k společenskému významu
zklidnění Klatovské a vzhledem k společenskému významu vzniku nové urbanistické osy
zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-1. Na základě provedeného
zjišťovacího řízení rozhodl správní orgán, kterým je Odbor životního prostředí KÚPK, že
komunikace v úseku Sukova – Borská nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a nebude posuzována dle zákona. Na základě provedeného zjišťovacího řízení
rozhodl správní orgán, kterým je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí,
že komunikace v úseku Sukova – Borská nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné
zdraví a nebude posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Silniční systém Roudná
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
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na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-20. Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282099/15 Stanislava Sladká, Na Výsluní 59,
326 00 Plzeň se týká možnosti vystavět na pozemku č. par. 2136/1 v katastrálním území Bolevec
2
rekreační objekt o maximální zastavěné ploše do 60 m .

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň jsou území, která byla v územním plánu z roku 1995,
aktuální verze 2010 (ÚPMP) definována pro funkční využití individuální rekreace (RI),
zahrady (ZH) a zahrádky (ZK), navržena jako plocha s rozdílným způsobem využití „Plochy
rekreace“. Ve velké míře se jedná o stabilizované plochy, které se nachází na rozhraní
urbanizované části města a kvalitního přírodního prostředí. Návrh ÚP Plzeň potvrzuje
stávající plochy využívané pro rekreaci v maximální možné míře pro svůj původní účel, tedy
pro rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch zeleně a nízkým prostavěním území
formou objektů pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. Je nutné si uvědomit, že se
jedná o území určené pro rekreaci, nikoliv pro trvalé bydlení a tomu by měla odpovídat
i zástavba, která musí vycházet z dostupnosti lokality, možnosti napojení na technickou
i dopravní infrastrukturu a hlavně respektovat okolní přírodní a krajinné hodnoty. Pro trvalé
bydlení jsou v ÚP Plzeň definovány „Plochy smíšené obytné“, které zahrnují jak území
stabilizovaná, již zastavěná, tak dostatek ploch zastavitelných, tedy ploch dosud volných,
určených k budoucí zástavbě.
Dále jsou návrhem ÚP Plzeň vymezeny plochy, které se nacházejí v pasivní zóně
záplavového území nebo se nacházejí v hodnotném krajinném prostředí Bolevecké rybniční
soustavy. Zde je definována pouze možnost údržby stávajících staveb a náhrada objektu ve
stávajícím objemu.
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu. Daný pozemek byl v platném
územním plánu zařazen do nezastavitelných ploch urbanistické zeleně s funkčním využitím
zahrádky (ZK). Ty zahrnují zejména plochy zahrádkářských kolonií a malých zahrad
s dominantním využitím jako okrasné a užitkové zahradní kultury, ve kterých je umožněno
realizovat jako objekty a stavby a zařízení doplňková zejména drobné zahradní stavby (např.
přístřešky, malé skleníky) nebo stavby pro individuální rekreaci - zahrádkářské chaty o
maximální velikosti zastavěné plochy 25 m². V návrhu ÚPP je pozemek součástí plochy
rekreace, na pozemku lze realizovat jako hlavní využití stavbu určenou pro individuální
rekreaci. V závazném schématu D. Rekreace - prostorová regulace je stanovena velikost
zastavěné plochy rekreačním objektem. Návrh velikosti zastavěné plochy rekreačních
objektů vychází zejména ze stávající struktury zástavby (stávajících zastavěných ploch
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rekreačních domů). V daném území je navržena velikost 25 m² na základě struktury
zástavby založené na původním konceptu totožných objektů na půdorysné stopě cca 16 m².
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržené dosud
nefunkční lokální biokoridor č. PM054 – PM055.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o
změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů, které je
nezastavitelné a částečně zasahuje na pozemek.
Část předmětného pozemku se nachází v pasivní zóně záplavového území Boleveckého
potoka.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo námitce nevyhovět v požadovaném
rozsahu. Umožnění změny využití by výrazně změnilo stávající charakter lokality, která je
určena pro rekreaci a nikoliv pro bydlení. Tomuto faktu musí odpovídat struktura zástavby.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282110/15 Bc. Hana Duchková, Tlumená 77/1
322 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 2347/1, 2347/2, 2347/6, 2347/7, 2347/11, 2347/12
v katastrálním území Skvrňany do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
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rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
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Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemky č 2347/1, 2347/2, 2347/6, 2347/7,
2347/11, 2347/12 k. ú. Skvrňany jsou v současnosti nezastavěné, dle §3 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou součástí významného krajinného prvku (VKP) č. 0313
Mže.
Územní plán potvrzuje vymezené významné krajinné prvky, kterými jsou ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny např. vodní toky, údolní nivy, rybníky, jezera, lesy a
rašeliniště. Tato území je třeba chránit a dále rozvíjet.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Předmětný pozemek se nachází v navrženém přírodním parku „Údolí Mže“ z důvodu
ochrany krajinného rázu, umožňující usměrnit využití území, jeho vývoj a rekreační aktivity a
zároveň přispět k zachování přírodních, krajinných a estetických hodnot.
V návrhu ÚP Plzeň nebylo území uvažováno pro další rozvoj na základě posouzení možnosti
využití pozemků v nivě řeky Mže. Další rozvoj z hlediska urbanistické koncepce a ochrany
hodnot v území je nevhodný. Nové začlenění pozemku do ploch smíšených obytných není
v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282452/15 Jakub Němec, Na Jíkalce 2817/26
Plzeň, zastoupený Ing. Luděk Němec, Mutěnická 1294/5, Plzeň se týká možnosti výstavby drobných
staveb určených k běžnému užívání zahrady na pozemku č. 683/2 v katastrálním území Koterov.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení a po prověření všech souvisejících skutečností, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č. 683/2 k. ú. Koterov je v platném
územním plánu součástí ploch pro zemědělskou výrobu, je určen pro funkční využití
zemědělsky využívaná půda. V návrhu ÚP Plzeň je pozemek zařazen shodně do
nezastavitelných ploch zemědělských. V těchto plochách je regulativem způsobu využití
umožněno realizovat stavby související s hospodářským využitím tak, jak je požadováno
v námitce.
Pozemek se rovněž nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a
o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů, které je
nezastavitelné.
159
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282536/15 Ing. Stanislav Šlapák, Pod Cihelnou
2025/5, 323 00 Plzeň se týká zachování neprůjezdnosti ulic Pod Cihelnou a K Pecím.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
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Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Námitka svou podrobností zachází mimo rámec územního plánu. Obecnou zásadou rozvoje
města je chránit klidové obytné oblasti před průjezdnou dopravou. Konkrétní způsoby řešení
této ochrany však územní plán nepředjímá. Možná organizační nebo technická opatření
musí být předmětem podrobnější dokumentace.
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Námitka, kterou podalo dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282574/15 SVJ Karla Vokáče 15/17, Karla
Vokáče 15/17, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se severojižním průtahem komunikace I/27.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Současný stav Klatovské ulice, která byla v minulosti přebudována z reprezentativní městské
třídy na čtyřpruhovou komunikaci, je dopravně-urbanistickým problémem města. Pro
vytvoření podmínek pro navrácení její původní funkce, tj. pro snížení jejího dopravního
zatížení, územní plán navrhuje souběžné dopravní propojení v trase Sukova – Borská –
Přemyslova – Karlovarská. Propojení ve shodě s nadřazenou územně plánovací
dokumentací „Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje“ slouží též jako průjezdní úsek
silnice I/27. Předpokladem pro vydání územního plánu je soulad územního plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Úkolem územního plánu je tuto nadřazenou
územně plánovací dokumentaci respektovat a koridor zpřesňovat. S vedením koridoru
souhlasilo ŘSD, Ministerstvo dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Propojení se skládá ze tří částí, severního úseku Přemyslova Karlovarská, jižního úseku Sukova – Borská a středního úseku Borská – Přemyslova.
Prostory pro vedení komunikací jsou navrženy v úseku Sukova – Mže jako „uliční prostory
významných ulic“, v úseku Mže – Karlovarská jako „estakáda“. Dopravní řešení přeložky
silnice I/27 v celém úseku Sukova – Karlovarská bylo v úsporné variantě, dokumentované
podrobnou technickou studií, schváleno ZMP us. č. 133 dne 8. 4. 2010.
Úsek Přemyslova – Karlovarská.
Severní předměstí s počtem cca 50 tisíc obyvatel má hlavní dopravní napojení orientováno
přímo na střed města do sadů Pětatřicátníků a dále na Klatovskou třídu. V nezatíženějším
úseku dosahují celodenní intenzity obousměrně téměř 60 tis. vozidel. Nejúčinnější stavbou,
která radikálně sníží zatížení Karlovarské a přesměruje výraznou část dopravy mimo
Klatovskou ulici je propojení Přemyslova – Karlovarská. Propojení je řešeno sběrnou
komunikací vedenou na estakádě přes nivu Mže. Návrh koridoru nemá jen pozitivní přínosy.
Nevýhodou je zásah estakády do nivy Mže a převedení intenzit ne mimo střed města, ale
pouze na okraj centra. Možnost zklidnění Klatovské převažuje nad uvedenými nedostatky.
Pro stavbu je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-3 Přemyslova – Karlovarská,
průjezdní úsek silnice I/27“. Z hlediska společenského významu zklidnění Karlovarské a
Klatovské je vymezený koridor zařazen mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-3.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal
k navržené komunikaci z hlediska vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
Úsek Borská – Přemyslova.
Tvoří paralelní úsek ke střední části stávajícího přetíženého propojení Klatovská –
Karlovarská a umožní tak zklidnění těchto komunikací. Úsek je až na výjimky veden ve
stávajících uličních profilech. Nevýhodou je vznikající hlukového a emisní zatížení
souběžných uličních front v ulicích Kotkova a Korandova a na Husově náměstí. U stávajících
obytných objektů bude nutné provést změnu jejich využití na nebytové funkce. Možnost
zklidnění Klatovské třídy převažuje nad uvedenými nevýhodami. Propojení je tvořeno
sběrnými komunikacemi. Pro navržené propojení je vymezen koridory pro pozemní
komunikace „DK-2 Hálkova – Přemyslova, průjezdní úsek silnice I/27“. Z důvodu
společenského významu zklidnění Klatovské ulice je úsek zařazen mezi veřejně prospěšné
stavby pod označením S-2.
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Úsek Sukova – Borská
Od jihu do města je vedena silnice I/27 v nové trase, která je ukončena v okružní křižovatce
Sukova – Folmavská. Z této křižovatky se doprava vrací do původní trasy na Klatovskou, po
které směřuje převážně do centra nebo na Severní předměstí. I přes to, že část dopravy na
Sever bude vedena po západním okruhu, je nutné pro zklidnění Klatovské do uliční sítě
doplnit propojení Sukova – Borská. Navržený uliční prostor nemá jen funkci dopravního
propojení, ale stane se též celoměstsky významnou urbanistickou osou a umožnuje dopravní
připojení rozvojové lokality 3_68b Zelený trojúhelník. Propojení je v souvislosti s navazujícími
úseky Borská – Přemyslova a Přemyslova – Karlovarská a ve shodě s nadřazenou územně
plánovací dokumentací využito pro vedení průjezdního úseku silnice I/27, charakterem se ale
jedná o běžnou sběrnou komunikaci vedenou v uličním prostoru městského typu. Pro
dopravní propojení je vymezen koridor pro pozemní komunikaci DK-1 „DK-1 Sukova –
Hálkova, průjezdní úsek silnice I/27 včetně propojení do prodloužené Čermákovy ulice a
křižovatky s Goldscheiderovou ulicí“. Stavba je vzhledem k společenskému významu
zklidnění Klatovské a vzhledem k společenskému významu vzniku nové urbanistické osy
zařazena mezi veřejně prospěšné stavby pod označením S-1. Na základě provedeného
zjišťovacího řízení rozhodl správní orgán, kterým je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí, že komunikace v úseku Sukova – Borská nemá významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzována dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
161
Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282612/15 spol. RELLOX s.r.o., IČ 27140130,
Jindřišská 24, 110 00 Praha 1 se týká veřejně prospěšné stavby TV-11, TK-19, resp. jejich
prodloužení do Jílové ulice.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o námitku, která je mimo měřítko územního plánu. Územní plán stanovuje koncepci
řešení technické infrastruktury a navrhuje systémové prvky. Komplexní návrh uličních
vodovodních a kanalizačních řadů je předmětem podrobnějšího řešení v rámci dalších
stupňů projektové dokumentace (DÚR, DSP).
162
Připomínka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282618/15 Marcel Hausner, Pod Hradem
24, Plzeň a dalších 82 občanů se týká požadavku na zamítnutí jakýchkoli požadavků na změnu druhu
pozemku ze zemědělské půdy na stavební parcely na pozemcích č. par. 218, 221/7, 238, 239, 241,
242, 243, 244 v katastrálním území Hradiště u Plzně.

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území
a bylo konstatováno, že předmětná připomínka týkající se pozemků č. 218, 221/7, 238, 239,
241, 242, 243, 244 k. ů. Hradiště zahrnuje základní principy tvorby územního plánu
(dodržování nezastavitelnosti zátopových oblastí, dodržování nezastavitelnosti historického
hradiště a nerozšiřování intravilánu obce), které jsou návrhem územního plánu v k. ú.
Hradiště naplněny. Předmětné pozemky jsou součástí nezastavitelných zemědělských
a přírodních ploch.
Předmětné pozemky č. 218 a 221/7 k. ú. Hradiště u Plzně se nacházejí částečně v aktivní i
pasivní zóně záplavového území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která
mohou být při výskytu povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh
správce vodního toku vodoprávní úřad (§ 66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní zóna
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záplavového území se vymezuje na návrh správce vodního toku podle nebezpečnosti
povodňových průtoků. Stanovení rozsahu záplavového území vychází z výpočtového modelu
a ze záplavového území. Záplavové území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními a
klimatickými podmínkami. Smyslem stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je
snížení rizika vzniku škod na majetku i lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v
nevhodných rizikových lokalitách mohlo při povodni dojít.
Předmětné pozemky č. 238, 239, 241, 242, 243 a 244 k. ú. Hradiště u Plzně jsou zařazeny
do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny nejcennější půdy, které je
možné odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně liniové stavby zásadního významu.
Předmětné pozemky č. 238, 239, 241, 242, 243 a 244 k. ú. Hradiště u Plzně jsou dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí významného krajinného prvku č. 8603
Hradiště a zároveň představují archeologickou památku č. 8602 Hradiště v Hradišti.
Jedná se o oblast krajinného rázu specifického pásma ochrany Koridoru Úhlavy. Prudké
svahy jsou zalesněné, většinu plochy však – kromě zástavby osady Hradiště – pokrývají
louky, případně menší pole. Řeku doprovází výrazná linie břehových a doprovodných
porostů. V šíji ostrohu se nachází pravěké hradiště – v současnosti především zatravněné,
na které navazuje lesoparkový pás vedoucí na sever a napojující se na lesopark na vrchu
Velká Homolka (371 m n. m.). Přírodní charakteristiku doplňuje zeleň zahrad rodinných
domů v Hradišti. Cílem ochrany krajinného rázu je chránit krajinářsky cenné partie meandrů
Úhlavy pod strmými levobřežními srázy a dále chránit harmonický vztah fragmentů tradiční
vesnické zástavby, krajinného rámce a atraktivní scenérie této zástavby.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětné pozemky č. 218 a 221/7 k. ú. Hradiště u Plzně jsou dle zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně
se jedná o navržený dosud nefunkční regionální biokoridor č. 239/05 – 1437, který je
vymezen v nadřazené územně plánovací dokumentaci - Zásady územního rozvoje
Plzeňského kraje.
Předmětné pozemky č. 238, 239, 241, 242, 243 a 244 k. ú. Hradiště u Plzně jsou součástí
funkčního regionálního biokoridoru č. 239/04 – 1437, který je vymezen v nadřazené územně
plánovací dokumentaci - Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282620/15 RNDr. Vladimír Junger, CSc.,
Levandulová 583, 312 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 1269 v katastrálním území Malesice
z plochy územní rezervy na plochu zastavitelnou smíšenou obytnou.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č. 1269 k. ú. Malesice je
v současnosti nezastavěný. V návrhu ÚP Plzeň nebylo území uvažováno pro další rozvoj na
základě posouzení možnosti využití svažitého pozemku a posouzení nároků na obsluhu
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území MHD a technickou infrastrukturou. V městské části Malesice je dostatek
zastavitelných ploch pro bydlení dosud nezastavěných.
Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území není začlenění pozemků do
zastavitelných ploch smíšených obytných v tomto časovém horizontu v souladu s požadavky
na vymezení nových zastavitelných ploch. Plocha územní rezervy 9_3 Malesice Karpaty
určuje rozsah pozemků pro další možný rozvoj po využití stávajících zastavitelných ploch
v této části města.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržené dosud
nefunkční lokální biocentrum č. PM044 Malesický rybník.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Předmětný pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o
lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů,
které je nezastavitelné a částečně zasahuje na pozemek.
Nové začlenění pozemku do zastavitelných ploch smíšených obytných není v v tomto
časovém horizontu v souladu s požadavky a principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282625/15 JUDr. Miloslav Puchta, Javorná 37,
339 01 Čachrov se týká zařazení pozemku č. par. 1269 v katastrálním území Malesice z plochy
územní rezervy na plochu zastavitelnou smíšenou obytnou.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č. 1269 k. ú. Malesice je
v současnosti nezastavěný. V návrhu ÚPP nebylo území uvažováno pro další rozvoj na
základě posouzení možnosti využití svažitého pozemku a posouzení nároků na obsluhu
území MHD a technickou infrastrukturou. V městské části Malesice je dostatek
zastavitelných ploch pro bydlení, další rozvoj z hlediska urbanistické koncepce a ochrany
hodnot v území není vhodný.
Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území není začlenění pozemků do
zastavitelných ploch smíšených obytných v tomto časovém horizontu v souladu s požadavky
na vymezení nových zastavitelných ploch. Plocha územní rezervy 9_3 Malesice Karpaty
určuje rozsah pozemků pro další možný rozvoj po využití stávajících zastavitelných ploch
v této části města.
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Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržené dosud
nefunkční lokální biocentrum č. PM044 Malesický rybník.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Předmětný pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o
lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů,
které je nezastavitelné a částečně zasahuje na pozemek.
Nové začlenění pozemku do zastavitelných ploch smíšených obytných není v v tomto
časovém horizontu v souladu s požadavky a principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282661/15 Lukáš Jícha, Akátová 622, 330 03
Chrást se týká zařazení pozemku č. par. 1269 v katastrálním území Malesice z plochy územní rezervy
na plochu zastavitelnou smíšenou obytnou.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemek č. 1269 k. ú. Malesice je
v současnosti nezastavěný. V návrhu ÚPP nebylo území uvažováno pro další rozvoj na
základě posouzení možnosti využití svažitého pozemku a posouzení nároků na obsluhu
území MHD a technickou infrastrukturou. V městské části Malesice je dostatek
zastavitelných ploch pro bydlení, další rozvoj z hlediska urbanistické koncepce a ochrany
hodnot v území není vhodný.
Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území není začlenění pozemků do
zastavitelných ploch smíšených obytných v tomto časovém horizontu v souladu s požadavky
na vymezení nových zastavitelných ploch. Plocha územní rezervy 9_3 Malesice Karpaty
určuje rozsah pozemků pro další možný rozvoj po využití stávajících zastavitelných ploch
v této části města.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržené dosud
nefunkční lokální biocentrum č. PM044 Malesický rybník.
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Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Předmětný pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o
lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů,
které je nezastavitelné a částečně zasahuje na pozemek.
Nové začlenění pozemku do zastavitelných ploch smíšených obytných není v v tomto
časovém horizontu v souladu s požadavky a principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282665/15 Ing. Jan Kučera, Křimická 1105,
318 00 Plzeň se týká zpřístupnění pozemku č. par. 2326 v katastrálním území Skvrňany a dále je
vyjádřen nesouhlas s odebráním části lesa č. par. 2020 v katastrálním území Skvrňany v rámci
veřejně prospěšné stavby Ž-7, případně zajištění přístupu na pozemek č. par. 2009/2 v katastrálním
území Skvrňany.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad1:
Řešení sjezdu na pozemek je mimo měřítko územního plánu a je třeba ho řešit běžnými
úředními postupy.
Ad2:
Koridor pro železniční infrastrukturu DŽ – 7 Trať 180 Plzeň – Domažlice, modernizace úseku
Plzeň - Nýřany je navržen pro ochranu úpravy železniční trati Plzeň – Domažlice a jeho
vymezení vychází ze studie Modernizace trati Plzeň – Domažlice (SUDOP PRAHA a.s.,
2004. Změnu přístupnosti dotčených pozemků není v dané podrobnosti možné řešit v návrhu
územního plánu. Její řešení bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace na
tento úsek.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282670/15 Ing. Eva Kučerová, Křimická 1105,
318 00 Plzeň se týká přesunu přeložky plynovodu do městských pozemků a dále je vyjádřen
nesouhlas s odebráním části lesa č. par.2009/1 v katastrálním území Skvrňany v rámci veřejně
prospěšné stavby Ž-7, případně zajištění přístupu na pozemek.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Jedná se o stávající trasu STL plynovodu, jejíž úprava – posun o cca 10 m, je mimo měřítko
zpracování územního plánu. O změně trasy tohoto plynovodu v úseku, který nebude
předmětem přeložky vyvolané dopravní stavbou S-43, musí podatelka námitky jednat
s majitelem a správcem tohoto zařízení (RWE GasNet, s.r.o.). Pro doplnění uvádíme, že
město Plzeň nevlastní pozemek, na který podatelka námitky požaduje přeložení trasy STL
plynovodu, majitelem tohoto pozemku 2495/1, k. ú. Skvrňany je Plzeňský kraj.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282794/15 Gabriela Bernardová, Nebílovský
Borek 86, 332 09 Štěnovický Borek se týká zařazení pozemků č. par. 13280/1, 13280/2, 13271
v katastrálním území Plzeň do plochy občanského vybavení.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení samostatné zastavitelné plochy
s rozdílným způsobem využití určené pro občanské vybavení ani vymezení části plochy
určené pro občanské vybavení v ploše přírodní. Předmětné pozemky č. 13280/1, 13280/2 k.
ú. Plzeň byly v předchozím územním plánu (ÚPMP) určeny jako nezastavitelné území pro
funkční využití plochy urbanistické zeleně (zahrady, ZK), pozemek č. 13271 k. ú. Plzeň pro
plochy krajinné zeleně – travní porosty. V návrhu ÚP Plzeň jsou předmětné pozemky
součástí nezastavitelných ploch přírodních.
Na části předmětných pozemků č.13280/2 a 13271, oba k. ú. Plzeň, které je v majetku
města, je v souladu s regulativem umožněno stávající využití pro golfové odpaliště. Toto
využití umožňuje rovněž regulativ pro plochy přírodní. Není tedy vhodné vymezovat zde
plochu občanského vybavení. Dle nové metodiky tvorby územního plánu jsou jako
samostatné plochy s rozdílným způsobem využití „plochy občanského vybavení“ v územním
plánu navrženy pouze celoměstsky, někdy i regionálně významné celky a další větší areály
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). V dané
přírodní ploše není vhodné ani vymezení části plochy určené pro občanské vybavení.
Regulativ pro plochu s rozdílným způsobem využití „plocha přírodní“ respektuje stavby
a zařízení pro bydlení nebo individuální rekreaci samostatné nebo integrované do staveb
hlavních a doplňkových, výjimku tvoří stávající stavby s možností údržby.
Páteří oblasti krajinného rázu Meandr Úslavy je řeka Úslava, která poslední čtyři říční
kilometry pod Božkovem, od lobezské střelnice k soutoku, teče v regulovaném korytě (do
konce 18. století i zde však Úslava volně meandrovala v širokém lučinatém údolí), v jižní
části oblasti v přirozených březích vytvářející na dně údolní nivy výrazné meandry. Cílem
ochrany krajinného rázu této oblasti je chránit nezastavěnost vnitřní části meandru a vizuální
kontrast údolní nivy a strmých zelených svahů, dále chránit nezastavěnost pohledově
exponovaných strmých zelených svahů a terénní hrany meandru.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětný pozemek č. 13271 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o funkční
lokální biocentrum č. 2010/04 Pod Vyšehradem. Předmětné pozemky jsou dále součástí
významného krajinného prvku (VKP) č. 7615 Úslava.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a
zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z
podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k.
ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemek je zařazen do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou zařazeny
nejcennější půdy, které je možné odejmout jen výjimečně, a to převážně na záměry
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související s obnovou ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního
významu.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES, VKP a ochrany půdního fondu. Z tohoto zdůvodnění
vyplývá, že připomínka na změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na
zastavitelné plochy není možná.
Předmětné pozemky č. 13280/1, č. 1380/2 se nachází pasivní zóně záplavového území.
Část předmětného pozemku č. 13271 se nachází v aktivní a pasivní zóně záplavového
území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu
povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku
vodoprávní úřad (§ 66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní zóna záplavového území se
vymezuje na návrh správce vodního toku podle nebezpečnosti povodňových průtoků.
Stanovení rozsahu záplavového území vychází z výpočtového modelu a ze záplavového
území. Záplavové území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními a klimatickými
podmínkami. Smyslem stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je snížení rizika
vzniku škod na majetku i lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v nevhodných
rizikových lokalitách mohlo při povodni dojít.
Při projednávání záměru golfového odpaliště a schválení jeho umístění do lokálního
biocentra Pod Vyšehradem v údolní nivě řeky Úslavy bylo na všechny tyto přírodní limity
využití území předem upozorněno.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282795/15 Karel Milt, Tachovská 1357, 323
00 Plzeň se týká možnosti výstavby klubovny se služebním bytem, sportovního parku s golfovým
odpalištěm a herními prvky na pozemcích č. par. 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7,
485/8, 485/9, 485/10, 485/11, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 485/18, 485/30, 485/31, 485/32,
485/33, 485/34, 485/35, 485/36, 485/37, 485/38, 485/39, 485/40, 485/41, 485/56, 485/67
v katastrálním území Bukovec.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení zastavitelné plochy určené pro
občanské vybavení, která by zahrnovala možnost umístění klubovny, bytu, zázemí
sportovního parku s golfovým odpalištěm dle studie revitalizace Bukoveckého ostrova.
Předmětné pozemky č. 485/1, 485/2, 485/3, 485/4, 485/5, 485/6, 485/7, 485/8, 485/9,
485/10, 485/11, 485/12, 485/13, 485/14, 485/15, 485/18, 485/30, 485/31, 485/32, 485/33,
485/34, 485/35, 485/36, 485/37, 485/38, 485/39, 485/40, 485/41, 485/56, 485/67 k. ú.
Bukovec se nachází v severozápadní části katastrálního území Bukovec ohraničené
meandrem řeky Berounky a vodním náhonem.
Předmětné pozemky se nachází v aktivní a pasivní zóně záplavového území. Záplavová
území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu povodně zaplavena
vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad
(§ 66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní zóna záplavového území se vymezuje na návrh
správce vodního toku podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Stanovení rozsahu
záplavového území vychází z výpočtového modelu a ze záplavového území. Záplavové
území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními a klimatickými podmínkami. Smyslem
stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je snížení rizika vzniku škod na majetku
i lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v nevhodných rizikových lokalitách
mohlo při povodni dojít.
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Dle regulativu ploch přírodních je zde možná údržba stávajících staveb. Pro další využití
území je nezbytné respektovat nejen příslušný funkční regulativ, ale hlavně omezení
vyplývající z § 67 zákona č. 254/2001 o vodách v pozdějším znění.
Na širší lokalitu včetně dotčených pozemků byla, tak jak je uvedeno ve Vaší žádosti,
zpracována architektonicko - krajinářská „Studie revitalizace nábřeží Berounky Plzeň –
Bukovec“ (objednatel: ÚKRMP, zpracovatel: Ing. Jana Kohlová, 12/2011), která představila
ideový návrh možného využití přírodně a krajinářsky hodnotného území v souladu se
zmíněnými limitami a to zejména pro rekreaci obyvatel města Plzně v návaznosti na
sportovně-rekreační trasu podél Berounky či realizace prvku územního systému ekologické
stability.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282796/15 Ing. Jiří Hejlíček, K Lesu 96/21,
318 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 1973/9, 1973/8 v katastrálním území Litice do
zastavitelné plochy smíšené obytné s možností výstavby seniorského obytného resortu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.

251

Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemky č. 1973/9, 1973/8 k. ú. Litice jsou
v současnosti nezastavěné, zemědělsky využívané, je zařazen do II. třídy ochrany
zemědělské půdy, která je vysoce chráněná a zastavitelná jen podmíněně. V městské části
Litice je dostatek zastavitelných ploch pro bydlení dosud nezastavěných, zmiňovaný záměr
realizace občanského vybavení je možné umístit ve stabilizovaných či zastavitelných
lokalitách v části Litice určených pro způsob využití plochy smíšené obytné.
Malá část předmětného pozemku č. 1973/9 se nachází v pasivní zóně záplavového území a
v územní rezervě území řízené inundace (území určené k rozlivům povodní), které je
vymezeno v nadřazené územně plánovací dokumentaci - Zásady územního rozvoje
Plzeňského kraje.
Omezení výstavby v záplavových územích je podpořeno vymezením území řízené inundace
na řekách Mži, Otavě, Radbuze, Úhlavě a Úslavě jako ploch územních rezerv. Vymezení
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bylo provedeno na základě výsledků územní studie Posouzení retenčních kapacit území
Plzeňského kraje, Institut regionálních informací, s.r.o., 2010.
Vymezení územních rezerv pro území řízené inundace bylo nově doplněno na základě
územní studie Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje, Institut regionálních
informací, s.r.o., 2010. Vymezení vychází z míst, která slouží k přirozeným rozlivům povodní
a jejichž územní ochrana má především zamezit využití vedoucímu ke zvyšování rizika
povodňových škod. Tento požadavek vyplývá i z Politiky územního rozvoje České republiky
(PÚR ČR, čl. 25). Území řízené inundace jsou v územním plánu vymezena jako územní
rezerva zajišťující ochranu území před nežádoucím využitím. Případné zásahy do ploch
územních rezerv zpřesněných v územních plánech lze připustit pouze za předpokladu
odsouhlasení vodoprávními orgány.
Další rozvoj z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je na předmětných
pozemcích nevhodný, začlenění pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu
s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282797/15 Jiří Hanousek, Zemědělské náměstí
80, 312 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 1478/1, 1479, 1480 v katastrálním území Černice
do plochy pro bydlení.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Předmětné pozemky č. 1478/1, 1479, 1480 k. ú. Černice jsou fakticky využívány pro bydlení.
V návrhu ÚP Plzeň bude graficky upravena hranice lokality určené pro plochy s rozdílným
způsobem využití plochy smíšené obytné 8_ 2 Černice, do které budou předmětné pozemky
začleněny.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282799/15 Petr Kasalický a Dagmar
Neubauerová, Manětínská 1526/10 Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné
v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Je požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské
vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu
rozvíjet zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu
územního plánu požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu
Košutka regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
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požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
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a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Košutka:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
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do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.Z výše uvedeného je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
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a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282800/15 Svatopluk Čech, Dvorní 70/9,
301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se silničním systémem Roudná.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal k navržené komunikaci z hlediska
vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
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Připomínka, kterou podalo dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282801/15 Občanské sdružení Za
zachování Roudné a jejího okolí, Luční 183/30A, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se silničním
systémem Roudná.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
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V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal k navržené komunikaci z hlediska
vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
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Připomínka, kterou podalo dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282802/15 Sdružení Zadní Roudná
za životní prostředí, Na Roudné 145, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se silničním systémem
Roudná.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal k navržené komunikaci z hlediska
vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
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Připomínka, kterou podalo dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282803/15 Občanské sdružení Roudná pro
důstojný život, V Lužánkách 259/6, 301 00 Plzeň se týká nesouhlasu se silničním systémem Roudná.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal k navržené komunikaci z hlediska
vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
177
Připomínka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282804/15 Adéla Cihelková, Dvorní 9, Jana
Těthalová, Sladkovského 51, Svatopluk Čech, Dvorní 9, Marie Hroudová, Na Roudné 145, Zdeněk
Vlček, Na Roudné 141, Pavel Denk, Luční 40, Pavla Denková, Luční 40, Štěpánka Denková,
V Kamení 31, Jan Šašek, Partyzánská 4, Vladimíra Nová, V Lužánkách 6 se týká nesouhlasu se
silničním systémem Roudná.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
V současné době jsou dopravní vztahy mezi východní částí centra a Severním předměstím
vedeny propojením přes sady 5. května, Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. Tato
trasa je pro daný účel zcela nevhodná. Zavádí intenzivní dopravu do středu Roudné, kterou
tak zatěžuje hlukem a emisemi z dopravy. Pravidelně vznikající kolony vozidel v centru
Roudné omezují funkčnost systému veřejné dopravy. Cílem navržené dvoupruhové sběrné
komunikace, pro kterou je vymezen koridor pro pozemní komunikaci „DK-20 Rychtářka – Na
Roudné – alej Svobody“, je převést dopravu mezi východní částí centra a Severním
předměstím mimo zástavbu Roudné. Aby komunikace nepřenášela do středu města
dopravu, která zde nemá cíl, je komunikační síť doplněna o propojení z ulice Na Roudné na
přeložku silnice I/20 (koridor pro pozemní komunikaci „DK-21 alej Svobody, propojení na
východní část městského okruhu“). To propojení umožňuje průjezdy přes centrum odklonit
na městský okruh a chránit tak centrum města před zbytečnými dopravním přitížením.
V severní části je komunikace vedená po stávající aleji Svobody v kontaktu s areálem
nemocnice. Ochranu nemocnice je nutné zajistit protihlukovým opatřením, případně
výstavbou samostatného objektu, který by toto opatření nahradil. Silniční systém města
v oblasti Roudné chrání Roudnou před průjezdnou dopravou a svým vedením mimo
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zastavěné území nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu hlukem a emisemi. Z hlediska
společenského významu komunikace pro další rozvoj města, respektive pro zklidnění centra
Roudné, je stavba zařazena mezi veřejně prospěšné stavby. Krajský úřad Plzeňského kraje,
odbor životního prostředí jako příslušný správní úřad vydal k navržené komunikaci z hlediska
vlivu na životní prostředí souhlasné závazné stanovisko.
178
Připomínka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282806/15 Oto Skalický, Křimické náměstí
63, 322 00 Křimice se týká úprav v textové části „plochy smíšené obytné“.

Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny regulativu způsobu využití pro
plochy smíšené obytné. Tento regulativ bude částečně upraven a současně bude doplněn
výklad pojmů v části odůvodnění.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282807/15 Libuše Brown Wolf, Čermákova
22, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního
plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je
doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu
Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a
bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
260

Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
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fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
•
•

Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
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-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
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Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že

264

návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
180
Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282808/15 P+P Březina servis s.r.o., IČ
26351919, Losiná u Plzně 303, 332 04 Nezvěstice se týká nesouhlasu s veřejně prospěšnými
stavbami D 121, P+R D 209 na pozemcích č. par. 883/1, 883/15, 883/217, 883/227, 883/228, 883/248,
883/250, 883/251, 883/252, 883/253, 1302/4 v katastrálním území Hradiště u Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Lokalita je největší z rozvojových a přestavbových území v oblasti Slovan. Územní plán pro
lokalitu 2_9 Slovany z důvodu zajištění obsluhy území veřejnou dopravou a zajištění
přestupní vazby mezi automobilovou a veřejnou dopravou pro toto území vymezuje dopravní
koridor „DK-44 Tramvajová trať, úsek nám. Milady Horákové – Mezi Řekami“ a vymezenou
část plochy pro dopravní infrastrukturu „DI-10 Mezi Řekami – obratiště MHD a parkoviště
P+R“. Vzhledem k tomu, že se jedná o největší z přestavbových a rozvojových ploch na
území Slovan a zatím žádná ze zpracovaných nebo zpracovávaných studií využití tohoto
území není platným podkladem určujícím intenzitu stavebního využití území, je nutné
zachovat podmínky pro plné využití potenciálu této přestavbové lokality. Přitom obratiště a
parkoviště P+R může fungovat samostatně bez tramvajové trati, a to jako obratiště se
záchytným parkovištěm pro autobusové nebo trolejbusové linky (například v etapě, kdy
tramvajová trať nebude realizována).
181
Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282809/15 Dagmar Levá, Čermákova 22,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:

265

Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
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2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
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Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;respektovat a chránit veřejná
prostranství
s převahou
parkových
ploch
Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
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V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
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Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
182
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282810/15 Ing. Pavel Paur, Schwarzova 41,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
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územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
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Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
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-

potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
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Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
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V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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183
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282811/15 Ing. Zdeněk Pašek a Mgr. Eva
Pašková, Brožíkova 2010/40, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ
Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán.
Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně
a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na
jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,

276

současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
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Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;respektovat a chránit veřejná
prostranství
s převahou
parkových
ploch
Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
278

3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
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docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
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ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282812/15 Mgr. Martin Svoboda, Částkova
2096/47, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
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Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
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obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;respektovat a chránit veřejná
prostranství
s převahou
parkových
ploch
Hvězda
a Lyra;
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-

respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
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Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
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plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
185
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282813/15 Tomáš Lorenc a Zdeněk Lorenc,
U Svépomoci 1920/13, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ
Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán.
Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a
zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na
jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
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Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
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fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
•
•

Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
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-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
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Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
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návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
186
Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282814/15 Mgr. Bc. Zuzana Králová, Žižkova
1775/37, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
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na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
292

•

stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby

Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
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Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
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Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
295

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282815/15 Jindřich Kopecký, Schwarzova 60,
Plzeň, pozemky č. 7545, 7546 k. ú. Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma
pro MPZ Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační
plán. Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a
zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na
jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
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Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
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•
•
•

stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby

Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
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-

dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
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významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
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K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282816/15 Jitka Pelcová, Schwarzova 58/2200,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
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prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
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Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
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Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
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Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
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Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282817/15 Ing. Roman Hříbal a Dana
Hříbalová, Schwarzova 1688/44 obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ
Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán.
Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a
zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na
jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
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od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
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Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
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-

definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.

3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
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podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
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Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
190
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282818/15 Zdeněk Hruška, Tymákov 343,
332 01 Tymákov se týká zařazení části pozemku č. par.1061/1 v katastrálním území Újezd do plochy
smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
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Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
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Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. V části Červený Hrádek je návrhem územního
plánu vymezen dostatek zastavitelných ploch určených pro bydlení. Předmětný pozemek
1061/1 k. ú. Újezd se nachází západně od stávající zástavby Červeného Hrádku
a v současnosti je zemědělsky obdělávaný.
Zařazení pozemku do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
191
Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282819/15 CHRIST CAR WASH s.r.o., IČ
25201581, Koterovská 175, 326 00 Plzeň se týká nesouhlasu s navrženým záchytným parkovištěm
P+R a obratištěm MHD (D6) na pozemcích č. 1234/1, 1335/1 v katastrálním území Hradiště u Plzně.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
V oblasti Koterovské třídy v lokalitě Světovar se nachází obratiště tramvajové linky ve
stísněném prostoru neumožňujícím naplnit stávající dopravně technické požadavky na dané
zařízení. Z tohoto důvodu je pro nové obratiště při křižovatce Koterovská – Libušínská
vymezena část plochy určená pro dopravní infrastrukturu DI-6, která je určena pro nové
obratiště tramvají. Středová plocha obratiště bude využita jako záchytné parkoviště P+R.
Těsná poloha při Koterovské bude sloužit pro zajištění přestupní vazby mezi příměstskou
autobusovou a tramvajovou dopravou. Naopak vzhledem k plánované nové zastávce „Plzeň
– Slovany“ u Částkovy ulice zanikla potřeba řešit přestupní vazby nového tramvajového
obratiště na železniční dopravu. Z důvodu společenského významu veřejné dopravy,
respektive zajištění regulérních podmínek pro obratiště tramvají a vytvoření kvalitní přestupní
vazby mezi autobusovou, tramvajovou a individuální automobilovou dopravou je vymezená
část ploch pro dopravní infrastrukturu zařazena pod označením D-6 mezi veřejně prospěšné
stavby. Návrh namítajícího umístit dané zařízení na plochu přibližně vymezenou pozemky
1236/1, 1328 a částečně 1237/1 v k. ú. Hradiště u Plzně nelze akceptovat, a to zejména
z důvodu menší užitné plochy neumožňující realizovat všechny požadované funkce
(tramvajové obratiště, záchytné parkoviště, přestupní vazby na příměstskou autobusovou
dopravu). Navrhovaná poloha by současně vedla k prodloužení tramvajových a
autobusových linek s dopadem na zvýšení provozních nákladů na veřejnou dopravu.
192
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282820/15 Vanda Brunclíková, Schwarzova
56/2250, Plzeň, Ivo Ládr a Jana Ládrová, Schwarzova 56, Plzeň, Jitka Brunclíková, Schwarzova 56,
Plzeň, Jiří Brunclík, Schwarzova 56, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma
pro MPZ Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační
plán. Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně
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a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na
jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
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Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
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-

potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
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je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
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V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282821/15 Tomáš Brown Wolf, Čermákova 22,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
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současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
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Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
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3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
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docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
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ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
194
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282822/15 Ing. Martin Král, U Svépomoci 19,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
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Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené

325

obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
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-

respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
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Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
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plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
195
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282823/15 Jaroslav Synáč, Schwarzova
1966/57, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
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Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
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fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
•
•

Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
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-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
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Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
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návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
196
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282824/515 Tomáš Hodl, Schwarzova 1974/59,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
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na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
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•

stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby

Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
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Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
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Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
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Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282825/15 Jiří Jasnický, Marie Jasnická,
Ladislav Jasnický, Čermákova 14 obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ
Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán.
Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně
a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na
jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
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Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
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•
•
•

stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby

Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
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-

dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
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významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
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K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282826/15 Kamil Veselý, Červený Újezd 44,
Zbůch obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního
plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je
doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu
Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a
bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
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prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)

345

Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
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Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
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Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
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Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282827/15 JUDr. Alena Stránská, Čermákova
1694/3, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
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od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
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Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
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-

definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.

3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
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podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
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Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282828/15 Jitka Brandlová, Mánesova 68,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
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orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
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Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
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Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
357

Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
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V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
201
Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282829/15 Marie Smitková, Schwarzova
43301 00 Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
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Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
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2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
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Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
362

V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
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Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
202
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282830/15 Petr Krejcar, Schwarzova 43, Plzeň
obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu. Dále
je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit všechny
komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii,
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která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude regulovat
dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
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Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
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-

potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
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Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
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dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
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Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podaly dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282831/15 Marie Uhlová a Markéta
Fritschová, Žižkova 1684/41, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ
Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán.
Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a
zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na
jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
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Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
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Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
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-

dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
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K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
374

V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282832/15 Ivana Černá, Žižkova 42, Plzeň
obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu. Dále
je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit všechny
komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii,
která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude regulovat
dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.

375

přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
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Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
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-

významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
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(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
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s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282833/15 Jan Kuthan a Šárka Kuthanová,
Schwarzova 49, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
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Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
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fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
•
•

Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikura, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
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-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
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Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
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návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282834/15 Miluše Skalická, Schwarzova 40,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
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na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
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•

stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby

Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
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Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
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Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
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Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282835/15 Jitka Vlasáková, Čermákova 24,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
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Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
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•
•
•

stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby

Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
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-

dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
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významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
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K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282836/15 Vlasta Masteková, Žižkova
44/1879 Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
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prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
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Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
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Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
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Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
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Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282837/15 Ing. Karel Bartovský, Mánesova
1635/72 Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
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od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
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Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
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-

definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.

3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
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podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
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Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282838/15 Monika Eretová, Čermákova
1629/1, Plzeň, David Petrášek, Čermákova 1629/1, Plzeň, Mgr. Lucie Vodičková Manětínská 1539/61,
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
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orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
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Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
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Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
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Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
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V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282839/15Richard Küfner, Čermákova
1571/10, Plzeň Marie Küfnerová, Čermákova 1571/10 Plzeň obsahuje požadavek na zapracování
ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka
zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch
generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné
členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
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Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
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2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
412

Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na ochranu a
rozvoj jejích hodnot:

-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
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V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
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Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Připomínka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282840/15 Bohumil Červenka, Růžová 814,
Plzeň se týká nesouhlasu s umístěním rozvojové plochy smíšené obytné (4_29 Švabiny) v blízkosti
pozemku č. par. 201/6 v katastrálním území Lobzy. Je požadováno rozšíření plochy parku do prostoru
navrhované rozvojové plochy smíšené obytné.
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Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná změna mění celkovou koncepci územního plánu. Dané pozemky č. 199, 200/1
k. ú. Lobzy jsou určeny návrhem ÚP Plzeň k využití pro bydlení, jsou součástí zastavitelné
lokality 4_29 Švabiny.
Byla posouzena potřeba předmětné změny v území, ověřeny dostupné údaje a posouzen
stav území a s ohledem na potenciál rozvoje území a po prověření všech souvisejících
skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo připomínce nevyhovět. Jedná se o změnu
návrhu zastavitelného území v části města, které bylo na základě dlouhodobé koncepce
rozvoje města uvažováno jako zastavitelné. Jeho rozsah byl stanoven změnou územního
plánu v předchozím období. Pro zastavitelné území Švabin jsou navržena dvě dopravní
napojení tak, aby rozvojová plocha nebyla závislá pouze na jediném dopravním napojení,
což by představovalo systémové riziko pro zajištění obsluhy území v případě nefunkčnosti
jediného napojení (technické havárie, plánované opravy atd.). Současně Vyhlídková ulice
tvoří systémové propojení okrajových městských částí Švabiny a Božkov. Pro dané území
byla zpracována podrobnější územní studie, ve které je navržena prostorová regulace
vylučující vysokopodlažní zástavbu v návaznosti na stávající obytné území rodinných domů
a navrhovaný park. Změna kategorie na plochy parku nebo ponechání původního využití
(plochy zemědělské) by nevyloučila možnost vedení obslužné komunikace v sousedství
pozemků 201/8 k. ú. Lobzy.
Jedná se o krajinu s mohutným lesnatým hřbetem, táhnoucím se od vrchu Na Pohodnici
(499 m n. m.) přes Holý vrch (441 m n. m.) na Švabiny (410 m n. m.). Mírné klesání tohoto
hřbetu k západu a vizuální spojení komunikační osy někdejší císařské silnice (dnes I/26,
ulice Rokycanská), vedené v blízkosti hřbetnice, s historickým jádrem a dominantou
katedrály sv. Bartoloměje, představuje jedinečnou charakteristiku prostorového uspořádání
krajiny a prostorově-vizuálních vztahů v rámci celého města.
Navržená plocha parku je umístěná v souladu se zájmy ochrany krajinného rázu, konkrétně
zachováním pohledových vazeb ze švabinské vyhlídky na historické jádro města a na
dominantu katedrály sv. Bartoloměje.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282841/15 Jan Voves, Nad Křížkem 1104/2,
Plzeň zastoupený JUDr. Hlaváčem, IČ 66243785, Martinská 8, Plzeň se týká zařazení pozemku
č. par. 2008 v katastrálním území Bolevec do plochy rekreace individuální.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o plochy rekreace, kdy není požadován v zadání ÚP
Plzeň jejich další nárůst.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití včetně ploch rekreace jsou
navrženy pokud možno vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho
jednotlivých částí – městských obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti
konkrétního místa.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území, z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
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rekreaci podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 2008 k. ú. Bolevec je
součástí nejvýznamnější plzeňské rekreační oblasti Boleveckých rybníků, jejíž rozvoj vychází
ze schváleného koncepčního materiálu „Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky v Plzni
(AS Hysek, 2006). Rekreační oblast Bolevecké rybníky navazuje na obytné sídlištní soubory
s vysokou hustotou obyvatel a nedostatečnými podmínkami pro každodenní rekreaci ve
vlastním obytném území. Poskytuje širokou nabídku rekreačních možností. Cílem rozvoje
této rekreační oblasti s mimořádně hodnotným přírodním prostředím a vysokou návštěvností
je ochrana těchto přírodních a krajinných hodnot s citlivým rozvojem rekreační vybavenosti.
Cílem je rovněž nahradit v rekreační oblasti intenzivní zemědělské hospodaření převedením
orných půd na travní porosty a zabránit splachům přebytečných živin do litorálů vodních
nádrží.
Rekreační oblast Bolevecké rybníky byla klasifikována jako území s vysokým stupněm
ochrany krajinného rázu (I. pásmo ochrany) s cílem respektovat soustavu Boleveckých
rybníků jako historickou krajinářskou úpravu s významnými krajinářsko-estetickými
hodnotami, chránit jedinečné scenérie přírodě blízkých lokalit břehových partií rybníků a
okolních lesních porostů a chránit celé území rekreační oblasti před vizuálním znečištěním
drobnými stavbami a zařízeními rekreační infrastruktury.

Pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o
změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů, které je
nezastavitelné.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282850/15 Libor Toušek, V Bezovce 1524/11
Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu.
Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit
všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka
územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude
regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
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venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
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•
•

stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby

Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
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-

chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
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Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
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Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282851/15 Jana Helene Jičínská, V Bezovce
1895/8 Plzeň, Ing. Pavel Průcha, V Bezovce 1895/8 Plzeň, Jana Průchová, V Bezovce 1895/8 Plzeň
obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu. Dále
je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit všechny
komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii,
která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční plochy a bude regulovat
dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
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způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
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•

objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)

Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
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-

chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
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neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
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nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282852/15 Ing. Tomáš Jičínský, Haštalská
790/11, Praha obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
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charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
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Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
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Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
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Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
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Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282853/15 Ing. Pavel Němejc, Ing. Štěpánka
Němejcová, Rečkova 1652/4, Praha obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro
MPZ Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán.
Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně
a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na
jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
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od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
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Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
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3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
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významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
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Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podaly dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282854/15 Olga Křížová, Družstevní 1656/8,
Plzeň, Zdeňka Lhotková, Družstevní 1656/8, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného
pásma pro MPZ Bezovka do územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat
regulační plán. Dalším požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu
zeleně a zpracovat pro lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality
na jednotlivé funkční plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
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Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
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Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
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6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
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památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
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samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282856/15 Ludmila Cibulková, Pod Cihelnou
790, Plzeň se týká lokality 1_46 Bolevecké rybníky, kde je požadováno ponechat maximální
2
zastavěnou plochu rekreačních objektů do 25 m .

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Stanovení velikosti maximální možné zastavěné plochy objektů určených pro individuální
rekreaci je zobrazeno ve výrokové části územního plánu v závazném schématu D.
Individuální rekreace - prostorová regulace a vychází ze stávající struktury zástavby
(stávajících zastavěných ploch rekreačních domů). Připuštění větších rekreačních objektů by
výrazně a zcela negativně změnilo stávající charakter lokalit. V závazném schématu D.
Rekreace - prostorová regulace je pro předmětné pozemky stanovena velikost zastavěné
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plochy rekreačním objektem 25 m², je tedy v souladu s předcházejícím územním plánem
(ÚPMP).
Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o navržený dosud
nefunkční lokální biokoridor č. PM054 – PM055.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o
změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů, které je
nezastavitelné a částečně zasahuje na pozemek.
Část předmětného pozemku se nachází v pasivní zóně záplavového území Boleveckého
potoka.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282857/15 Ludmila Cibulková, Pod Cihelnou
790, Plzeň se týká lokality 1_8 a 1_8b, kde je požadováno zachovat stávající dopravní omezení –
neprůjezdnost ulic Pod Cihelnou, K Pecím, Turistická.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Námitka svou podrobností zachází mimo rámec územního plánu. Zařazení lokality do plochy
s rozdílným způsobem využití „Plochy smíšené obytné“ nemá vliv na organizaci dopravy a
neovlivní stávající omezení průjezdnosti ulic Turistická, Pod Cihelnou a K Pecím. Obecnou
zásadou rozvoje města je chránit klidové obytné oblasti před průjezdnou dopravou. Možná
organizační nebo technická opatření jsou předmětem podrobnější dokumentace.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282858/15 Ing. Petr Janda, Ph.D., Brožíkova
2068/42, Plzeň obsahuje požadavek na zapracování ochranného pásma pro MPZ Bezovka do
územního plánu. Dále je požadováno pro lokalitu Bezovka zpracovat regulační plán. Dalším
požadavkem je doplnit všechny komunikace do jednoznačných ploch generelu zeleně a zpracovat pro
lokalitu Bezovka územní studii, která bude obsahovat podrobné členění lokality na jednotlivé funkční
plochy a bude regulovat dopravu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Vymezení ochranného pásma není v územním plánu možné, toto pásmo není stanoveno.
Požadavek na vymezení ochranného pásma neuplatnil žádný z příslušných dotčených
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orgánů (Ministerstvo kultury ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, Magistrát města Plzně - Odbor památkové péče MMP).
Požadavek, obsažený v námitce, aby území Bezovky, tedy v ÚP Plzeň vymezené lokality
3_3 Bezovka, bylo definováno jako území bydlení čistého, se týká metodiky zpracování
územního plánu. Nový územní plán města (ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné
od metodiky územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru jednotlivých částí a dále měřítku a podrobnosti, ve kterém
je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími vyhláškami v aktuálním znění jsou definovány jednotlivé „plochy s rozdílným
způsobem využití“ (v předchozím územním plánu tzv. „funkční plochy“), pro které jsou
stanoveny regulativy způsobu využití.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. V tomto smyslu je tedy lokalita 3_3 Bezovka definována v souladu se svým
charakterem a způsobem využití jako kategorie „Plochy smíšené obytné“ a není možné
ji tedy definovat jako území bydlení čistého. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce,
neboť metodika ÚP Plzeň to neumožňuje.
Územní plán stanovuje v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití hlavní, přípustné a nepřípustné využití, kdy platí (kurzivou vždy citace textu
ÚP Plzeň):
hlavní využití - činnosti, stavby a zařízení určují převažující (hlavní) způsob využití plochy
a spoluvytvářejí její charakter.
přípustné využití - činnosti, stavby a zařízení doplňují hlavní způsob využití plochy, přispívají
k její pokud možno optimální skladbě a společně s hlavním využitím spoluvytvářejí její
charakter, nejsou plošně a významově rozhodující.
nepřípustné využití - činnosti, stavby a zařízení neodpovídají hlavnímu ani přípustnému
využití plochy a jsou v rozporu s jejím charakterem.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou v regulativech způsobu využití uvedeny
některé typické - charakteristické příklady hlavního, přípustného a nepřípustného využití.
Precizace a výklad jednotlivých staveb a zařízení je uvedeno v části 1. Pojmy používané
v územním plánu v „Odůvodnění“ územního plánu. Pojmy jsou precizovány pro konkrétní
podmínky Plzně, je využito více než 15 let zkušeností s předcházejícím územním plánem,
současně je reagováno na současné trendy v územním plánování a fungování společnosti
obecně.
Zcela zásadní pro rozhodování je následující požadavek:
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být vždy v souladu s koncepcí rozvoje
lokality a ochrany a rozvoje hodnot lokality (tedy v tomto případě konkrétně lokality 3_3
Bezovka).
Podmínky pro možnost výstavby v lokalitě 3_3 Bezovka jsou definovány ve výrokové části
územního plánu v několika kapitolách (řazeno v pořadí jednotlivých kapitol výrokové části
ÚP Plzeň).
Kapitola 2. 3. Ochrana a rozvoj hodnot města
2. 3. 1. Kulturní a urbanistické hodnoty
Územní plán definuje následující hodnoty, které musí být při rozhodování v území chráněny,
respektovány a dále rozvíjeny:
urbanisticky cenná zástavba, která se nachází v chráněném území Městské památkové
rezervace (historické jádro města), v městských památkových zónách (vilové čtvrti Bezovka,
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Lochotín), památkových rezervacích lidové architektury (historická jádra původních vsí
Božkov, Černice, Koterov), v památkových zónách lidové architektury (historická jádra
původních vsí Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Křimice, Radčice, Újezd);
Kulturní a historické hodnoty jsou zobrazeny v grafické části územního plánu, ve výkresu
č. 3 Urbanistická koncepce.
Kapitola 6. 2. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – způsob
využití
Plochy smíšené obytné (regulativ způsobu využití, krácená podoba)
Hlavní využití
• objekty pro bydlení (např. rodinné domy, bytové domy aj.)
Přípustné využití
• stavby a zařízení pro ubytování, školství, vědu a výzkum, administrativu, sport,
zdravotnictví, sociální, kulturní a církevní účely
• stavby a zařízení pro obchodní účely svým rozsahem odpovídající charakteru lokality
a urbanistické struktuře zástavby
• stavby a zařízení pro výrobu 1. kategorie a pro služby svým rozsahem a způsobem
činnosti odpovídající charakteru lokality a urbanistické struktuře zástavby
Nepřípustné využití
• stavby a zařízení pro výrobu 2. a 3. kategorie, sklady a skladovací plochy, stavby
a zařízení pro nakládání s odpady 2. – 4. kategorie
• fotovoltaické elektrárny na terénu, solární a větrné parky, větrné turbíny
• veškeré další činnosti, stavby a zařízení neodpovídající hlavnímu a přípustnému využití
a charakteru lokality
Umístění konkrétní činnosti, stavby a zařízení musí být v souladu s koncepcí rozvoje lokality
a ochrany a rozvoje hodnot lokality (viz již výše uvedený text).
Předcházející věta je zcela zásadní, rozhodující pro umístění staveb.
Současně bylo do výkladu pojmů v části „Odůvodnění“ u staveb pro výrobu, skladování
a služby I. kategorie, které jsou uvedeny v regulativu způsobu využití pro „Plochy smíšené
obytné“ doplněno, že tyto stavby a zařízení musí „…svým měřítkem, prostorovým
uspořádáním a vlivem na okolí odpovídat charakteru lokality, do které mají být umístěny.“
Na místě tedy naprosto není obava z umístění výrobních hal, či dokonce živočišné výroby.
Charakteru lokality odpovídají např. provozovny služeb, umístěné ve stávajících (vilových)
objektech, např. kadeřnictví, pedikúra, stejně tak krejčovství apod.
Kapitola 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití –
prostorové uspořádání
6. 3. 2. Prostorové uspořádání – umisťování výškových staveb
Územní plán:
- potvrzuje důležitost umisťování výškových staveb z hlediska prostorového
uspořádání města a jeho kompozice;
- definuje výškovou stavbu jako stavbu, jejíž celková výška od úrovně přilehlého
terénu přesáhne 40 m, počet nadzemních podlaží není rozhodující.
Územní plán:
- vymezuje území, kde je umístění výškových staveb nepřípustné především
z důvodů urbanisticko architektonických a dále z důvodu památkové ochrany
území;
Jedná se o území Městské památkové rezervace, městských památkových zón, vesnických
památkových rezervací, vesnických památkových zón a dále území se stávající
a navrhovanou nízkopodlažní zástavbou, převážně rodinnými domy - viz část 6. 3. 1.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje jejich hodnot.
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Zcela zásadní je dále uvedený text výrokové části ÚP Plzeň, ze kterého je zřetelná ochrana
hodnot lokality 3_3 Bezovka a tomu odpovídající požadavky na ochranu hodnot a rozvoj.
6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit
Územní plán:
- stanovuje koncepci rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit;
- definuje podmínky prostorového uspořádání pro jednotlivé lokality.
3_3 Bezovka
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích hodnot:
- rozvíjet rezidenční charakter lokality;
- chránit unikátní urbanistický celek městské památkové zóny Bezovka;
- chránit strukturu zástavby i strukturu dělení ploch;
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní
zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby;
- rozvíjet Klatovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města;
- chránit a rozvíjet blokovou izolovanou strukturu zástavby, v blocích mezi ulicemi
Hruškova a Sukova chránit a rozvíjet souvislou strukturu zástavby při Klatovské
a Mánesově ulici.
Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj lokality a na
ochranu a rozvoj jejích hodnot:
-

při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat na
kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6.2.2.;
reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Klatovské třídě
a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování
dodatečných pasivních protihlukových opatření;
chránit a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významná veřejná prostranství a ve prospěch rekreace místního významu;
respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.32 - Parčík Sukova;
respektovat a chránit veřejná prostranství s převahou parkových ploch Hvězda
a Lyra;
respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A;
dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.

V části odůvodnění kapitoly 6. 3. 3. je zdůvodněno řešení územního plánu (výše citovaná
výroková část) takto:
3_3 Bezovka
Současný stav a východiska řešení
Lokalita mezi ulicemi V Bezovce, Klatovská, Sukova, Čermákova a Brožíkova zahrnuje
téměř celou městskou památkovou zónu Plzeň - Bezovka (kromě části mezi ulicemi
Zikmunda Wintra, Mánesovou a V Bezovce) a další navazující zástavbu. Vilová čtvrť
je příkladem radiálně se sbíhající uliční sítě, která vytváří trojúhelníkové bloky a sbíhá se
do malých veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra. Izolovaná
struktura jednotlivých vil v zahradách je doplněna blokovou strukturou zástavby s uzavřenou
uliční čárou při Klatovské. Osu tvoří Schwarzova ulice, její přímou linii přerušuje kruhové
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Hvězda. Jižním okrajem lokality prochází
trasa výtlačného řadu do vodojemu Sylván. V lokalitě se nachází hlavní trasa horkovodu
2 x DN 300.
V lokalitě se nachází hodnotné plochy zeleně vyhlášené jako JPGZ, které je třeba
respektovat a chránit. Lokalita má svůj specifický KR, a proto je třeba respektovat stanovené
ochranné podmínky MKR a dodržovat příslušná ochranná opatření KR.
Odůvodnění řešení
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Hlavní ideou lokality je ochrana unikátního urbanistického celku vzniklého v meziválečném
období a rezidenčního charakteru této převážně vilové čtvrti. Lokalita je vymezená jako
stabilizovaná, lze převážně dostavět proluky v souladu s památkovou ochranou. Předmětem
památkové ochrany je zde zejména struktura pozemků, pozemní komunikace a realizované
kompoziční záměry, je tedy nezbytné zachovat a chránit neporušený obraz lokality ve smyslu
uvedených komponentů urbanistické situace. Význam unikátní urbanistické struktury bude
podpořen ochranou veřejných prostranství s převahou parkových ploch Hvězda a Lyra jako
významných součástí zástavby. V části lokality při Sukově ulici by návrhem možné dostavby
měly být respektovány plochy urbanistické zeleně ve volné zástavbě.
Součástí námitky je i požadavek na regulaci dopravy – vyloučení přímých průjezdů
skrze lokalitu 3_3 Bezovka, a to přeřazením z „Ploch smíšených obytných“ do ploch bydlení
čistého. Tato hypotetická změna kategorie (vyloučená metodikou územního plánu) by
neřešila takovouto problematiku, která je věcí organizace provozu dopravy. Územím lokality
3_3 Bezovka není v územním plánu vedena žádná nadřazená komunikace vyššího
významu, ve výkresu č. 6. Doprava jsou uliční profily v lokalitě definovány jako uliční prostory
obslužných ulic, viz následující text výrokové části ÚP.
Kapitola 4. 1. 3. Podmínky pro využití koridorů a vymezených částí ploch určených pro
dopravní infrastrukturu
A. Komunikační síť
Uliční prostory obslužných ulic
Uliční prostory obslužných ulic jsou vymezeny pro obslužné a lokálně i společenské funkce.
Dopravní funkce pro automobilovou dopravu se připouští pouze pro místní dopravní vztahy.
Jedná se o části veřejných prostranství určených pro obslužné komunikace, obytné a pěší
zóny dopravní, pro zařízení veřejné, pěší a cyklistické dopravy a pro parkovací
a odstavná stání a umožňují-li to šířkové poměry též pro alejovou zeleň. Lokálně s ohledem
na místní podmínky je možné umístit prvky pro společenské využití chodníkových ploch
(např. stánky pro drobný prodej, prodej předsunutý do veřejného prostoru, restaurační
předzahrádky, městský mobiliář, výtvarné artefakty apod.).
Uliční prostory obslužných ulic jsou součástí veřejných prostranství, proto se umisťování
staveb v uličním prostoru řídí podmínkami pro veřejná prostranství (viz kap. 4.4.2 Podmínky
pro využití veřejných prostranství).
K vymezení jednoznačných ploch Generelu zeleně v lokalitě:
Systém Generelu zeleně zobrazuje významné, ucelené plochy zeleně jako tzv. jednoznačné
plochy generelu zeleně. Tyto plochy byly vybrány dle metodiky tak, aby splňovaly jistou
docházkovou vzdálenost, mají určitou vlastní kvalitu a byla pro ně navržena konkrétní údržba
v průběhu roku. Jednoznačné plochy generelu zeleně jsou charakteristické především
rekreačním charakterem, a proto uliční prostory nebývají jejich typickými zástupci a jejich
dodatečným zahrnutím do vybraných ploch by došlo k ponížení významu stávajících,
stabilizovaných ploch.
V polovině roku 2015 byla zahájena aktualizace Generelu zeleně, která spočívá v aktualizaci
již vymezených jednoznačných ploch Generelu zeleně (JPGZ) a navržení základních
standardů údržby ploch zeleně. V průběhu projednávání aktualizace vymezení JPGZ a
následných odborných diskusí bylo dohodnuto takové řešení, které umožní provést změny
v JPGZ jen na základě usnesení RMP nikoli změnou ÚPP.
Z tohoto důvodu bylo nutné po veřejném projednání územního plánu zvolit jiný název pro
plochy zeleně, nacházející se především v sídlištích. Důvodem byl cíl, aby se odlišil název
ploch zeleně v územním plánu od systému jednoznačných ploch Generelu zeleně. Generel
Zeleně je koncepční dokument, který má samospráva k dispozici pro své rozhodování
v rámci rady města Plzně.
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V návrhu Územního plánu Plzeň byly zobrazeny dosud platné jednoznačné plochy Generelu
zeleně. Rozsah těchto ploch byl opětovně prověřen a tyto plochy byly zahrnuty do ploch
urbanistické zeleně (PUZ). JPGZ tedy nebudou v návrhu územního plánu zobrazeny jako
samostatná položka. Vymezení PUZ vychází jak z platné legislativy pro zpracování
územního plánu, tak ze schváleného zadání k ÚPP.
Po veřejném projednání se původní název JPGZ v návrhu územního plánu změnil na PUZ a
v upraveném návrhu územního plánu se již bude používat termín PUZ.
Zpracování regulačního plánu či územní studie není pro rozhodování potřeba, jelikož lokalita
a samotná Městská památková zóna je stabilizovaná, zastavěná. Při umisťování potenciální
nové zástavby bude jedním z podkladů závazné stanovisko Odboru památkové péče MMP,
který je zodpovědný za podobu této městské památkové zóny.
K upravenému návrhu ÚP Plzeň byla v rámci řízení o územním plánu (§ 52 stavebního
zákona) vydána stanoviska dotčených orgánů památkové péče, kde bylo konstatováno:
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
KPP/2674/15, Ing. Václav Štrunc ze dne 18. 11. 2015
KÚ PK, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu posoudil předložený upravený
návrh Územního plánu Plzeň. V zásadě lze po prostudování dokumentů konstatovat, že
návrh územního plánu v rozsahu, ve kterém byl předložen, není v rozporu se zájmy státní
památkové péče v řešeném území.
Magistrát města Plzně – Odbor památkové péče, MMP/279135/15, Mgr. Marovič, ze dne 13.
11. 2015
OPP MMP v rámci zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, se
může při projednávání ÚPZ Plzně vyjadřovat pouze k případným kolizím návrhu
s jednotlivými solitérními nemovitými kulturními památkami na řešeném území Plzně (v
plošně chráněných územích je to pak pro všechna rezervační území MK ČR, pro všechna
území památkových zón KÚPK).
V rámci návrhu dle posouzení OOP MMP nedochází k rozporu ochrany jednotlivých KP
(nemovitých kulturních památek) s návrhem ÚPZ Plzně.
V rámci veřejného projednání byla jasně vysvětlena nově zaváděná kategorizace smíšená
plocha obytná především na ve vazbě na městské památkové zóny Bezovka a Lochotín,
která na současném vnímání nic nemění v principu ochrany těchto území jako především
souboru rezidenčních vil a jejich prostředí, u vesnických zón pak jejich lidovou architekturu a
ochranu specifického venkovského prostředí i neopominutelnou roli orgánu státní správy
v oblasti památkové péče.
Z výše uvedeného textu je jasně patrné, že ÚP Plzeň plně respektuje hodnoty MPZ Bezovka
a v maximální míře zajišťuje jejich ochranu.
222
Připomínka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282859/15 Ing. Emilie Cvrčková, Březí 38,
335 01 Žinkovy se týká nesouhlasu s možnou dostavbou CD hotelu na pozemku č. par. 11170/1
v katastrálním území Plzeň.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o uzavřený areál, ve kterém nejsou na základě metodiky ÚP Plzeň vymezená
veřejná prostranství s převahou parkových ploch. V kapitole 6.3.3 výrokové části jsou
stanoveny podmínky pro rozvoj lokality 1_10 Lochotín včetně řešení ploch zeleně.
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Předmětné pozemky jsou součástí MPZ Lochotín, k podmínkám pro výstavbu se vyjadřuje
dotčený orgán státní správy, v tomto případě Odbor památkové péče MMP.
223
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282860/15 Julie Karlovská, Václav Baierl,
Anna Průchová, Marie Nováková, Hana Kohoutková, Marie Bednářová, Marie Sopperová, Jarmila
Kozáková, Jaroslav Šašek, všichni Hodonínská 21, Plzeň, Miroslav Jelínek, Karel Pučelík, Josef
Duna, Michal Bureš, Zdeněk Votruba, Josef Tůma, Květuše Heriánová všichni Hodonínská 23, Plzeň
se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_37 Vinice. Je požadováno
rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je
vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná
prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
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-

plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.

Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Vinice:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
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rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
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kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.Z výše uvedeného je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282861/15 Jana Pavelková, František Blažek,
Věra Blažková, Miroslav Kokoška, Petra Morávková, Petr Morávek, Josef Hemmer všichni
Hodonínská 35, Plzeň, Radek Valenta, Gita Valentová, Strážnická14, Plzeň se týká nesouhlasu
s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_37 Vinice. Je požadováno rozdělení této lokality na
plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním
návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je
doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit
pro lokalitu regulační plán.
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Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
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venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Vinice:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
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Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.Z výše uvedeného je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
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Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282862/15 Emílie Račková, Sulkovská 29,
301 00 Plzeň, kterou zastupuje Ing. Roman Baloun, Jetelová 16, Plzeň se týká zařazení pozemků
č. par. 2337/5, 2337/17 část pozemku č. par. 2337/1 v katastrálním území Valcha do zastavitelné
plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
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rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.

457

Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. V lokalitě Valcha je vymezeno
dostatek rozvojových ploch pro bydlení, které zatím nebyly zastavěny. Předmětný pozemky
2337/1, 2337/5, 2337/17 k. ú. Valcha se nachází v nivě Lučního potoka, dle zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou součástí územního systému ekologické
stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o stávající funkční lokální biocentrum č. PM017
Mokřady na Valše. Pozemek je dále součástí významného krajinného prvku (VKP) č. 0613
Luční potok, jehož záplavové území nebylo dosud správcem toku vyhlášeno. Předmětný
pozemek č. 2337/1 k. ú Valcha je dle katastru nemovitostí klasifikován jako druh pozemku
vodní plocha. Pozemek se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995 Sb.
o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50 metrů,
které je nezastavitelné a částečně zasahuje na pozemek.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Cílem vymezení ÚSES a VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé
působení na okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny
a zachování významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází
z podkladových materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá
k. ú., metodické materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou
urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a VKP. Z tohoto zdůvodnění vyplývá, že připomínka
na změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na zastavitelné plochy není
možná.
Předmětný pozemek se nachází v oblasti krajinného rázu Plošina Valcha. Cílem ochrany
krajinného rázu této oblasti je chránit okraje lesního prostoru před vlivem zástavby, zachovat
louky a členitý okraj lesa v prostoru Valchy.
Jeho nové začlenění do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního
plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282863/15 Iveta Pechmanová, Čestmír Kadlec,
Luděk Šotta, Jana Nolčová, Miroslava Bartovská, Dagmar Chásáková, Halyna Lavičková, Růžena
Sládková, Lukáš Duchek všichni Studentská 6, Plzeň, Danuše Brejchová, Marek Šnábl, Miroslava
Čečilová, Jiří Silovský, Olga Seidlová, Jaroslav Seidl, Vladimír Meloun, J. Komrsková, František Sokol,
Jana Kolečková všichni Studentská 8, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné
v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec. Je požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské
vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu
rozvíjet zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu
územního plánu požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu
regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
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Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
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„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Bolevec:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.Územní plán stanovuje koncepci
základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní plochy a koridory. Toto vymezení
je adekvátní významu staveb pro systémové řešení dopravy a měřítku územního plánu.
Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního komunikačního systému, železniční síť,
záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu
využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje umisťovat v těchto plochách jako přípustné
využití „stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu,
tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí využití území a nejsou vymezovány „jinou“,
samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto vymezení by bylo mimo poslání (stanovit
koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných jevů) územního plánu. Stejnou
metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány i další prvky veřejné
infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
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dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
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doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282864/15 Petr Neuman, Daniel Neumann,
Eva Neumannová, Jana Blabolilová, Hana Kvitová, Michal Šíp všichni Krašovská 8, Plzeň, Martin Bílý,
Václav Liška oba Krašovská 14, Plzeň, Vlastimil Kepka, Jaroslav Bačík, Marie Bačíková, Jiří Sviták,
Miroslava Svitíková všichni Krašovská 10, Martin Šneberger, Alipi Konstandinov, Tomáš Bušek všichni
Krašovská 12, Václava Šmolíková, Krašovská 6, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy
obytné v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Je požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení,
občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu
územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do
návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu
regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
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Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
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sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Košutka:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
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právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
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především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282865/15 Stanislav Fail, Zelenohorská 185/8,
Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 766/6 v katastrálním území Božkov do plochy smíšené
obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
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Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Pozemky jsou v současnosti nezastavěné,
zemědělsky využívané, nacházejí se ve volné krajině. Předmětný pozemek č. 766/6 k. ú.
Božkov východně od stávající obytné zástavby Božkova, při Červenohrádecké.
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Z hlediska urbanistické koncepce a ochrany hodnot v území je nutné ponechat dosud
nezastavěné pozemky bez zástavby. Jejich nové začlenění do ploch smíšených obytných
není v souladu s principy územního plánu výše popsanými.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282866/15 Olga Franclová, Adam Kalousek,
David Mourek, Hana Mourková, Petra Sýkorová, Mariya Mashchakevych, Martin Císař, Jitka
Krejčíková, Irena Harmáčková, Lenka Boudová, Vlasta Fischerová, Oldřich Fischer Petr Bočan, Eva
Kovačíková všichni Hodonínská 55, Jana Ronovská, Bzenecká24, Anna Spitzbartová, Antonín
Spitzbart, oba Hodonínská 53, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě
1_37 Vinice. Je požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti
a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet
zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu
požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
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-

plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.

Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Vinice:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
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rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
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kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282867/15 Eva Jelínková, Pod Vrchem 71,
Plzeň, Jana Strobachová, Květná 59, Plzeň, Jiří Strobach, Skrétova 25, Plzeň, se týká nesouhlasu se
zařazením pozemků č. par. 2468/2, 2468/5, 2470/2, 2468/1, 2467, 2468/3 v katastrálním území
Doubravka do plochy parku.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
471

Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Předmětný pozemek 2470/2 k. ú. Plzeň 4 je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny součástí územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o
stávající funkční lokální biocentrum č. 2010/05 U Lobezského parku.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Předmětný pozemek č. 2468/2 k. ú. Plzeň 4 je součástí místa krajinného rázu Slovanská
plošina s cílem chránit nezastavěnost ploch koridoru Úslavy, doprovodnou zeleň řeky a
zachovat průchodnost koridoru pro pěší a dále zachovat vizuálně se uplatňující zeleň ve
svahu pod železniční tratí.
Předmětný pozemek č. 2468/5 k. ú. Plzeň 4 je součástí oblasti krajinného rázu Koridor
Úslavy. Páteří oblasti je řeka Úslava, poslední čtyři kilometry pod Božkovem, od lobezské
střelnice k soutoku, tekoucí v regulovaném korytě (do konce 18. století i zde však Úslava
volně meandrovala v širokém lučinatém údolí). Úslava má z plzeňských řek nejvíce
rozkolísané vodní poměry, louky v jejím okolí proto bývaly pravidelně zaplavovány.
Cílem ochrany krajinného rázu této oblasti je chránit nezastavěnost vnitřní části meandru a
vizuální kontrast údolní nivy a strmých zelených svahů, dále chránit nezastavěnost
pohledově exponovaných strmých zelených svahů a terénní hrany meandru.
Předmětné pozemky č. 2468/2, 2470/2, 2468/1, 2467, 2468/3 vše k. ú. Plzeň 4 se nachází
v pasivní zóně záplavového území. Pozemek č. 2468/5 k. ú. Plzeň 4 se nachází částečně
v aktivní zóně záplavového území, převážně v pasivní zóně záplavového území. Záplavová
území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu povodně zaplavena
vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad (§
66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní zóna záplavového území se vymezuje na návrh
správce vodního toku podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Stanovení rozsahu
záplavového území vychází z výpočtového modelu a ze záplavového území. Záplavové
území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními a klimatickými podmínkami. Smyslem
stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je snížení rizika vzniku škod na majetku i
lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v nevhodných rizikových lokalitách mohlo
při povodni dojít.
Předmětné pozemky jsou zařazeny do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou
zařazeny nejcennější půdy, které je možné odejmout jen výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního
významu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282868/15 Miloš Klír, Františka Muhrová,
Ludmila Bezuchová, Květa Procházková, Zdeněk Presl, Marie Symková, Petr Vacek, Jan Šašek
všichni Kralovická 20, Plzeň, Marie Marešová, Michal Mareš, Hana Fialová, Magdalena Bedecová,
Michal Meruna, Milena Andrlová, Eliška Krosnařová, Jaroslav Větrovec, Petr Nohovec všichni
Kralovická 18, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_29 Sídliště
Košutka. Je požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní
infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu
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a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu
požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
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Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Košutka:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
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využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní

475

vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282869/15 Petr Šamaj, Miroslava Šimková,
Pavel Šimek, Jitka Plzáková, Hana Drahozalová, Michaela Šrejerová, Soňa Bařtipánová, Rudolf
Malečík, Kateřina Vinšová, Milan Černý, Josef Vavřina všichni Žlutická 18, Plzeň se týká nesouhlasu
s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Je požadováno rozdělení této
lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas
se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším
požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je
požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
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Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
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„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Košutka:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
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nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
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Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282870/15 Daniela Holá, Věra Heriánová,
Zdeněk Žlůva, Věra Žlůvová, Karel Sychra, Jana Sychrová, Miloslav Nováček, Magda Nováčková,
František Přibík, Eva Přibíková, Pavel Opatrný, Olga Matoušková, Soňa Hellerová, Marie
Vidršperková, Jitka Křížková, Jan Bárta, Hana Vopatová, Mikuláš Slanina všichni Studentská 12,
Plzeň, Věra Kliková, Jan Michálek, František Bayer, Marcela Bayerová, Liliana Stachová, Zdeňka
Dortová, Irena Mošnová, Vlastimila Makariusová, Zorka Špatenková, Vlastimil Galovič, Zdeňka
Galovičová všichni Studentská 10, Plzeň, Martin Ščepka, Sady Pětatřicátníků 7, Plzeň se týká
nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec. Je požadováno
rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je
vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná
prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
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měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
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Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Bolevec:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
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bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;
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Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282871/15 Rudolf Vacek, Anna Soušková,
Anna Hrdonková, Jan Železný, Věra Hortová, Růžena Heidlbergerová, Ivana Hendrychová, Alena
Langlová, Alice Bóriková, Petr Houdek, Jana Houdková, všichni Studentská 14, Plzeň, Zdeněk
Richtář, Petr Lenk, Ivana Lenková, Zdeněk Trtík, Josef Tichý, Drahomíra Duchková se týká
nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec. Je požadováno
rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je
vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná
prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
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Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
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Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Bolevec:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
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V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
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Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282872/15 Michal Dvořák, Marie Gillová, Jiří
Stodola, Soňa Stodolová, Lenka Stodolová, všichni Žlutická 40, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem
smíšené plochy obytné v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Je požadováno rozdělení této lokality na
plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním
návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je
doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit
pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
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zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Košutka:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
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nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
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nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
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při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282874/15 František Klimeš, Jitka Klimešová,
Antonín Stupra, Magdaléna Stuprová, Monika Živná, Miroslava Lorethová všichni Hodonínská 35,
Plzeň, Hana Podskalská, Brněnská 30, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné
v lokalitě 1_37 Vinice. Je požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti
a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet
zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu
požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
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-

plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.

Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Vinice:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
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definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
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(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.

237
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282875/15 Stanislav Braniš, Hodonínská 21,
Plzeň, Kateřina Thánová, Hodonínská 23, Plzeň, František Krýsl, Hodonínská 23, Bohuslav Kobza,
Hodonínská 21, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_37 Vinice. Je
požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury.
Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná

495

prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
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Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Vinice:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území
při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
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vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
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a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění

návrhu územního plánu Plzeň v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282876/15 Pavel Hendrych, Eva Urbancová,
Jaroslav Petrovič, Ivana Kupcová, Ludmila Aubernátová, všichni Hodonínská 27, Plzeň, Eva
Wuchová, Dagmar Kůtková, Veronika Sedlecká, Lukáš Hornsteiner, Martínková, Ludmila Cinkajzlová,
Alena Tomášková, Jana Štruncová, Petr Lemon, Pavel Jireček, Nikola Višňovská všichni Hodonínská
25, Plzeň, Eva Nováková, Brněnská 28, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné
v lokalitě 1_37 Vinice. Je požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti
a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet
zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu
požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
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měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
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Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Vinice:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Vinice členěno v zásadě obdobně jako
v předchozím územním plánu! Je zde definována jedna „vymezená část plochy určená
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areál ZŠ při Brněnské ulici (shodně jako
v předchozím územním plánu), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství
vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru západně od areálu ZŠ
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Plocha v části
území
při komunikaci Na Chmelnicích, v předchozím územním plánu vymezená jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (také tzv. nekomerční vybavení),
nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (někdy používán také ne zcela přesný
výraz tzv. nekomerční vybavení). Možnost zástavby a požadavky na její strukturu jsou
definovány v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a
rozvoje hodnot lokalit. Plocha zatížená hlukem z dopravy není určena prioritně pro výstavbu
bytových domů.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
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Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
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absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.

239
Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282877/15 Václav Heřman, Komenského 69,
Plzeň, Jiří Valenta, U Velkého rybníka 111, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy
obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec. Je požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení,
občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu
územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do
návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu
regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
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řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
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způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Bolevec:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
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V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
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z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282878/15 Jan Šmolík, Veronika Labudová,
Václava Šmolíková, Petr Duchek všichni Krašovská 6, Plzeň, Lucie Šteklová, U Velkého rybníka 29,
Plzeň, Jaroslav Alexandr, Kralovická 49, Plzeň, Eva Neumannová, Krašovská 8, Plzeň se týká
nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka. Je požadováno
rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je
vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná
prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
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Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Košutka:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
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v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
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Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Připomínka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282879/15 MUDr. Milena Kubrová a Ing.
Josef Kubr, Jiřinová 1425/7, 312 00 Plzeň se týká zařazení pozemku č. par. 2352/1 v katastrálním
území Doubravka do plochy parkoviště.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Změna označení plochy (v platném Územním plánu města Plzně „PG – parkoviště, garáže“,
v navrhovaném Územním plánu Plzeň „Plochy smíšené obytné“) vyplývá z nové metodiky
zpracování územního plánu, podle které se plochy s rozdílným způsobem využití pro garáže
samostatně nevymezují. Územní plán v souladu s připomínkou propojení obslužných ulic Ke
Kukačce a Jiřinová nenavrhuje. Nový návrh územního plánu nepředpokládá v daném místě
změnu využití pozemku, ani změny v uspořádání uliční sítě.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282880/15 Eva Sequensová, Malý Bolevec,
E542, 323 00 Plzeň se týká doplnění textové návrhové části lokality 1_13 Malý Bolevec o typ
zástavby.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o stabilizované území lokality 1_13 Malý Bolevec, které je navrženo pro způsob
využití plochy smíšené obytné. Do kapitoly 6.3.3 bude doplněn požadavek na prostorovou
regulaci dostavby ve smyslu vyloučení bytových domů.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282881/15 Ing. Vratislav a Miloslava
Konečných, Domažlická 616, Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 937, 938/1, 938/2 v katastrálním
území Skvrňany do plochy smíšené obytné. Dále je požadováno zúžit koridor pro veřejně prospěšnou
stavbu.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o stabilizované území určené pro výrobu a skladování, ve kterém jednoznačně
převažuje zástavba průmyslového charakteru. Stávající rodinná zástavba na předmětných
pozemcích je zcela oddělenou enklávou, kterou nelze logicky přičlenit k nejbližší obytné
lokalitě 3_65 Zátiší. Úkolem územního plánu je vymezovat dostatečně široké koridory s tím,
aby bylo možno bez problémů veřejně prospěšnou stavbu umístit. Neznamená to však, že
tento navržený koridor bude využit celý. Při vydávání územního rozhodnutí již bude zřejmé,
jakou část s navrženého koridoru stavba obsáhne. Zužovat koridor je nevhodné a bylo by to,
v rozporu s úkoly územního plánování.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282882/15 Antonín Urbánek, Petr Mareš,
Jaroslav Jaroš, Jana Jarošová, Míla Nováková, Marcelína Kotorová, JUDr. Miroslav Kotora, Libor
Pechman, Miloslava Karasová, Hana Trnková, Světlana Svobodová, Pavel Martínek všichni Gerská
12, Plzeň se týká nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec. Je
požadováno rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury.
Dále je vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná
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prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
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Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Bolevec:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
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infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
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vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění návrhu územního plánu Plzeň
v kapitole 7.
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Námitka, kterou podali dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282883/15 David Hornof, Pavel Lešťan,
Jaroslava Lešťanová, Přemysl Svatoš, Šárka Páralová, Andrea Dubecká, Jindřich Váňa, Veronika
Váňová, Bohumil Adamec, Jindřich Váňa, Milan Zeus, Miluše Zeusová, Lubomír Hašul, Danuše
Hašulová, Petra Konjatová, Slávka Sláviková, Jana Schneiderová všichni Gerská 10, Plzeň se týká
nesouhlasu s návrhem smíšené plochy obytné v lokalitě 1_28 Sídliště Bolevec. Je požadováno
rozdělení této lokality na plochy bydlení, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury. Dále je
vyjádřen nesouhlas se zněním návrhu územního plánu rozvíjet zástavbu a současně i veřejná
prostranství. Dalším požadavkem je doplnit do návrhu územního plánu požadavky na zajištění civilní
ochrany. Dále je požadováno pořídit pro lokalitu regulační plán.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
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Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
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„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Bolevec:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Bolevec členěno v zásadě více než v předchozím
územním plánu! Jsou zde definovány tři „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu pouze dvě plochy
občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena nezastavitelná veřejná prostranství vč.
veřejného prostranství s převahou parkových ploch v prostoru před ZŠ v Západní ulici
(shodně s předchozím územním plánem, který zde definoval plochu parku). Pásy v části
území při Gerské a dále při Plaské, v předchozím územním plánu vymezené jako plocha
soustředěné občanské vybavenosti, jsou součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu
s metodikou, která samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského
vybavení“ používá především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc
pro občanské vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela
přesný výraz tzv. nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby
(také tzv. komerční vybavení).
Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny v textové
části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tyto
pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro výstavbu bytových
domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy s doplňujícími
službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude dále navýšena
tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
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nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
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Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.Požadavky na řešení civilní ochrany jsou zapracovány v odůvodnění

návrhu územního plánu Plzeň v kapitole 7.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282884/15 Ing. Martina Černá, Brožíkova
2644, Plzeň se týká rozšíření oblasti 3_58 i na pozemky č. par. 956/16, 956/17 v katastrálním území
2
Valcha a umožnit na pozemcích výstavbu o zastavěné ploše do 80 m .

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o stabilizované území určené návrhem ÚP Plzeň pro individuální rekreaci. Na
základě opětovného posouzení a podrobného prověření bude předmětný pozemek přičleněn
k lokalitě 3_58 Výsluní se způsobem využití plochy smíšené obytné.
247
Připomínka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/283519/15 Ing. Nikola Bindzar, Palackého
77, 353 01 Mariánské Lázně se týká zařazení pozemku č. par. 5251/2 v katastrálním území Plzeň do
plochy smíšené obytné.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná připomínka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze
základních principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného
zadání, a to nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské
půdy. V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených
obytných.
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ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
před záborem zemědělského půdního fondu a přírodních ploch, v územním plánu jsou
navrženy plochy přestavby – transformace tak, aby byla zachována ekologická stabilita
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího vybavení území dopravní a technickou
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve vhodných lokalitách možné (a vhodné)
navrhovat bydlení.
ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
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ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území.
Z odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Předmětný pozemek č. 5251/2 je v předchozím
územním plánu součástí nezastavitelných ploch urbanistické zeleně - zahrádky (ZK),
v návrhu ÚP Plzeň je součástí zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití plochy
rekreace. Pozemek se nachází částečně v aktivní zóně záplavového území a převážně v
pasivní zóně záplavového území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která
mohou být při výskytu povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh
správce vodního toku vodoprávní úřad (§ 66 zák. 254/2001 Sb. o vodách). Aktivní zóna
záplavového území se vymezuje na návrh správce vodního toku podle nebezpečnosti
povodňových průtoků. Stanovení rozsahu záplavového území vychází z výpočtového modelu
a ze záplavového území. Záplavové území a jeho aktivní zóna jsou dány přírodními a
klimatickými podmínkami. Smyslem stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny je
snížení rizika vzniku škod na majetku i lidských životech, ke kterým by v případě výstavby v
nevhodných rizikových lokalitách mohlo při povodni dojít.
Začlenění pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
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ÚMO 7 – na konci společně s ostatními ÚMO
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Námitka, kterou podala dne 19. 11. 2015 pod č. j. MMP/283518/15 Marta Přibáňová, nám. Karla
Panušky 5, 312 00 Plzeň se týká zařazení pozemků č. par. 994, 1116/2, 1131, 1116/1 v katastrálním
území Újezd do zastavitelné plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
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před záborem zemědělského půdního fondu a
navrženy plochy přestavby – transformace tak,
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve
navrhovat bydlení.

přírodních ploch, v územním plánu jsou
aby byla zachována ekologická stabilita
vybavení území dopravní a technickou
vhodných lokalitách možné (a vhodné)

ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
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kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Dané pozemky č. 994, 1116/2, 1131, 1116/1 k.
ú. Újezd, jsou nezastavitelné, jsou součástí navržené přírodní plochy jako tzv. přírodní předěl
a plochy zemědělské. Pozemek č. 994 k. ú. Újezd je zařazen do II. třídy ochrany zemědělské
půdy, která je vysoce chráněná a zastavitelná jen podmíněně.
Předmětný pozemek č. 994 k. ú. Újezd je nezastavitelný, zčásti je součástí plochy změny
v krajině – navržené přírodní plochy v lokalitě 4_ 52 Újezd - krajina jako tzv. přírodní předěl.
Územní plán Plzně vymezuje krajinné předěly, které by v dalším vývoji samostatně
existujících městských částí měly zabránit jejich územnímu propojení a negativnímu
ovlivnění krajinného rázu. Krajinné předěly působí jako nezastavitelné bariéry, které mají
zabránit srůstání mezi městskými částmi a sousedními obcemi či následným vytvořením tzv.
sídelní kaše (monofunkční rozsáhlé oblasti bez potřebné občanské vybavenosti). Jedná se
krajinné prvky (přírodní plochy), které mohou být nadále zemědělsky obhospodařované či
sadovnicky upravené zázemí pro každodenní rekreaci obyvatel.
Ve směru mezi Červeným Hrádkem a Újezdem podél ulice Na Háji je navrženo zachovat
současný odstup zástavby. Minimální odstupová vzdálenost mezi západním okrajem
Červeného Hrádku (zástavba při Ostružinové) a severovýchodním a východním okrajem
zastavitelných ploch u Centrálního hřbitova činí 250 m.
Krajinný segment hraje roli v terénním horizontu, uzavírajícím prostor Plzně vůči údolí
Klabavy a v oddělení fragmentované zástavby příměstské krajiny od lesního masivu Zábělé
a tím i od krajinného zázemí Horní Berounky. Z lokality U kapličky i z dalších míst hřbetní
polohy se otevírají cenné pohledy k Bukovci do údolí Berounky a údolím Hrádeckého potoka
do prostoru města.
Pozemky p. č. 1131 a 1116/2 se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995
Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50
metrů, které je nezastavitelné a částečně zasahuje na pozemek.
Předmětné pozemky jsou nezastavitelné. Pozemky č. 1116/1, č. 1131 a část pozemku č.
1116/1 jsou součástí plochy změny v krajině – navržené přírodní plochy v lokalitě 4_ 52
Újezd - krajina jako tzv. přírodní předěl. Územní plán Plzně vymezuje krajinné předěly, které
by v dalším vývoji samostatně existujících městských částí měly zabránit jejich územnímu
propojení a negativnímu ovlivnění krajinného rázu. Krajinné předěly působí jako
nezastavitelné bariéry, které mají zabránit srůstání mezi městskými částmi a sousedními
obcemi či následným vytvořením tzv. sídelní kaše (monofunkční rozsáhlé oblasti bez
potřebné občanské vybavenosti). Jedná se krajinné prvky (přírodní plochy), které mohou být
nadále zemědělsky obhospodařované či sadovnicky upravené zázemí pro každodenní
rekreaci obyvatel.
Ve směru mezi Červeným Hrádkem a Újezdem podél ulice Na Háji je navrženo zachovat
současný odstup zástavby. Minimální odstupová vzdálenost mezi západním okrajem
Červeného Hrádku (zástavba při Ostružinové) a severovýchodním a východním okrajem
zastavitelných ploch u Centrálního hřbitova činí 250 m.
Krajinný segment hraje roli v terénním horizontu, uzavírajícím prostor Plzně vůči údolí
Klabavy a v oddělení fragmentované zástavby příměstské krajiny od lesního masivu Zábělé
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a tím i od krajinného zázemí Horní Berounky. Z lokality U kapličky i z dalších míst hřbetní
polohy se otevírají cenné pohledy k Bukovci do údolí Berounky a údolím Hrádeckého potoka
do prostoru města.
V rámci navrženého krajinného předělu je plánována tzv. navržená jednoznačná plocha
Generelu zeleně, která bude plnit rekreační funkci veřejné zeleně.
Začlenění pozemků do ploch smíšených obytných není v souladu s principy územního plánu
výše popsanými.
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Připomínka, kterou podala dne 19. 11. 2015 pod č. j. MMP/283520/15 Plzeňské městské dopravní
podniky a.s. se týká zabránění jakékoli výstavbě na území stávajících garáží (pozemky č. par. 3955/1,
3134/2, 3134/33, 3134/100-114, 3134/6, 3134/35, 3134/34, 3134/130 k. ú. Plzeň). Dalším
požadavkem je vymezení plochy pro točku tramvaje na pozemcích č. par. 1828/2, 1828/3, 1828/4,
1828/5 k. ú. Bolevec).

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad1:
Pozemky parc. číslo 3134/2, 3134/100 až 3134/114, 3134/6, 3134/35, 3134/34, 3134/130,
v k. ú. Plzeň jsou součástí řešeného území studie Areál Světovar (D3A, spol. s r.o. 12/2011).
Tato studie byla schválena usnesením ZMP č. 317 ze dne 21. 6. 2012 a je závazným
podkladem pro výstavbu v území. Požadavek nezastavovat část území řešeného studií je
třeba uplatnit v rámci projednání postupu využití území Světovaru.
Ad2:
Způsob odstavování tramvají v oblasti obratiště Košutka navrhuje „Studie odstavných ploch
tramvají v Plzni“ ve dvou variantách, přičemž varianta využívající stávající plochu obratiště je
v souladu s platným Územním plánem města Plzně i s projednávaným Územním plánem
Plzeň. Rozsáhlejší varianta řešící odstavování tramvaji se zásahem do okolních přírodních
ploch. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo k jednoznačnému vyhodnocení záměru jak
z hlediska systému veřejné dopravy, tak z hlediska územních vlivů, není studie řádným
podkladem pro zapracování do územně plánovací dokumentace včetně projednávaného
Územního plánu Plzeň.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/280790/15 Božena Thomaierová, Na
Dlouhých záhonech 1147/13, Plzeň se týká výškové hladiny zástavby v prostoru ul. Na Dlouhých
záhonech při trati ČD Plzeň- Cheb.

Zastupitelstvo města Plzně námitce vyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o schéma, které je součástí odůvodnění, tudíž není závaznou částí územního
plánu. Schéma slouží jako podklad, na základě kterého je možno usuzovat, jaká převažující
výška, přesněji výšková hladina, stávající zástavby se v lokalitě nachází a jaká by měla tedy
být hladina nové zástavby. Dle návrhu územního plánu je však možno uvažovat i o výšce
zástavby vyšší, budou-li splněny určité podmínky a bude-li zástavba splňovat další zákonné
požadavky. Výkres Výškové členění je tedy podklad, který mapuje výškovou hladinu stávající
zástavby.
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Připomínka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282135/15 Jan Janouch se týká návrhu
venkovního komunikačního okruh, tj. propojení východní části dálnice D5 ze směru od Prahy na místní
síť vedenou nad územím Severního předměstí a prostor za Novou Hospodou komunikačně a západní
části dálnice D5. Další požadavek se týká posouzení návrhu územního plánu z hlediska dopravní
hlukové zátěže. V grafické části návrhu je třeba do mapy vyznačit izofony přípustných hladin hluku.
Dalším požadavkem je navrhnout autobusové nádraží poblíž železniční stanice. Uvolněný prostor po
demolici bývalého kulturního domu na Americké třídě by se měl využít pro stavbu multifunkčního
objektu s autobusovým nádražím na střeše této budovy. Tím by se odstranilo nelogické situování
autobusového nádraží v odlehlé poloze u hlavního areálu Škodovky.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Ad1:
Kolem Plzně je veden aglomerační okruh, který se převážně nachází mimo hranice města
Plzně. Okruh je tvořen silnicí II/180 a na severu Plzně částečně silnicí I/20 a na jihozápadě
silnicí I/26. Aglomerační okruh je součástí Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. A je
zobrazen ve výkrese č. 2 Širší vztahy Odůvodnění ÚP Plzeň. Pro návrhové části okruhu,
které se nacházejí na správním území města Plzně, projednávaný Územní plán Plzeň
vymezuje koridory pro pozemní komunikace „DK-34 silnice II/180, úsek Kyšice – Chrást a
silnice II/233, úsek Újezd – hranice města „ a DK-47 II/180, Třemošná, přeložka s jižním
obchvatem. Změnu aglomeračního okruhu nebo doplnění dalších okružních tras je nutné
řešit v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Ad2:
Jako podklad k územnímu plánu sloužila studie Pořízení hlukové mapy města Plzně pro
účely zpracování nového územního plánu (EKOLA Group, spol. s r. o.,4/2013). Zatížení
hlukem je v návrhu řešeno v kapitole 5.9 Hlukové zatížení Výrokové části ÚP Plzeň,
v kapitole 6.2.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Výrokové části ÚP
Plzeň a v kapitole 6.3.3 Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit.
Posuzování zatížení hlukem bude probíhat v rámci územních řízení na jednotlivé záměry.
Ad3:
Na ploše mezi Šumavskou ulicí a Hlavním nádražím je navržen přestupní terminál
Šumavská. V návrhu je vymezen vymezenou částí ploch určenou pro dopravní infrastrukturu
DI – 1 Šumavská – autobusový terminál, obratiště MHD, parkoviště. Tento terminál má
přímou vazbu na hlavní vlakové nádraží a ve vztahu k vazbám na železniční dopravu
převezme funkci Centrálního autobusového nádraží.
255
Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282315/15 Ing. Jiří Pirner, Karla Čapka 572,
Hradec Králové se týká zařazení pozemků č. par. 1676/4, 1714/1, 1714/2 v katastrálním území
Bolevec do plochy rekreace.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně, zejména parků, koresponduje s rozvojem
potřeb rekreačního zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti
především na plochy smíšené obytné. Potenciál rozvoje daného území pro zeleň je zde
dlouhodobě sledován. Je zde zachován přirozenější přechodový pás ze zastavěného území
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do nezastavěného přírodního zázemí. Plocha parku v tomto území potvrzuje jeho současné
využití a jeho přidanou hodnotu zejména pro rekreaci obyvatel.
Předmětný pozemek p. č. 1714/1 je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
součástí významného krajinného prvku (VKP) č. 8217 Lesíky nad sídlištěm Košutka.
Předmětný pozemek je definován jako pozemek určený k plnění funkcí lesa a má dle zákona
č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanovené ochranné
pásmo 50 metrů, které je nezastavitelné. Územní plán respektuje pozemky určené k plnění
funkcí lesa dle katastru nemovitosti jako plochy s rozdílným způsobem využití „plocha lesní“.
Hlavní využití plochy lesní představují lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití a
pro ekologickou stabilizaci krajiny.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny
a zachování významných krajinných fenoménů. Dále také zohledňuje aktuální stav využití
území, celkovou urbanistickou koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Pozemek p. č. 1676/4 je zařazen do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou
zařazeny nejcennější půdy, které je možné odejmout jen výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního
významu.
Pozemky p. č. 1676/4 a 1714/2 se nachází v sousedství lesa, kde je dle zákona č. 289/1995
Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) stanoveno ochranné pásmo 50
metrů, které je nezastavitelné a částečně zasahuje na pozemek.
Předmětné pozemky se nachází v oblasti krajinného rázu Hornobřízská pahorkatina. Místo
krajinného rázu tvoří rozsáhlý lesní komplex převážně jehličnatých, místy smíšených lesů
pod Krkavcem (504 m n. m. – již mimo oblast). Rozsáhlý lesnatý segment příměstské krajiny
tvoří přechod do volné krajiny povodí Třemešné ve střední části Kaznějovské pahorkatiny.
Místo krajinného rázu je významné vizuálním projevem v celoměstském krajinném
panoramatu, kde lesnatý horizont uzavírá pohledy z Plzeňské kotliny k severu –
k dominantnímu vrchu Krkavec, i místním panoramatu, kde horizont uzavírá krajinnou scénu,
vnímanou z okrajů Košutky a Bolevce.
Cílem je chránit celistvost a nenarušenost lesního masivu s cennými přírodními, kulturněhistorickými a krajinářsko-estetickými hodnotami a dále vyloučit možnost umístění výškově
nebo objemově nápadných objektů do místa krajinného rázu.
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Námitka, kterou podal dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282317/15 Jan Kadlec, Manětínská 47, Plzeň
se týká nesouhlasu se změnou prostoru Košutky z bydlení čistého na smíšené obytné a dále je
namítáno, že chybí veřejná prostranství.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka obsahuje více navzájem provázaných témat, resp. okruhů a týká se
především metodiky zpracování územního plánu, je ji tedy třeba odůvodnit komplexně
a obšírněji.
Nový územní plán města (dále ÚP Plzeň) je zpracován v nové metodice, odlišné od metodiky
územního plánu z roku 1995, aktuální verze 2010 (dále ÚPMP). Tato nová metodika
odpovídá vývoji oboru územního plánování, potřebám města velikosti Plzně a jeho
charakteru jako celku i charakteru a specifickým danostem jeho jednotlivých částí a dále
měřítku a podrobnosti, ve kterém je územní plán zpracován, tedy měř. 1 : 10 000. V souladu
se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v aktuálním platném znění jsou
definovány jednotlivé „plochy s rozdílným způsobem využití“ (v předchozím územním plánu,
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tedy ÚPMP, tzv. „funkční plochy“), pro které jsou stanoveny regulativy způsobu využití.
Rovněž v souladu s platnou legislativou je v územním plánu řešena prostorová regulace,
kterou předchozí územní plán neřešil vůbec. Prostorová regulace v míře odpovídající
požadavkům stavebního zákona a měřítku územního plánu je obsažena ve výrokové části
územního plánu, především v kapitole 6. 3. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití – prostorové uspořádání, podrobněji v podkapitole 6. 3. 3.
Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit. Tato podkapitola definuje
konkrétní podmínky pro jednotlivé lokality se svébytným charakterem a v části „Odůvodnění“
územního plánu, konkrétně pak výše uvedené kapitoly, podrobně zdůvodňuje navržené
řešení. Právě prostorová regulace je zásadním přínosem pro rozhodování o charakteru, typu
zástavby, jejímu měřítku tak, aby tato zástavba odpovídala danému konkrétnímu místu
a jeho danostem.
Území města je členěno z hlediska zastavitelnosti na zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Z hlediska zastavitelnosti, resp. míry využití jsou jako zastavitelné vnímány i plochy
stabilizované, tedy území již zastavěné. Vzhledem k tomu, že námitka se týká právě
zastavěného území, resp. zastavitelných ploch, je dále uveden pouze výčet ploch
zastavitelných, mezi kterými je jako zásadní jak z hlediska plošného rozsahu na území
města, tak polyfunkčního způsobu využití nutno zdůraznit plochy smíšené obytné jako
kategorii pokrývající značnou část území města.
Jako zastavitelné jsou tedy definovány následující plochy:
plochy rekreace;
plochy občanského vybavení;
plochy smíšené obytné;
plochy obchodu, služeb a výroby;
plochy dopravní infrastruktury – železnice;
plochy technické infrastruktury – vodárna, čistírna odpadních vod;
plochy výroby a skladování
plochy specifické – obrana a bezpečnost státu.
Tyto plochy s rozdílným způsobem využití (s výjimkou „Ploch obchodu, služeb a výroby“
odpovídají § 5, § 6, § 8, § 9, §10 a § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.; dále je definována v souladu s § 3,
odst. 4 výše uvedené vyhlášky další plocha s rozdílným způsobem využití, a to „Plochy
obchodu, služeb a výroby“. Opodstatnění návrhu této plochy je řádně zdůvodněno v části
„Odůvodnění“ ÚP Plzeň, v podkapitole 7.6.2.1. Plošné uspořádání – základní ustanovení.
Plochy jsou vymezeny v souladu s požadavky schváleného zadání územního plánu
s přihlédnutím k účelu, podrobnosti popisu a čitelnosti zobrazení zpravidla o rozloze větší
než 2000 m2 dle § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území ve znění vyhlášky č. 431/2012 Sb.
Jednotlivé plochy již nejsou dále členěny na další „podplochy, podkategorie“, to znamená,
že „Plochy smíšené obytné“ již tedy neobsahují další „podplochy, podkategorie“ bydlení:
venkovské, čisté, městské, bydlení a rekreace, jako tomu bylo v předchozím územním plánu.
Obdobně jsou tedy definovány jen „Plochy výroby a skladování“, které nejsou dále členěny
na výrobu lehkou a těžkou, „Plochy rekreace“ se dále nečlení na rekreaci individuální
a hromadnou. Nelze tedy v tomto smyslu vyhovět námitce, neboť metodika ÚP Plzeň
to neumožňuje.
„Plochy občanského vybavení“ jako samostatné plochy s rozdílným způsobem využití jsou
v územním plánu navrženy (viz výše uvedený výčet zastavitelných ploch). Týkají se však
pouze vymezení celoměstsky, někdy i regionálně významných celků a dalších větších areálů
(např. věznice, fakultní nemocnice, Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Západočeská univerzita, sportovní areály na Slovanech, v Doubravce apod.). Nový přístup
(metodika) ke zpracování územního plánu zavádí i tzv. „vymezenou část plochy určenou pro
občanské vybavení“. Tato „vymezená část plochy“ je určená přednostně pro umístění staveb
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a zařízení občanského vybavení (např. areály ZŠ, MŠ, SŠ, zdravotnické a sociální služby,
sportoviště, hřbitovy apod.). Jde tedy o jakousi obdobu, odpovídající dřívějším atomizovaným
samostatným „funkčním“ plochám občanského vybavení – sport, školství, zdravotní
a sociální péče, kultura atd. Toto vymezení zajišťuje ve shodě se svojí definicí územní
ochranu výše uvedených ploch občanského vybavení.
Ve „vymezené části plochy určené pro občanské vybavení“, je možné realizovat jinou stavbu
nebo zařízení, která/které neplní funkci občanského vybavení, jen za předpokladu, že touto
jinou stavbou nebo zařízením nebude omezen provoz stávajícího občanského vybavení.
Současně musí být dodrženy podmínky regulativu pro příslušnou plochu s rozdílným
způsobem využití a s prostorovou regulací pro konkrétní lokalitu, ve které se vymezená část
plochy nachází.
Konkrétně k sídlišti Košutka:
V nově zpracovaném ÚP Plzeň je sídliště Košutka členěno podstatně více
než v předchozím územním plánu! Jsou zde definovány čtyři „vymezené části plochy určené
pro občanské vybavení – OV“ obsahující areály MŠ a ZŠ (v předchozím územním plánu
pouze jedna „funkční“ plocha občanské vybavenosti), dále jsou zde vymezena
nezastavitelná veřejná prostranství vč. veřejného prostranství s převahou parkových ploch
v prostoru Krašovská – Toužimská - Žlutická (na základě požadavku usnesení ZMO Plzeň 1
č. j. 24523/2015 ze dne 9. prosince 2015). Pás území při Studentské a Gerské,
v předchozím územním plánu vymezený jako „funkční“ plocha soustředěné občanské
vybavenosti, je součástí „Ploch smíšených obytných“, v souladu s metodikou, která
samostatnou plochu s rozdílným způsobem využití „Plochy občanského vybavení“ používá
především pro areály celoměstského a regionálního významu, a to navíc pro občanské
vybavení typu zdravotnictví školství, sport (někdy používán také ne zcela přesný výraz tzv.
nekomerční vybavení), nikoli pro občanské vybavení typu obchod, služby (také tzv. komerční
vybavení). Možnost zástavby v těchto pásech a požadavky na její strukturu jsou upřesněny
v textové části, v podkapitole 6. 3. 3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit. Tyto pásy v plochách, které jsou zatíženy hlukem z dopravy, nejsou určeny pro
výstavbu bytových domů. Při potenciální výstavbě v tomto prostoru (např. parkovací domy
s doplňujícími službami) bude vždy zachována stávající kapacita dopravy v klidu, která bude
dále navýšena tak, aby došlo ke snížení stávajícího deficitu dopravy v klidu.
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
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dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
V návrhu územního plánu (Hlavní výkres) jsou na území celého města, tedy samozřejmě
i ve všech sídlištích Severního Předměstí – Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice, vymezena
veřejná prostranství a veřejná prostranství s převahou parkových ploch. Tyto plochy
(veřejných prostranství) mají charakter nezastavitelných ploch, tudíž nemohou být zastavěny
zástavbou např. bytového domu, objektu pro obchod a služby apod. Nejhodnotnější „zelená“
veřejná prostranství jsou vymezena jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
„Parky“. Veřejná prostranství v předchozím územním plánu vymezena nebyla vůbec, jde tedy
nově o jednoznačnou cílenou ochranu nezastavitelných ploch; námitka tedy požaduje něco,
co je v územním plánu – na rozdíl od předchozího – ošetřeno, vymezeno a je tedy v tomto
smyslu bezpředmětná.
Další návrhový prvek, který podstatně omezuje výstavbu nových objektů (kterou námitka
odmítá v zásadě absolutně) na nevhodných místech v sídlištích je zobrazen ve výkresu č. 4.
Koncepce uspořádání krajiny, kde jsou definovány tzv. „plochy urbanistické zeleně“ (PUZ),
které jsou nezastavitelné.
PUZ vymezené v návrhu ÚPP jsou nezastavitelné. Tyto plochy představují plochy stávající
kvalitní zeleně či plochy navržené k plnění funkce zeleně. Jedná se zpravidla o veřejně
přístupné plochy zeleně (parčík, vnitroblok nebo jiná plocha související se souborem
obytných domů) obsahující především vegetační prvky (trávník, stromy, keře, květinové
záhony). Kromě vegetace mohou PUZ obsahovat i související sadovnické úpravy – např.
cesty, zpevněné plochy i lávky pro pěší a dále vybavení pro odpočinek a rekreaci obyvatel
(například lavičky, dětské herní prvky, pískoviště, cvičební prvky, sportovní hřiště, stojany na
kola, odpadkové koše a nádoby aj.). Součástí PUZ může být i technická a dopravní
infrastruktura.
Plochy urbanistické zeleně je nutné zachovat či realizovat pro plnění všech jejich funkcí. Tyto
plochy zeleně spoluvytvářejí příznivé životní prostředí obyvatel, pomáhají udržet a vytvořit
vhodné mikroklima (tlumí výkyvy teplot, zvyšují vlhkost vzduchu, zachycují srážky, snižují
hlučnost a prašnost, působí příznivě na kvalitu ovzduší), jednoznačně vytváří příjemné
prostředí pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel (např. pobyt s dětmi, sportovní
vyžití, možnost posezení pro starší občany, místo setkávání a prostor pro komunitní aktivity
obyvatel) a v neposlední řadě příznivě působí na lidskou psychiku.
Z výše
uvedeného
je
zcela
jasné,
že
ÚP
Plzeň
řeší
velmi
pečlivě
a důrazně jak ochranu stávající zeleně (a to v obecné poloze, nejen v sídlištích), tak
i založení nových ploch zeleně v zastavitelných plochách. Námitka je tedy v tomto smyslu
bezpředmětná, předchozí územní plán tuto formu územní ochrany vůbec neřešil.
Možnost potenciální dostavby v sídlištích je definována ve výrokové části následujícím
způsobem (citace kurzivou):
-

doplnit v kompozičně vhodných místech volnou sídlištní strukturu zástavby, zástavba
doplní svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby dané lokality a svou výškou
bude odpovídat výšce okolní zástavby;

Jedná se tedy skutečně o omezenou možnost dostavby (doplnění urbanistické struktury)
pouze tam, kde to je kompozičně vhodné. Obecně nelze žádnou kompozici považovat za
absolutně ukončenou, neměnnou jak ve formě, tak v čase. Je ne zcela výjimečnou praxí
529

náhrada starých, fyzicky i mentálně dožilých objektů novými. Územní plán by tedy neměl
především a právě v „Plochách smíšených obytných“, tedy plochách s hlavním využitím
pro bydlení, zcela vyloučit možnost jakékoli nové zástavby (včetně bytových domů). To by
bylo při schváleném zadání, které jasně požaduje využití stávající technické infrastruktury
a omezení návrhu nových zastavitelných ploch na zemědělské půdě a v krajině obecně
řešení špatné, smyslu zadání odporující.
Požadavek na zpracování regulačního plánu neodpovídá míře požadované regulace
v podrobnosti jednotlivých pozemků ve víceméně stabilizovaném území. Stanovení
podmínky zpracování regulačního plánu právě jen pro sídliště Severního předměstí by bylo
z hlediska územního plánu jako dokumentu zpracovávaného pro správní území celého
města nesystémové, nevyrovnané v rámci jednotlivých částí města. Tento požadavek nebyl
v ostatních sídlištích na území města uplatněn. Podrobnější názor na způsob využití
a prostorovou regulaci je možné řešit např. formou územní studie.
Pořizovatel a určený zastupitel v rámci vyhodnocení dospěli k názoru, že toto řešení, tedy
řešení formou územní studie, je vhodnější než zpracování regulačního plánu, jelikož by se
při sebemenší změně, která by byla potřebná a veřejností kladně přijímaná, musel zahájit
proces změny regulačního plánu, jehož doba pořízení je delší. To by mělo vliv i na rozvoj
lokality a jejího využívání.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/282318/15 Anglické nábřeží a.s., Anglické
nábřeží 2460/3, Plzeň se týká nesouhlasu s výškovou regulací pozemků č. par. 411/2, 414/1, 414/2,
414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/8, 414/9, 414/11, 414/12, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/6, 418/1,
418/2, 418/3, 421/2, 422/2, 5299/3 v katastrálním území Plzeň.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Jedná se o schéma, které je součástí odůvodnění, tudíž není závaznou částí územního
plánu. Schéma slouží jako podklad, na základě kterého je možno usuzovat, jaká převažující
výška, přesněji výšková hladina, stávající zástavby se v lokalitě nachází a jaká by měla tedy
být hladina nové zástavby. Dle návrhu územního plánu je však možno uvažovat i o výšce
zástavby vyšší, budou-li splněny určité podmínky a bude-li zástavba splňovat další zákonné
požadavky. Výkres Výškové členění je tedy podklad, který mapuje výškovou hladinu stávající
zástavby.
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Námitka, kterou podala dne 18. 11. 2015 pod č. j. MMP/283836/15 firma ABQ spol. s.r.o., IČ
25203169, Lesní 19, Plzeň se týká zařazení pozemku č. par.2253/1 v katastrálním území Doubravka
do plochy smíšené obytné.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná námitka mění celkovou koncepci územního plánu, týká se jednoho ze základních
principů návrhu územního plánu (dále ÚP Plzeň), vycházejícího ze schváleného zadání, a to
nerozšiřování zastavitelných ploch do krajiny a maximální ochrany zemědělské půdy.
V tomto konkrétním případě se jedná o rozšíření zastavitelných ploch smíšených obytných.
ÚP Plzeň vytváří návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití územní
předpoklady pro zachování a další rozvoj města Plzně jako silného hospodářského,
správního, kulturního a společenského centra Plzeňského kraje.
Je preferováno intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním zástavby
ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
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před záborem zemědělského půdního fondu a
navrženy plochy přestavby – transformace tak,
území a vytvořeny předpoklady odpovídajícího
infrastrukturou. Právě v těchto plochách je ve
navrhovat bydlení.

přírodních ploch, v územním plánu jsou
aby byla zachována ekologická stabilita
vybavení území dopravní a technickou
vhodných lokalitách možné (a vhodné)

ÚP Plzeň v co největší míře omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální
ochrany zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany, navrhuje zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj přednostně ve vazbě na již zastavěné území. Zastavitelné plochy určené pro další
rozvoj města jsou navrženy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo výhledově
předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou tak, aby nevznikaly
náročné dopravní vztahy. Zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní
obsluhu (tedy nikoli plochy pro bydlení, ale pro výrobu, skladování, obchod…) jsou navrženy
především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace schopné dobře
přenášet požadované dopravní zátěže.
Cílem návrhu ÚP Plzeň je usměrnění suburbanizačních tendencí, proto je v něm navržen
dostatečný rozsah zastavitelných ploch s odpovídající nabídkou ploch pro bydlení různých
forem (rodinné domy, bytové domy) a je kladen důraz na koncentraci zástavby v centru
města. Z tohoto důvodu nejsou (navíc) oproti předchozímu územnímu plánu navrženy – až
na svým rozsahem nepodstatné odůvodněné plochy – nové zastavitelné plochy v okrajových
částech města, v hodnotném krajinném zázemí města.
Jednotlivé zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrženy pokud možno
vyváženě jak v rámci území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských
obvodů 1 až 10, vždy však s ohledem na charakter a danosti konkrétního místa.
Pro stanovení potřeby počtu nových bytů a odpovídajících rozvojových ploch pro bydlení
v novém ÚP Plzeň v období zhruba do roku 2025 byla v převážné míře využita metodika
urbanistické kalkulačky „Urbanka“ (nástroje pro optimalizace rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení v územních plánech obcí). Tato metodika byla upravena a doplněna na základě
dat, údajů a analýz prováděných Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech
tak, aby lépe vyhovovala specifickým podmínkám města.
Metodika „Urbanky“ vychází zejména z následujících faktorů: náhrady za odpad bytů, snížení
průměrné velikosti bytových domácností, změny počtu obyvatel (prognózy vývoje)
a přiblížení se reálným procesům v systému bydlení (druhé bydlení, vznik nových bytů
i mimo plochy vymezené v územních plánech, potřeby rezerv).
Při stanovení odhadu potřeby ploch pro bydlení v územním plánu se vycházelo
ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel, bytů a velikosti bytové domácnosti, které
posloužily ke stanovení dat pro výchozí rok zpracovávané bilance (2011). Zjištění přibližného
počtu trvale obydlených bytů ve výchozím roce bylo provedeno na základě přírůstku bytů
po roce 2001 (cca 4500, odhad s využitím dat o počtu dokončených bytů) a odpadu
bytového fondu (cca -1400, intenzita odpadu bytů převzatá z „Urbanky“). Jako variantní
způsob výpočtu byl zvolen odhad na základě vývoje celkového počtu všech bytů a nárůstu
podílu neobydlených bytů v Plzni (v letech 2001 až 2011 zvýšení ze 7,8 % přibližně na 9 %).
Počet trvale obydlených bytů v Plzni byl k výchozímu roku odhadován na 71 000 (resp. 70
300 ve druhé variantě výpočtu) při obydlenosti bytů 2,38 (resp. 2,40) osob/byt a počtu
obyvatel 168 808 (k 1. 1. 2011).
Porovnáním celkové rozlohy zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v ÚP Plzeň, která
se výrazněji neodlišuje od rozvojových ploch (tedy dle současného názvosloví zastavitelných
ploch) vymezených v předchozím územním plánu (cca 440 ha) s horní hranicí odhadované
potřeby těchto ploch v období do roku 2025 (390 ha) byla zjištěna rezerva ve výši cca
do 15 %.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou tedy navrženy reálně, reagují na potřeby města,
demografické prognózy, rezerva cca do 15 % odpovídá „zdravé“ proporci územního plánu,
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kdy územní plán je reálně „prorozvojový“, nikoli stagnující či naopak s neúměrným rozsahem
zastavitelných ploch.
Návrh dalších zastavitelných ploch je tedy v časovém horizontu zpracování ÚP Plzeň
neopodstatněný, nepodložený reálnou potřebou. Návrh reaguje na stanoviska příslušného
dotčeného orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, tedy
MŽP ČR.
Byla prověřena a posouzena potřeba předmětné změny v území a posouzen stav území. Z
odborného vyhodnocení nevyplynula potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro
bydlení podle § 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona. S ohledem na potenciál rozvoje
území a po prověření všech souvisejících skutečností, které jsou uvedeny výše, je navrženo
námitce nevyhovět v požadovaném rozsahu. Dané pozemky č. 994, 1116/2, 1131, 1116/1
k. ú. Újezd, jsou nezastavitelný, jsou součástí navržené přírodní plochy jako tzv. přírodní
předěl a plochy zemědělské. Pozemek č. 994 k. ú. Újezd je zařazen do II. třídy ochrany
zemědělské půdy, která je vysoce chráněná a zastavitelná jen podmíněně.
Předmětný pozemek č. 994 k. ú. Újezd je nezastavitelný, zčásti je součástí plochy změny
v krajině – navržené přírodní plochy v lokalitě 4_ 52 Újezd - krajina jako tzv. přírodní předěl.
Územní plán Plzně vymezuje krajinné předěly, které by v dalším vývoji samostatně
existujících městských částí měly zabránit jejich územnímu propojení a negativnímu
ovlivnění krajinného rázu. Krajinné předěly působí jako nezastavitelné bariéry, které mají
zabránit srůstání mezi městskými částmi a sousedními obcemi či následným vytvořením tzv.
sídelní kaše (monofunkční rozsáhlé oblasti bez potřebné občanské vybavenosti). Jedná se
krajinné prvky (přírodní plochy), které mohou být nadále zemědělsky obhospodařované či
sadovnicky upravené zázemí pro každodenní rekreaci obyvatel.
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně koresponduje s rozvojem potřeb rekreačního
zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti především na plochy
smíšené obytné.
Pozemek č. 2253/1 je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
územního systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o interakční prvek. Na
pozemku se dále nachází bezejmenné drobné vodní toky (ID 10260080 a ID 10273382),
které jsou přítokem Hrádeckého potoka.
Cílem vymezení ÚSES je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů. Řešení lokálního ÚSES vychází z podkladových
materiálů (revize ÚSES 2013, komplexní pozemkové úpravy pro jednotlivá k. ú., metodické
materiály apod.), ale také zohledňuje aktuální stav využití území, celkovou urbanistickou
koncepci i koncepci uspořádání krajiny.
Část předmětného pozemku je zařazena do I. třídy ochrany zemědělské půdy, do které jsou
zařazeny nejcennější půdy, které je možné ze zemědělského půdního fondu (ZPF) odejmout
jen výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně liniové veřejně prospěšné stavby.
Na základě uvedeného bylo z důvodu aktuálnosti stavu území a jeho využívání opětovně
posouzeno a bylo shledáno, že naplňuje přírodní hodnoty, parametry a podmínky
vymezených skladebných částí ÚSES a ochrany půdního fondu. Z tohoto zdůvodnění
vyplývá, že připomínka na změnu způsobu využití pozemku z nezastavěných ploch na
zastavitelné plochy není možná.
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Námitka, kterou podala dne 23. 11. 2015 pod č. j. MMP/286357/15 Mgr. Karolina Tolarová, Žlutická
18,
Plzeň
se
týká
nesouhlasu
s
obestavěním
ulice
Studentská
a Gerská.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Územní plán stanovuje koncepci základní dopravní infrastruktury a vymezuje pro ni dopravní
plochy a koridory. Toto vymezení je adekvátní významu staveb pro systémové řešení
dopravy a měřítku územního plánu. Vymezuje tedy např. dálnici, komunikace základního
komunikačního systému, železniční síť, záchytná parkoviště, tramvajová obratiště, terminály
veřejné dopravy atd. Regulativ způsobu využití pro „Plochy smíšené obytné“ umožňuje
umisťovat v těchto plochách jako přípustné využití „stavby a zařízení dopravní a technické
infrastruktury“, tedy jak parkoviště na terénu, tak halové garáže. Tyto stavby jsou součástí
využití území a nejsou vymezovány „jinou“, samostatnou plochou pro dopravu. Takovéto
vymezení by bylo mimo poslání (stanovit koncepci města) i měřítko (podrobnost sledovaných
jevů) územního plánu. Stejnou metodikou jsou stanoveny, vymezeny a graficky zapracovány
i další prvky veřejné infrastruktury, tj. občanské vybavení a technická infrastruktura.
Při výstavbě sídlišť v 70. a 80. letech 20. století se počítalo s nižším koeficientem počtu
automobilů na byt, což vyvolalo deficit parkovacích míst. Po výstavbě sídlišť byla doplněna
nová parkovací místa a realizovaly se garážové objekty. V současné době jsou možnosti
dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit
je nutné řešit výstavbou vícepatrových garážových objektů tak, jak s tímto počítala i původní
územně plánovací dokumentace sídlišť. Pro realizaci garážových objektů naopak všechny
územní možnosti vyčerpány nebyly. Obyvatelé sídliště preferují plošně náročnější, ale
bezplatné parkování na terénu a mají malou motivaci pro řešení parkování vozidel formou
vícepatrových garážových objektů. Tento fakt však není možné územním plánem obsáhnout.
Jako koncepčně zcela špatný přístup je nutno vyhodnotit požadavek na rozšíření ploch pro
dopravní infrastrukturu do ploch dosud nezastavitelných, do ploch krajiny. Toto je případ
právě sídliště Košutka a požadavku na rozšíření nových zastavitelných ploch (pro dopravu)
do plochy parku severně od Manětínské ulice, nehledě na zde technicky obtížně řešitelné
kolize s vedením nadřazených inženýrských sítí (zásobní vodovodní řad do Třemošné,
vedení vysokého a velmi vysokého napětí, vysokotlaký plynovod).
V souvislosti s částí námitky, která se týká „nezákonného“ řešení dopravy, je třeba
konstatovat, že se jedná o problematiku mimo podrobnost a především účel územního plánu
a územního plánování obecně.
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Námitka, kterou podala dne 23. 11. 2015 pod č. j. MMP/286290/15 Ing. Martina Brůhová, Duhová 5A,
Plzeň se týká nesouhlasu s navrženou plochou parku na pozemcích č. par. 1261/12, 1261/17,
1261/19, 2593/6 v katastrálním území Doubravka.

Zastupitelstvo města Plzně námitce nevyhovuje.
Odůvodnění:
Systém sídelní a krajinné zeleně je propojený celoměstský systém, vymezuje a propojuje
jednotlivé plochy zeleně, tvoří zelenou páteř města, potvrzuje racionální uspořádání vztahů
v území. Rozmístění jednotlivých ploch zeleně, zejména parků, koresponduje s rozvojem
potřeb rekreačního zázemí obyvatel města v přírodě blízkém prostředí v návaznosti
především na plochy smíšené obytné. Potenciál rozvoje daného území pro zeleň je zde
dlouhodobě sledován. Plocha parku v tomto území potvrzuje jeho současné využití a jeho
přidanou hodnotu zejména pro rekreaci obyvatel.
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Předmětný pozemek je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí
významného krajinného prvku (VKP) registrovaného dle § 6 č. 7403 Park v Homolkách.
Cílem vymezení VKP je zachování přirozeného genofondu krajiny, příznivé působení na
okolní stabilní ekosystémy, podpora možnosti polyfunkčního využití krajiny a zachování
významných krajinných fenoménů.
Návrh nového územního plánu Plzeň uvedl do souladu plošné vymezení parku V Homolkách
dle registrovaného významného krajinného prvku č. 7403 Park v Homolkách.
Park V Homolkách v Plzni vznikl v souvislosti s výstavbou panelového sídliště Doubravka
v prostoru vymezeném železničním koridorem a sídlištěm, dokončen byl v roce 1965.
Potřeba parku v území vychází z počtu obyvatel přilehlé lokality (panelové sídliště mezi
Masarykovou, Mohylovou a Staniční ulicí). Park byl založen jako jeden funkční celek, s čímž
souvisí i provozní pěší vazby z hlediska průchodnosti územím. Park slouží každodenní
krátkodobé rekreaci obyvatel. Park je veřejně přístupný a veřejností hojně využívaný
(vyhledáván rodiči s dětmi, k vycházkám MŠ a ZŠ, seniory i dalšími uživateli). Porosty dřevin
v parku vysazené v polovině 60. let 20. století v současné době plní nezanedbatelnou
ekostabilizační funkci.
Na sousední pozemek č. 1255/50 k. ú. Doubravka je mezi městem Plzní a spoluvlastníky
uzavřena nájemní smlouva za účelem užívání předmětného pozemku jako veřejného
prostranství – parku.

Připomínky městských obvodů 1-10
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
Znění připomínky č. 1:
Při nové bytové, administrativní nebo obchodní výstavbě, převážně v sídlištních celcích, stanovit
povinnost vybudování normového počtu parkovacích míst, nebo jeho části, v objektu navrhované
budovy. V případě velkého počtu parkovacích míst požadovat alespoň jedno podlaží (podzemní,
nadzemní) pro parkování.

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Připomínka bude zapracována do kapitoly „6.3.3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany
a rozvoje hodnot lokalit“, a to pro lokality 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29 Sídliště Košutka, 1_30
Sídliště Lochotín a 1_37 Sídliště Vinice v tomto znění: „Nové stavby včetně souvisejících
ploch musí být uspořádány tak, aby 80% požadavků na dopravu v klidu bylo řešeno
v objektu hlavní stavby“.
Sídliště Severního Předměstí Bolevec, Košutka, Lochotín a Vinice patří k územím s nejvyšší
hustotou obyvatel. Velký podíl dopravy v klidu je zde řešen extenzivní formou parkování
na terénu. V současné době jsou možnosti dalšího plošného rozšiřovaní parkovacích míst
vyčerpány a další nárůst parkovacích kapacit je nutné řešit efektivnější formou v objektech.
Znění připomínky č. 2:
Změna plochy mezi ulicemi Krašovská, Toužimská a Žlutická - území smíšené obytné
na plochu veřejného prostranství s převahou parkových ploch, a to na max. možné míře pozemku č.
1609/90 v k. ú. Bolevec.

Připomínce se vyhovuje.
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Odůvodnění:
Připomínka bude řešena formou úpravy grafické části, v Hlavním výkrese bude
v předmětném území vymezeno veřejné prostranství s převahou parkových ploch,
v textové části bude do kapitoly „6.3.3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot
lokalit“ bude v lokalitě 1_29 Sídliště Košutka doplněna odrážka „respektovat a rozvíjet
veřejné prostranství s převahou parkových ploch Vnitroblok Krašovská“.
Tento způsob řešení v územním plánu odpovídá významu prostoru v kompozici sídliště a
jeho potenciálu.
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Znění připomínky:
V návrhu ÚP prověřit možnost vytvoření rezervních rozvojových ploch v území lokality Božkov.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Na základě stanoviska dotčeného orgánu, konkrétně Ministerstva životního prostředí, odbor
výkonu státní správy III, které nesouhlasí s jakýmkoli dalším rozšířením zastavitelných ploch,
a to včetně územních rezerv, nelze plochu vymezit. Formou jednoduché územní studie bude
prověřena možnost vytvoření rezervních rozvojových ploch v území lokality Božkov.
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3
Znění připomínky:
ZMO nesouhlasí se severojižním průtahem silnice I/27.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Koridor komunikace I/27 je zanesen i nadřazené územně plánovací dokumentaci (ZÚR).
Úkolem územních plánů je respektovat tuto nadřazenou územně plánovací dokumentaci
a koridor zpřesňovat. Předpokladem pro vydání územního plánu je soulad územního plánu
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. S vedením koridoru souhlasilo ŘSD,
Ministerstvo dopravy, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského
kraje.
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4
Znění připomínky č. 1:
Vymezit komunikaci vedoucí v ul. Na Háji podél Hrádeckého potoka jako VPS.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Komunikace Na Háji není systémově významnou komunikací a nenaplňuje tak požadavky
pro vymezení veřejně prospěšné stavby, neboť se svým charakterem nepodílí dostatečně na
rozvoji nebo ochraně území.
Znění připomínky č. 2:
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Území mezi Bukovcem a Chlumkem řešit v souladu s územní studií Plzeň - okolí Chlumu,
vypracovanou Ing. arch. Fárou v 4/11 (vč. zmenšení plochy rozvoje bydlení 4.2a).

Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Pro předmětnou lokalitu je v kapitole 10 výrokové části územního plánu stanovena podmínka
zpracování územní studie. V této kapitole bude upraven text základních podmínek pro studii
ve smyslu připomínky, tedy fakticky řešení nezastavitelnost části území.
Znění připomínky č. 3:
V rozvojové lokalitě č.4.32a a přestavbové lokalitě č. 4.38 posílit občanskou vybavenost.

Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Požadavek je již jasně formulován pro lokalitu 4_38 Výrobní území Újezd Hrádecká v návrhu
ÚP Plzeň, který byl předložen k veřejnému projednání doplněn v kapitole „6.3.3. Koncepce
rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit“. Současně bude ve stejné kapitole doplněn
i pro část lokality 4_32a Újezd Hrádecká.
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Znění připomínky č. 1:
Vyjmout původní pozemky p. č. 906/37 a 906/39 pro základní školu (u SPŠD) z plochy občanské
vybavenosti a změnit na plochu určenou k bydlení dle přílohy č. 1.

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Připomínka bude řešena formou úpravy grafické části, v Hlavním výkrese a ve schématu
občanského vybavení bude upraven rozsah „vymezené části plochy určené pro občanské
vybavení“ ve smyslu připomínky.
Znění připomínky č. 2:
Nově navržené pozemky p. č. 1097/85, 457/2, 454/1, 455/1 a část pozemku
na výstavbu ZŠ zařadit z ploch určených k bydlení do občanské vybavenosti dle přílohy č. 2.

452/1

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Připomínka bude řešena formou úpravy grafické části, v Hlavním výkrese a ve schématu
občanského vybavení bude v předmětném území vyznačena „vymezená část plochy pro
občanské vybavení“ - stav.
Znění připomínky č. 3:
Pozemek p. č. 1038/23 podél železniční trati, kde je v současnosti umístěno sběrné místo
a část kovošrotu Suda vyjmout z plochy trvalého bydlení a zařadit do plochy výroby
a skladování (příloha č. 3).
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Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Připomínka je řešena částečně v textové části územního plánu, regulativ způsobu využití pro
plochy smíšené obytné umožňuje umístění sběrného dvora. Stávající způsob využití části
areálu kovošrotu – skladovací otevřená plocha bez jakékoli technologie je ve smíšené
obytné ploše možná, naopak změna způsobu využití ve prospěch ploch výroby a skladování
by umožnila potenciální nevhodné rozšíření výroby na kontaktu se stávajícím bydlením.
Znění připomínky č. 4:
Na pozemcích p. č. 1050/1, 1050/25, 1050/27, 1044/3, 1043/6, 1050/29, 1050/31, 1050/32, 1044/1,
1044/4, 1044/6, 1044/7, 1044/2, 1044/8, 1043/1, 1043/7, 1043/3, 1043/4, 1043/8, 1043/5, 1045/3,
1045/4, 1045/7, 1045/9, 1045/10, 1045/11, 1045/6, 1045/5, 1045/8 a 1045/12 bývalého křimického
statku (příloha č. 4), v textové části zakázat výrobu 3. kategorie.

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Připomínka bude řešena formou úpravy textové části, v kapitole „6.3.3. Koncepce rozvoje
lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit“ bude v předmětném území číselně (v metrech)
vymezen pás území, ve které bude vyloučena výroba 3. kategorie.
Znění připomínky č. 5:
V části pozemku keramiky Soukup vedeného v návrhu aktualizovaného územního plánu pod č. 5. 8. b
v textové části zakázat výrobu 3. kategorie a výška budov nesmí přesahovat stávající výstavbu
okolních RD.

Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Připomínka bude řešena formou úpravy textové části, v kapitole „6.3.3. Koncepce rozvoje
lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit“ bude v předmětném území vyloučena výroba 3.
kategorie a doplněno měřítko přípustné zástavby.
Znění připomínky č. 6:
Vyjmout cyklotrasu v zahrádkové kolonii Na Hrázi.

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Připomínka bude zapracována do grafické části ÚP Plzeň. Část cesty ve vlastnictví fyzické
osoby se nepodařilo v předcházejících řízeních určit pro veřejné užívání. Soukromá cesta je
uzavřena a pro cyklistickou a pěší dopravu neužívá. Tento stav bude v řešení pěší a
cyklistické dopravy zohledněn.
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 6 - Litice
Znění připomínky č. 1:
Lokalita 6.2 - zóna Litického potoka u mlýna - vyjmout ze zastavěného území a ponechat jako zeleň.
Stávající zahrádky v západní části vyjmout ze zastavěného území a ponechat jako zeleň.
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Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Úprava zastavitelnosti – redukce - není nutná a vhodná, plocha je vymezená jako
stabilizovaná, podrobnost neodpovídá měřítku územního plánu.
Stávající zahrádky mohou být nadále využívány ke stávajícímu účelu, podmínkou není
změna na zeleň. V tomto detailu a konkrétní poloze by nebylo možno řešit v souladu
s metodikou územního plánu, dle které je tento typ zahrádek vymezen jako plochy rekreace.
Vymezení rozsahem nevelké plochy rekreace v lokalitě smíšené obytné není vhodné.
Znění připomínky č. 2:
Lokalita 6.14 Radbuza Litice - vyjmout rekreační oblasti ze zeleně a ponechat pro individuální
rodinnou rekreaci.

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
V souladu se skutečným stavem v území a metodikou územního plánu bude definována
plocha rekreace a doplněn text příslušné krajinné lokality.
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 7 - Radčice
Znění připomínky:
Úsek 7_4 Výrobní území Radčice - označit celou východní část lokality počínaje p. č. 654/176 jako
území s výrobou pouze 1. kategorie, přednostně však zachovat současný typ využití tzn. zaměření na
rostlinnou výrobu.

Připomínce se vyhovuje částečně.
Odůvodnění:
Připomínka bude řešena formou úpravy textové části, v kapitole „6.3.3. Koncepce rozvoje
lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit“ bude v předmětném území číselně (v metrech)
vymezen pás území, ve které bude vyloučena výroba 3. kategorie.
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 8 - Černice
Znění připomínky:
Rekreační oblast - Pod Červenou skálou, kde je navržena max. zastavěná plocha pro chaty a
rekreační domy 80 m2 žádá ZMO Plzeň 8 - Černice ponechat max. zastavěnou plochu
100 m2 tak, jak to bylo dosud (viz Vyhláška č. 9. z r. 1999 - pro Plzeň).

Připomínce se vyhovuje.
Odůvodnění:
Byl opakovaně prověřen stav v lokalitě, struktura zástavby a velikost objektů a ve schématu
D Individuální rekreace prostorová regulace upravena velikost maximální zastavěné plochy
ve smyslu připomínky.
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
Znění připomínky:
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Žádá zpracovatele návrhu nového ÚP, ÚKRMP, o ponechání plochy 9_1c jako plochu určenou k
zemědělskému využití.

Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění:
Předmětná plocha navazuje na zastavěné území Dolní Vlkýš, vhodně doplňuje a uceluje
zástavbu.
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